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2017. évi LIV. törvény Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggõ módo-
sításáról 549

5/2017. (V. 17.)
HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet és a honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról 562

Határozatok

170/2017. (V. 18.)
KE határozat

Katonai bírói kinevezésrõl 574

171/2017. (V. 18.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 574

172/2017. (V. 18.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 574

173/2017. (V. 18.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 574

174/2017. (V. 18.)
KE határozat

Altábornagyi elõléptetésrõl 575

175/2017. (V. 18.)
KE határozat

Altábornagyi elõléptetésrõl 575

Miniszteri utasítások

19/2017. (V. 11.)
HM utasítás

A költségvetési gazdálkodást érintõ egyes honvédelmi mi-
niszteri utasítások módosításáról 576

20/2017. (V. 17.)
HM utasítás

A ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek megállapí-
tásáról 580

21/2017. (V. 24.)
HM utasítás

A távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggõ kutatás-fej-
lesztési feladatokról 594

22/2017. (V. 31.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és
felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi,
Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó
Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasí-
tás módosításáról 596
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23/2017. (V. 31.)
HM utasítás

Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcso-
latos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM
utasítás módosításáról 601

Államtitkári intézkedések

48/2017. (HK 6.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti és altiszti
állományba vett személyek alapkiképzés végrehajtása alóli
mentesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl 602

49/2017. (HK 6.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A hivatásos és szerzõdéses állományú altisztek, valamint a le-
génységi állományú katonák kérdõíves vizsgálatáról szóló
27/2015. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés mó-
dosításáról 603

11/2017. (HK 6.)
HM KÁT szakutasítás

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2018. évi mû-
ködtetésének célkitûzéseirõl, annak fõ irányairól, és a rendel-
kezésre álló költségvetési célelõirányzatok felhasználásáról 613

13/2017. (HK 6.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 613

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

163/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A NATO Kiképzést Irányító Munkacsoport Konferencia elõ-
készítésérõl és végrehajtásáról 616

164/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

Különleges Erõk Katonai Tábor végrehajtásáról 616

165/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. április havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 110/2017. (HK 4.)
HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Mûveleti
Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatve-
zénylésérõl szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosí-
tásáról 616

166/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl 616

169/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

Az Észtországban, a visegrádi együttmûködés keretében vég-
rehajtásra kerülõ „TRAINING BRIDGE 2017” feladat elõké-
szítésérõl és végrehajtásáról 616

171/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 150/2017. (HK 5.)
HVKF parancs módosításáról 619

173/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédelem Napja 2017. május 21-e alkalmából
megtartásra kerülõ rendezvények megünneplésével összefüg-
gõ feladatokról 619

176/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. június–július
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálat-
vezénylésérõl 619

177/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. április hó-
napban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatve-
zénylésérõl szóló 102/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosí-
tásáról 619

180/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A „PRECISE RECEPTION 2017” minõsítõ gyakorlat elõké-
szítésérõl és végrehajtásáról 619

184/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 150/2017. (HK 5.)
HVKF parancs módosításáról 619
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185/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A „SABER GUARDIAN 2017” nemzetközi gyakorlat és
kapcsolódó nemzeti gyakorlatok elõkészítésérõl, valamint
a „SABER GUARDIAN 2017” gyakorlat végrehajtásával
kapcsolatos nemzeti támogatási feladatok végrehajtásáról
szóló 144/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról 619

192/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A 2017. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közremûkö-
désrõl, az „Úszó Erõd 2017” próba megrendezésérõl és végre-
hajtásáról 619

194/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A 2017. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 619

197/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl 619

198/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 150/2017. (HK 5.)
HVKF parancs módosításáról 619

199/2017. (HK 6.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 150/2017. (HK 5.)
HVKF parancs módosításáról 620

172/2017. (HK 6.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség 2017. (2018–2019.) évi kiképzési fel-
adatairól szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés
módosításáról 620

175/2017. (HK 6.)
HVKF intézkedés

A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014.
(HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról 620

178/2017. (HK 6.)
HVKF intézkedés

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére
és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre
vonatkozó feladatok logisztikai támogatásának megtervezé-
sérõl, megszervezésérõl és végrehajtásáról 621

181/2017. (HK 6.)
HVKF intézkedés

Grósz-Straub Erika emlékdíj adományozásának rendjérõl
621

196/2017. (HK 6.)
HVKF szakutasítás

A Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sport-
bajnokságok szabályzata címû szolgálati könyv kiadásáról 622

Fõnöki rendelkezések

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

A Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelõ Rendszer be-
vezetésérõl szóló 1/2017. (HK 2.) HVK HIICSF szakutasítás
1. számú módosításáról 623

6/2017. (HK 6.)
HVK HIICSF szakutasítás

Az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ szol-
gáltatás alkalmazásáról és üzemeltetésérõl 623

7/2017. (HK 6.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Magyar Honvédség Technikai Beléptetõ Rendszer mûköd-
tetésérõl 636

M/5/2017. (HK 6.)
HVK HDMCSF szakutasítás

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalék feladatrendszerével,
vezetésével és készenlét fokozásával kapcsolatos hadmûveleti
szakfeladatokról 636

24/2017. (HK 6.)
HVK HDMCSF szakutasítás

A STANAG 2199, STANAG 2281, STANAG 2288, STA-
NAG 2299, STANAG 2523 nemzeti bevezetésérõl 637

12/2017. (HK 6.)
HM HPF–HVK SZCSF
szakutasítás

A külsõ online állásportál használatával összefüggõ felada-
tokról 638

12/2017. (HK 6.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az élelmiszerellátás minõségbiztosítási feladatainak végre-
hajtásáról 647

13/2017. (HK 6.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A 9M113 KONKURSZ típusú irányított páncéltörõ rakéták
üzemképességi idejérõl 648
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14/2017. (HK 6.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben részt
vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ
2017. évi ellátási normákról szóló 5/2017. (HK 3.) HVK
LOGCSF szakutasítás módosításáról 649

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 650
Hadigondozottak
Közalapítvány

Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai 650
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JOGSZABÁLYOK

2017. évi LIV. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggõ

módosításáról*

1. A foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló

1991. évi IV. törvény módosítása

1. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Fltv.)
27. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági idõnek mi-
nõsül a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti ön-
kéntes tartalékos katona (a továbbiakban önkéntes tartalé-
kos katona) tényleges szolgálatteljesítésének idõtartama
abban az esetben is, ha az önkéntes tartalékos katona ezen
idõtartam alatt nem áll munkaviszonyban.”

2. §

Az Fltv. „Fogalommeghatározások és záró rendelkezé-
sek” címû alcíme a következõ 59/F. §-sal egészül ki:

„59/F. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2017. évi
LIV. törvénnyel megállapított 27. § (5a) bekezdését
a 2017. július 1-jén vagy azt követõen álláskeresõvé vált
személyek vonatkozásában kell alkalmazni azzal, hogy
esetükben a 2017. július 1-jét megelõzõen önkéntes tarta-
lékosként teljesített, tényleges katonai szolgálat jogosult-
sági idõnek minõsül.”

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a a követ-
kezõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati el-
járás esetén – a pályázati feltételeknek egyformán megfe-
lelõ pályázók közül – elõnyben kell részesíteni az önkén-
tes tartalékos szolgálati viszonyban állókat.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el.

4. §

A Kjt. 44/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, va-

lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés
h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat-vég-
rehajtásban, valamint az egészségügyrõl szóló törvény
szerinti egészségügyi válsághelyzet kezelésében szemé-
lyesen részt vevõ, a Magyar Honvédségnél foglalkozta-
tott közalkalmazott által a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzet, a katasztrófa elleni védekezés vagy
az egészségügyi válsághelyzet idõtartama alatt teljesített
munkavégzés tekintetében az Mt. 56. § (1) bekezdésétõl
eltérõen miniszteri rendelet határozza meg a vétkes köte-
lezettségszegés esetén alkalmazható hátrányos jogkövet-
kezményeket.”

5. §

(1) A Kjt. 85. § (5) bekezdése a következõ t) ponttal
egészül ki:

[A (4) bekezdésben túlmenõen felhatalmazást kap]
„t) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a 44/A. §

(6) bekezdése szerinti hátrányos jogkövetkezménye-
ket,”

[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tarto-
zó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közal-
kalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]

(2) A Kjt. 85. § (7) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy)

„d) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egészségügyi, köznevelési, kutatási, valamint közmûve-
lõdési és közgyûjteményi intézmények, illetve a más
költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ közal-
kalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg
a 44/A. § (6) bekezdése szerinti hátrányos jogkövetkez-
ményt.”

6. §

Hatályát veszti a Kjt. 85. § (7) bekezdés a) pontjában
a „felsõoktatási,” szövegrész.
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3. A hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény módosítása

7. §

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a to-
vábbiakban: Hdt.) 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A jogerõsen megállapított hadirokkant-járadék
összege abban az esetben sem csökkenthetõ, ha a hadirok-
kant a hadieredetû fogyatkozás felülvizsgálata eredmé-
nyeként alacsonyabb járadékosztályba kerül besorolásra.”

8. §

A Hdt.
a) 18. § c) pontjában a „kormányrendeletben meghatá-

rozott támogatási mértékig azokra a kormányrendeletben
meghatározott” szövegrész helyébe az „a 25. § (3) bekez-
dése szerinti közalapítvány által – kormányrendeletben
foglaltak szerint – meghatározott körben és támogatási
mértékig azokra az” szöveg,

b) 28. § d) pontjában a „körének és a támogatás mérté-
kének” szövegrész helyébe a „köre és támogatási mértéke
közalapítvány általi meghatározása módjának” szöveg
lép.

4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása

9. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 108. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány által rendeletben meghatározott kör-
nyezethasználatok esetében – a környezetvédelemmel
összefüggõ feladatok ellátása érdekében – a környezet-
használónak megfelelõ szakismerettel rendelkezõ környe-
zetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: környezetvédel-
mi megbízott) kell alkalmazni, megbízni vagy kijelölni.”

(2) A Kvt. 108. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a honvé-
delmi feladatokkal kapcsolatos azon sajátos környezet-
használatokat, amelyek esetén környezetvédelmi megbí-
zottat kell alkalmazni, a honvédelemért felelõs miniszter
rendeletben állapítja meg.”

10. §

(1) A Kvt. 110. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„d) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képe-
sítési feltételeit, a 108. § (1a) bekezdése szerinti környe-
zethasználatok esetén alkalmazandó környezetvédelmi
megbízott kivételével;”

(2) A Kvt. 110. § (16) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(16) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs mi-
niszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos azon sajátos
környezethasználatokat, amelyek esetén környezetvédel-
mi megbízottat kell alkalmazni, és

b) az a) pont szerinti környezethasználatok esetén alkal-
mazandó környezetvédelmi megbízott alkalmazási és ké-
pesítési feltételeit.”

11. §

A Kvt. 108. §
a) (2)–(4) bekezdésében a „megbízott” szövegrész he-

lyébe a „környezetvédelmi megbízott” szöveg, valamint
b) (2) bekezdésében az „írásban (munkaszerzõdésben,

szerzõdésben)” szövegrész helyébe az „írásban” szöveg
lép.

5. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény módosítása

12. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Honvédségnél munkavállaló kizárólag közhatal-
mi, irányítási, ellenõrzési és felügyeleti hatáskör-gyakor-
lással közvetlenül össze nem függõ munkakörben foglal-
koztatható. Nem Magyarországon települõ honvédségi
szervezet, valamint a nemzetközi szervezetek hivatalainál,
parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyaror-
szág részére biztosított szolgálati vagy kormányzati szol-
gálati jogviszonyt nem igénylõ munkakörében közalkal-
mazott is foglalkoztatható. A személyi állomány illetmény
nélküli szabadságon tartózkodó tagja a tartós külföldi
szolgálatra vezényelt házastársának külföldi szolgálata
idejére munkaszerzõdéssel, adminisztratív-technikai fel-
adatok ellátásában való közremûködés céljából is foglal-
koztatható.”
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(2) A Hvt. 40. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az 1. melléklet szerinti gazdasági társaság szer-

vezeti egysége, anyagi vagy nem anyagi erõforrásainak
vagy feladatkörének meghatározott csoportja a további
mûködtetés céljából valamely honvédségi szervezet részé-
re kerül átadásra, a gazdasági társaság érintett munkaválla-
lóinak munkaviszonyára az államháztartásról szóló tör-
vénynek az állami feladat átvétele miatt bekövetkezõ jog-
állásváltozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

13. §

Hatályát veszti a Hvt. 41. § (7) bekezdése.

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról

szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.)
19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Egyetem katonai felsõoktatási szervezeti egysé-
geinek vezetõit a Honvéd Vezérkar fõnökének véleményét
kikérve kell megbízni, illetve megbízásukat visszavonni.”

15. §

(1) Az NKEtv. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A hallgatói jogviszony – a (4) és (5) bekezdésben
foglalt korlátozással – elbocsátással akkor szüntethetõ
meg, ha

a) az Egyetemen a hallgató által látogatott szak vagy
szakirány oktatása megszûnt,

b) a hallgató – ide nem értve a honvéd tisztjelöltet – kö-
rülményeiben olyan változás állt be, amelynek következté-
ben már nem felel meg a felvételkor támasztott alkalmas-
sági követelményeknek,

c) a hallgató a tanulmányi kötelezettségét a tanulmányi
és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladó-
an önhibájából nem teljesítette,

d) a honvéd tisztjelölti jogviszonyra figyelemmel létesí-
tett hallgatói jogviszony esetén a honvéd tisztjelölti jogvi-
szony megszûnt, vagy

e) a hivatásos jogviszony alapján létesített hallgatói jog-
viszony esetén a hivatásos jogviszony megszûnt.”

(2) Az NKEtv. 33. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A hallgató a (2) bekezdés d) pontja alapján csak akkor
bocsátható el, ha az Egyetemen belül más szakra, illetve

szakirányra nem vehetõ át, vagy ha az átvételt a hallgató
nem vállalta. Erre nem hivatkozhat a hallgató, ha a honvéd
tisztjelölti jogviszonya amiatt került megszüntetésre, mert

a) egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt
a szolgálatra alkalmatlanná vált, és e körülményváltozás
neki felróható, vagy

b) nemzetbiztonsági szempontból a szolgálatra alkal-
matlanná vált.”

7. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról szóló

2011. évi CLXVII. törvény módosítása

16. §

(1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésé-
rõl, a korhatár elõtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. tör-
vény (a továbbiakban: Kenytv.) 5. § (3) bekezdés c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés alapján nem csökkenthetõ a szolgálati
járandóság összege, ha]

„c) a jogosult önkéntes tartalékos szerzõdést – ide nem
értve a honvédelmért felelõs miniszter rendeletében meg-
határozott, területvédelmi feladatok ellátására irányuló ön-
kéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére irányuló
szerzõdést – kötött, a szerzõdés megkötését követõ hónap
elsõ napjától a szerzõdés megszûnése hónapjának utolsó
napjáig.”

(2) A Kenytv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szerzõdés megkö-
tésérõl, megszûnésérõl a szolgálati járandóság összegének
pontos meghatározása érdekében a Honvédség központi
személyügyi nyilvántartó szerve minden hónap 20. napjá-
ig értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. A szerzõdés megkö-
tésérõl szóló értesítés alapján a nyugdíjfolyósító szerv
az önkéntes tartalékos katona – ide nem értve a honvédele-
mért felelõs miniszter rendelete szerinti, területvédelmi
feladatokat ellátó önkéntes tartalékos katonát – részére
megállapított és folyósított szolgálati járandóság összegét,
és annak változását a szolgálati járandóság összegének
pontos meghatározása érdekében közli a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével.”

17. §

A Kenytv. 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:

„(2) Szolgálati járandóság esetén a Tny. 83/B. § (1) be-
kezdése szerinti éves keretösszeg számítása során figyel-
men kívül kell hagyni az önkéntes tartalékos szolgálati vi-
szonyban álló személynek a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. §
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(1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti
feladatban történõ részvétellel teljesített tényleges szolgá-
latára figyelemmel kifizetett, a kifizetõ szerv által – a kifi-
zetést követõ hónap tizedik napjáig – a nyugdíjfolyósító
szerv számára bejelentett összegû juttatásait.”

18. §

A Kenytv. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel

összefüggõ módosításáról szóló 2017. évi LIV. törvénnyel
módosított 11. § (2) bekezdését a 2017. június 30-át követõ
idõszakban teljesített tényleges szolgálatra tekintettel kifi-
zetett juttatásra kell alkalmazni.”

19. §

A Kenytv. 11. § (1) bekezdésében a „szüneteltetésére”
szövegrész helyébe a „szüneteltetésére – a (2) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel -” szöveg lép.

8. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény módosítása

20. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kttv.) 41/A. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A betöltetlen álláshely betöltése céljából az állam-
igazgatási szervnek a kiválasztási eljárás lefolytatását
megelõzõen – a vezetõi munkakör betöltésére irányuló ki-
választási eljárást, valamint a (8) bekezdést kivéve – meg
kell vizsgálnia, hogy a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. §
(1) bekezdés r) vagy s) pontjában meghatározott rendelke-
zési állományba tartozó katona (a továbbiakban: rendelke-
zési állományú katona) számára felajánlható-e a betöltet-
len álláshely (a továbbiakban: felajánlható munkakör).”

21. §

A Kttv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A kiválasztás során, a munkakör betöltéséhez elõírt
szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítés-
sel, tapasztalattal, képességgel egyformán rendelkezõ
jelöltek esetén

a) – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –
elõnyben lehet részesíteni azt a személyt, aki több gyerme-
ket nevel, valamint

b) elõnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos szol-
gálati viszonyban állókat.”

22. §

A Kttv. 87. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a vezetõi
munkakört betöltõ kormánytisztviselõ a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának az elõzetes engedélye alapján]

„h) létesíthet önkéntes tartalékos katonai szolgálati
viszonyt.”

23. §

A Kttv. 133. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) Az alapilletmény (3)–(5) bekezdés szerinti meg-
emelésére a tárgyévet megelõzõ év minõsítése, teljesít-
ményértékelése hiányában – a (11) bekezdésben foglaltak
szerinti teljesítményértékelés alapján – is lehetõség van
a tárgyév december 31-ig

a) ha a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jog-
viszonya közalkalmazotti, hivatásos szolgálati vagy kato-
nai szolgálati jogviszonyból áthelyezéssel létesül és az át-
helyezést közvetlenül megelõzõen – a közalkalmazotti, hi-
vatásos szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonyából
adódóan – érvényes minõsítéssel, teljesítményértékeléssel
rendelkezik, vagy

b) a szülési szabadság vagy a gyermek gondozása céljá-
ból biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követõen,
ha a szülési szabadságot vagy a fizetés nélküli szabadságot
közvetlenül megelõzõen emelt összegû alapilletménnyel
és érvényes minõsítéssel, teljesítményértékeléssel
rendelkezett.

(11) Az alapilletmény (10) bekezdés szerinti megemelé-
sére a kormánytisztviselõ soron kívüli, az áthelyezés,
a szülési szabadság vagy a gyermek gondozása céljából
biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követõ leg-
alább 45, legfeljebb 60 napon belüli, soron kívüli teljesít-
ményértékelésének elvégzése esetén van lehetõség.”

9. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény módosítása

24. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény hatálya
a) az önkéntes tartalékos katonákra a rendelkezésre ál-

lás idõszakában,
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b) a nyugállományú katonákra,
c) az állomány tagja és a nyugállományú katonák közeli

hozzátartozójára, élettársára,
d) a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra, továbbá
e) honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre

és a honvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó
rendelkezések vonatkozásában a szolgálati viszony meg-
szûnését követõen az állomány volt tagjára és közeli
hozzátartozóira
akkor terjed ki, ha ezt e törvény elrendeli.”

25. §

A Hjt. 2. §-a a következõ 12b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„12b. honvédségi ösztöndíjas hallgató: az állomány

tagjának, honvéd tisztjelöltnek és honvéd altiszt-jelöltnek
nem minõsülõ személy,

a) aki felsõoktatási intézmény nappali munkarendû fel-
sõfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan
képzésében tanulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerû,
nappali munkarendû szakképzés keretében az Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ államilag elismert szakképe-
sítések közül a Magyar Honvédségben (a továbbiakban:
Honvédség) rendszeresített katonai beosztások betöltésé-
hez szükséges szakképesítést szerez meg, és

b) akinek tanulmányait a miniszter által alapított ösztöndíj
elnyerését követõen a Honvédség ösztöndíjszerzõdés alapján
támogatja, és ezért ösztöndíjszerzõdésben vállalja, hogy
tanulmányait meghatározott idõn belül befejezi, valamint
ezt követõen az ösztöndíjszerzõdésben meghatározottak
szerint szolgálati viszonyt létesít, és azt meghatározott ideig
fenntartja,”

26. §

(1) A Hjt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A szolgálati viszonyban a szolgálat érdekének el-
sõdlegességét, valamint a Honvédség iránti közbizalom
megóvását szem elõtt tartva kell eljárni.”

(2) A Hjt. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Az állomány tagja szolgálatteljesítési idõn kívül
sem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a honvéd etika szabályait sérti, a szol-
gálati viszonyhoz méltatlan, vagy amely a pártatlan, befo-
lyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.”

27. §

A Hjt. 7. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Jogszabály a jognyilatkozat megtételét az állomány
tagjának kérelméhez vagy beleegyezéséhez kötheti.”

28. §

A Hjt. 31. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és

fizikai alkalmasság feltételeit és az alkalmasság vizsgála-
tának rendjét miniszteri rendelet határozza meg.”

29. §

A Hjt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az állomány tagjának a katonai szolgálatra való al-
kalmasságon túl meg kell felelnie a szolgálati beosztáshoz
kapcsolódó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
feltételeknek. Miniszteri rendelet határozza meg a szolgá-
lati beosztásnak és életkornak megfelelõ egészségi, pszi-
chikai és fizikai alkalmassági követelményeket. Az egész-
ségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelménye-
ket az érintettek tudomására kell hozni.”

30. §

A Hjt. 35. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A szolgálati viszony sajátosságaira tekintettel mi-
niszteri rendelet az állomány 36. § (1a) bekezdés szerinti
tagjai vonatkozásában a szerzõdés kötelezõ tartalmi ele-
meit a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen is meghatá-
rozhatja.

(5) A 44/A. § szerinti – a szerzõdéses állomány tagja
esetében a 45. § (3) bekezdése szerinti – megállapodás
az állományba vétellel egyidejûleg is megköthetõ.”

31. §

(1) A Hjt. 36. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja
az állományba vétellel egyidejûleg elsõ szolgálati beosz-
tásba történõ kinevezés nélkül is vezényelhetõ a 42. §
(2) bekezdés c) pontja alapján bírósági szervezetnél, a bí-
róságok igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, az ügyé-
szi szervezetnél vagy a Honvédség tevékenységét elõsegí-
tõ egyesületnél, a 42. § (2) bekezdés d) pontja alapján vagy
a 42. § (2) bekezdés e) pontja alapján történõ szolgálattel-
jesítésre.”

(2) A Hjt. 36. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szolgálati viszony sajátosságaira tekintettel mi-

niszteri rendelet a kinevezési okmány kötelezõ tartalmi
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elemeit az állomány (1a) bekezdés szerinti tagjai vonatko-
zásában a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen is megha-
tározhatja.”

32. §

(1) A Hjt. 38. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül
ki:

„(4a) A honvédségi ösztöndíjas hallgató ösztöndíjszer-
zõdése alapján létesített szolgálati viszony (4) bekezdés
szerinti, az állomány tagja általi, vagy az állomány tagjá-
nak felróható okból a Honvédség általi megszüntetése ese-
tén az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás
összegét a Honvédség részére visszafizetni.”

(2) A Hjt. 38. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A fizikai alkalmassági követelményeket legkésõbb
a próbaidõ leteltéig kell teljesíteni. Ha próbaidõ nem kerül
kikötésre, a fizikai alkalmassági követelményeket legké-
sõbb a szolgálati viszony létesítését követõ 6 hónapon be-
lül kell teljesíteni.”

33. §

A Hjt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Tanulmányai sikeres befejezésekor a honvéd tiszt-
jelöltet hadnagy, a honvéd altiszt-jelöltet és a 32. § (1) be-
kezdés c) pontja alá tartozó személyt õrmester rendfoko-
zattal kell állományba venni. A honvéd tisztjelölt és hon-
véd altiszt-jelölt miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint eggyel magasabb rendfokozattal is állományba
vehetõ.”

34. §

A Hjt. a következõ 25/A. alcímmel egészül ki:
„25/A. A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó

megállapodás
44/A. § (1) A hivatásos állomány miniszteri rendeletben

meghatározott szolgálati beosztást betöltõ tagjával szolgá-
lati viszonyának fenntartása érdekében megállapodás köt-
hetõ, ha az a Honvédség rendeltetésszerû mûködéséhez,
feladatainak teljesítéséhez szükséges, vagy azt meghatáro-
zó módon befolyásoló személyi feltétel, körülmény indo-
kolja.

(2) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti
megállapodásban vállalja, hogy a megállapodásban meg-
határozott, legfeljebb 10 éves idõtartam alatt szolgálati vi-
szonyát nem szünteti meg.

(3) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti
megállapodásban foglalt, legfeljebb miniszteri rendelet-
ben meghatározott mértékû díjazásra jogosult, amely

a megállapodásban foglaltak szerinti részletekben fizeten-
dõ ki.

(4) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszo-
nya a (2) bekezdés szerinti vállalt idõtartam lejárta elõtt
szûnik meg vagy kerül megszüntetésre, a hivatásos állo-
mány tagja a (3) bekezdés alapján részére kifizetett díja-
zást miniszteri rendeletben foglaltak szerint részben vagy
egészben visszafizeti.

(5) A felek az (1) bekezdés szerinti megállapodásban
a szolgálati viszony a megállapodásban vállalt idõtartam
lejárta elõtti megszûnésének vagy megszüntetésének ese-
tére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kiköt-
hetik, hogy a hivatásos állomány tagja a visszafizetés alól
részben vagy egészben mentesül, ha – legfeljebb a szolgá-
lati viszony megszûnését követõ két évig – nem tanúsít
olyan magatartást, amellyel a Honvédség (1) bekezdés
szerinti jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

(6) A hivatásos állomány tagja az (5) bekezdésben fog-
lalt eseten túl mentesül a (4) bekezdés szerinti visszafizeté-
si kötelezettség alól, ha azt miniszteri rendelet a szolgálati
viszony megszûnésének, illetve megszüntetésének jog-
címére vagy idõpontjára figyelemmel elõírja.”

35. §

A Hjt. 45. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 44/A. §-t a szerzõdéses tiszti és altiszti állomány-

nak a 44/A. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ
tagja vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a 44/A. § (2)–(5) bekezdése szerinti feltételek kiköté-
se érdekében a felek a szerzõdést közös megegyezéssel
írásban módosíthatják.”

36. §

A Hjt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az állomány más szervhez vezényelt tagja a más
szerv vezetõjének rendelkezései szerint teljesíti szolgálatát.
Az állomány más szervhez vezényelt tagjának tevékenységé-
re, munkarendjére, teljesítményértékelésére, minõsítésére, il-
letményére, illetmény jellegû juttatásaira, költségtérítésére,
szociális ellátására, pihenõidejére, egészségügyi szabadságá-
nak engedélyezésére, szabadságának megállapítására és ki-
adására, továbbá a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértés
jogkövetkezményeire, a más szervnél rendszeresített címek
és egyéb elismerések elnyerésére és viselésére a más szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok az irányadók.
Az állomány más szervhez vezényelt tagjának a vezénylés
megszûnésekor a más szervnél ki nem adott szabadságát
a más szerv a foglalkoztatottjai jogviszonya megszûnésekor
ki nem adott szabadsága megváltására vonatkozó szabályok
szerint köteles megváltani.”

554 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



37. §

A Hjt. 52/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állomány a Honvédség tevékenységét elõsegítõ

egyesülethez vezényelt tagja esetében az 51. § (1) bekez-
dése szerinti megállapodásban a felek – a (2) bekezdésben
foglaltak mellett – az egyesület tevékenysége és az állo-
mány tagja által ellátandó feladatok által indokolt mérték-
ben eltérhetnek az 51. § (6) és (8) bekezdésében és az 52. §
(1) bekezdésében foglaltaktól. Az illetmény megállapítása
tekintetében az eltérés kereteit a miniszter rendeletben ha-
tározza meg.”

38. §

A Hjt. 34. alcíme a következõ 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) Szünetel az állomány tagjának szolgálati

viszonya, ha a miniszter által vezetett minisztériumba
szakmai vezetõvé nevezik ki. A szünetelés a szakmai ve-
zetõvé való kinevezéstõl a szakmai vezetõi megbízatás
megszûnéséig tart.

(2) A 46. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken túl
a szünetelés idõtartamára rendelkezési állományba tarto-
zik az állomány (1) bekezdés alá tartozó tagja.

(3) A szünetelés idõtartama alatt az állomány tagja illet-
ményre nem, egyéb pénzbeli, illetve természetbeni ellátás-
ra miniszteri rendeletben meghatározottak szerint jogo-
sult, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában szolgálati
viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja, az azzal
kapcsolatos kötelezettségek õt nem terhelik.”

39. §

A Hjt. 59. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem alkalmazható az (1) bekezdés d) pontja

a 68/B. § (4) bekezdésében foglalt idõtartam alatt, a szer-
zõdéses állomány tagja szolgálati viszonyának a (2) be-
kezdés c) pontja alapján történõ megszüntetésének vagy
a 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja alapján történõ meg-
szûnésének idõpontjáig.”

40. §

A Hjt. 67. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egé-
szül ki:

[Nem szüntethetõ meg a szolgálati viszony felmentéssel
az a)–g) pont szerinti idõtartam és az azt követõ 30 nap
alatt:]

„h) az 58/A. § szerinti szünetelés idõtartama.”

41. §

(1) A Hjt. 68/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az állománynak a 46. § (1) bekezdés t) pontja sze-
rinti feltételeknek megfelelõ tagja az egészségkárosodási
ellátásra való jogosultság tárgyában történõ döntés meg-
hozataláig az egészségkárosodási ellátás megállapítása he-
lyett a 48. § alapján rendelkezési állományba helyezhetõ.
Az állomány tagja az egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultság tárgyában történõ döntés meghozataláig
az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyett a szol-
gálati viszonyának felmentéssel történõ megszüntetését,
vagy az 59. § (5) bekezdése szerinti esetben a szolgálati vi-
szony szerzõdésben megállapított határozott idõ letelte
szerinti megszûnésének megállapítását is kérheti. E határ-
idõ elmulasztása jogvesztõ.”

(2) A Hjt. 68/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljá-
rás miniszteri rendeletben meghatározott esetekben fel-
függeszthetõ. A felfüggesztésrõl szóló döntés ellen önálló
jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellá-
tást megállapító vagy elutasító határozat elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.”

42. §

(1) A Hjt. 68/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 68/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt fel-
tételek fennállása esetén – ha az érintett vonatkozásában
nem állnak fenn a 68/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti ki-
záró okok – a munkáltatói jogkört gyakorló köteles meg-
vizsgálni, hogy az állomány tagja részére az egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem katonai
munkakör felajánlható-e. Miniszteri rendeletben meghatá-
rozott eljárásrend alkalmazásával az állomány tagja részé-
re felajánlható, egészségi állapotának megfelelõ szolgálati
beosztást vagy nem katonai munkakört kell keresni. Fel-
ajánlható meglévõ szolgálati beosztás vagy nem katonai
munkakör hiányában új szolgálati beosztás vagy nem ka-
tonai munkakör létrehozásával kell biztosítani a tovább-
foglalkoztatás lehetõségét.”

(2) A Hjt. 68/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tésre jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha
a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapításá-
tól, illetve a 46. § (1) bekezdés g) pontja szerinti rendelke-
zési állomány megszûnésétõl számított negyvenöt napon
belül az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredmé-
nyeként az állomány tagjának

a) szolgálati viszonya honvédségi szervezetnél,
a KNBSZ-be, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézménybe vagy az NKE katonai felsõokta-
tási szervezeti egységébe az 59. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jog-
viszonyba történõ áthelyezéssel szûnik meg,
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b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására te-
kintettel honvédségi szervezetnél munkaviszonyt létesít,

c) szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztásba történõ áthelye-
zésre tekintettel nem szûnik meg,
és az ennek megfelelõen megállapított új illetménye vagy
munkabére alacsonyabb az e törvény szerint megállapított
korábbi illetményénél.”

43. §

A Hjt. 68/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A miniszter a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt
határozatban dönt. A miniszter a döntés során mérlegeli,
hogy a honvédelmi szervezetnél meghatározható-e olyan
feladatkör, amelyet az állomány tagja nem katonai munka-
körben egészségi állapota alapján elláthat, valamint azt, ha
az állomány tagjának egészségi állapota alapján tõle már
nem várható el a mindennapos rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettség. A döntéssel szemben önálló
jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellá-
tás megállapítása tárgyában hozott határozat elleni jogor-
voslat keretében támadható meg.”

44. §

A Hjt. 68/G. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az illetmény nélküli vagy fizetés nélküli szabadság
idõtartamára az egészségkárosodási keresetkiegészítés fo-
lyósítását szüneteltetni kell.”

45. §

A Hjt. 68/H. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az egészségkárosodási keresetkiegészítésre jo-

gosult foglalkoztatási jogviszonya a (3) bekezdés alapján
a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból szû-
nik meg és a soron következõ felülvizsgálat eredménye
szerint a komplex minõsítése a 68/C. § (1) bekezdésében
meghatározott érték feletti eredményt mutat, a 68/F. §
(2) bekezdése szerint kell eljárni.”

46. §

A Hjt. 68/J. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Megszûnik az egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultság)

„i) ha az állomány volt tagja a 68/B. § (4) bekezdésébe nem
tartozó munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt lé-
tesít,”

47. §

A Hjt. a következõ 45/A. alcímmel egészül ki:

„45/A. Az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását
ösztönzõ juttatás

74/A. § Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
legfeljebb kéthavi távolléti díjnak megfelelõ összegû jutta-
tásra jogosult a tiszti és az altiszti állomány tagja, ha szol-
gálati viszonya megszûnésekor legalább két év idõtartam-
ra miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel ön-
kéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”

48. §

A Hjt. 77. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Szolgálati beosztás betöltése és rendelkezési állo-
mányba helyezés nélkül is a Honvédség állományába tar-
tozik a szerzõdéses pályakezdõ, valamint az alapkiképzés
teljesítéséig a közkatona.”

49. §

(1) A Hjt. 83. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Az 57. § (1) bekezdése esetén az elõléptetéskor és
kinevezéskor a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti elõme-
neteli feltételeknek való megfelelést kell vizsgálni.”

(2) A Hjt. 83. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) Az állomány (8) bekezdésben meghatározottaktól
eltérõ más szervhez vezényelt tagjának rendfokozati elõ-
menetelére – a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel
– a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati
várakozási idõket kell alkalmazni azzal, hogy elõlépteté-
sükre a vezénylés idõtartama alatt egyszer, a más szerv ve-
zetõjének kezdeményezésére, a miniszter döntésével ke-
rülhet sor, ha

a) a más szervnél teljesített szolgálat idõtartama megha-
ladja az 5 évet,

b) az állomány tagja megfelel a (2) bekezdés b) pontja
szerinti feltételnek, és az elõléptetés szükségességét a más
szerv vezetõje részletesen megindokolta, és

c) az állomány tagja az éves fizikai állapotfelmérést és
az éves kiképzési feladatokat eredményesen végrehajtotta.”
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(3) A Hjt. 83. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) Az állomány központi államigazgatási szervek te-
rületi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szer-
vezeti eleméhez, általános elõmeneteli renddel rendszeresí-
tett beosztásba vezényelt tagja esetében a (9) bekezdés al-
kalmazása során az általános beosztást betöltõkre irányadó
rendfokozati várakozási idõket kell figyelembe venni.

(11) Az állomány más szervhez – ide nem értve a köz-
ponti államigazgatási szervek területi és helyi szervei
védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemét – vezényelt
tagjának a vezénylés megszüntetését követõ beosztásba
kinevezésekor a (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel nem
alkalmazható.”

50. §

A Hjt. 89. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A felek a tanulmányi szerzõdést a jövõre nézve,

írásban, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
közös megegyezéssel megszüntethetik.”

51. §

A Hjt. 103. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Nem minõsül túlszolgálatnak az ügyeleti szolgálat,
a készenléti szolgálat, a 105. § (1) bekezdése szerinti õr-
szolgálat, a 105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre ál-
lás, a gyakorlaton való részvétel, és ha az állomány tagja
az engedélyezett távollétének idejét megállapodás alapján
ledolgozza.”

52. §

A Hjt. 62. alcímének címe helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„62. Az õr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat,
valamint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ
feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti
tevékenység”.

53. §

A Hjt. 105. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõen

az állomány nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ fel-
adatvégzésre kijelölt tagja – miniszteri rendeletben meg-
határozottak szerint, a kijelölésrõl szóló munkáltatói dön-
tésben meghatározott ideig – készenléti szolgálatba ve-
zénylés nélkül is köteles rendelkezésre állni.”

54. §

A Hjt. 111. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A szabadság mértékének megállapításakor nem le-
het figyelembe venni

a) a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendel-
kezési állományba tartozás,

b) a szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés,
c) az elõzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom,
d) az ideiglenes kényszergyógykezelés, valamint
e) a katonai fogdán végrehajtani rendelt szabadság-

vesztés büntetés
idõtartamát.

(4) A (3) bekezdés szerinti idõtartamokat a szabadság
mértékének megállapításakor utólag akkor kell figyelem-
be venni, ha

a) a fegyelmi eljárást felelõsség megállapítása nélkül
szüntetik meg,

b) a büntetõeljárást megszüntetik, vagy annak során fel-
mentõ ítéletet hoznak,

c) a méltatlansági eljárást méltatlanság megállapítása
nélkül szüntetik meg, vagy

d) a 187. § (2) bekezdése szerinti kereset jogerõs elbírá-
lásával a tábornok szolgálati viszonya nem szûnik meg.”

55. §

A Hjt. 130. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„130. § (1) Az illetménybõl levonásnak csak jogsza-

bály, vagy – a levonásmentes illetményrészig –, végrehajt-
ható határozat vagy az állomány tagjának írásbeli hozzájá-
rulása alapján van helye. A Honvédség az elõlegnyújtás-
ból eredõ követelését a 141/A. és 141/B. § szerinti esetek
kivételével – a levonásmentes illetményrészig – az állo-
mány tagja illetményébõl levonhatja. Az illetménnyel
szemben beszámításnak nincs helye. A levonásmentes
illetményrész nem engedményezhetõ.

(2) A jogalap nélkül folyósított illetmény hatvan napon
belül az elõlegnyújtásból eredõ követelésre vonatkozó
szabályok szerint az állomány tagjától levonható.

(3) Ha (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül
a jogalap nélkül folyósított illetménynek csak egy része
vonható le, a fennmaradó rész a (2) bekezdésben meghatá-
rozott határidõn belül írásbeli fizetési felszólítással vagy
fizetési meghagyással követelhetõ vissza.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen elévülési
idõn belül írásbeli fizetési felszólítással vagy fizetési meg-
hagyással visszakövetelhetõ a jogalap nélkül folyósított il-
letmény, ha annak jogtalanságáról az állomány tagja tudott
vagy tudnia kellett volna.

(5) Az állomány tagja az illetményre vonatkozó igényé-
rõl elõre nem mondhat le, és a levonásmentes illetményré-
szét nem ruházhatja át.
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(6) Az illetménybõl való levonásra, a fizetési felszólítás
vagy a fizetési meghagyás végrehajtására – a jogerõre
emelkedést követõen – a bírósági végrehajtás szabályai
az irányadóak.”

56. §

A Hjt. 132/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„132/A. § Az állomány tagja a kimagasló teljesítményé-

re, az általa végrehajtott többletfeladatokra figyelemmel,
vagy szolgálati feladatainak hosszabb idõn át történõ ered-
ményes végzéséért, katonai életútjának elismerésként
a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek fi-
gyelembe vételével az erre a célra a személyi juttatások
elõirányzaton belül biztosított keret terhére teljesítmény-
juttatásban részesíthetõ.”

57. §

(1) A Hjt. 179. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állomány tagja a szolgálati viszonnyal össze-
függõ ügyekben – a szolgálati út betartásával – a munkál-
tatói jogkört gyakorlóhoz kérelmet terjeszthet elõ. A kére-
lem írásban, papíralapon vagy – miniszteri rendeletben
meghatározott esetekben és módon – elektronikus úton
terjeszthetõ elõ.”

(2) A Hjt. 179. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A korábban már elbírált kérelemmel azonos tartal-
mú kérelem vagy kérelemnek valamely részére vonatko-
zóan azonos tartalommal, azonos tényállás alapján elõter-
jesztett kérelem ismételt elbírálásának helye nincs. Errõl
a kérelmezõt a kérelem beérkezésétõl számított harminc
napon belül tájékoztatni kell.”

58. §

A Hjt. 180. §-a a követezõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 179. § (3) bekezdését a szolgálati panasz elbírálá-

sa során is alkalmazni kell.”

59. §

A Hjt. 101. alcíme a következõ 181/A. §-sal egészül ki:
„181/A. § (1) A 7. § (7) bekezdése szerinti döntési lapon

meghozott munkáltatói döntéssel szemben szolgálati pa-
nasz a döntési lap alapján hozott határozat közlésétõl szá-
mított 30 napos, de legfeljebb a határozat meghozatalától
számított 1 éves jogvesztõ határidõn belül nyújtható be
a határozatot hozó szervhez, a döntési lapot kiadmányozó
munkáltatói jogkört gyakorlónak címezve.

(2) A szolgálati panaszt a 180. § és a 181. § szerint
a döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorló
bírálja el azzal az eltéréssel, hogy a 180. § (2) bekezdés
a) és b) pontja szerinti határidõk kezdete a szolgálati
panasz személyügyi szervhez érkezése.”

60. §

A Hjt. 205. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdést a szerzõdéses állomány tagjának

egyoldalú szerzõdésbontása vonatkozásában is alkalmazni
kell.”

61. §

A Hjt. 215. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Az önkéntes tartalékos katona köteles visszafizetni
a részére korábbi, szerzõdéses legénységi szolgálati viszo-
nya alapján folyósított visszailleszkedési támogatás 74. §
(3) bekezdése és 247/E. § (3a) bekezdése szerinti részét,
a 74. § (3a) bekezdése alapján folyósított visszailleszkedé-
si támogatást, illetve a 74/A. § alapján folyósított, az ön-
kéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönzõ juttatást, ha
önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a vállalt szolgálati
idõ letöltése elõtt a (3) bekezdés, az 59. § (1) bekezdés c) pont-
ja, a 68. § (1) bekezdés c), e)–g), i)–m) vagy p) pontja, vagy
az állomány tagjának felróható okból az (1) bekezdés d) pontja
alapján szûnik meg, vagy ha a vállalt szolgálati idõ letöltése
elõtt az önkéntes tartalékos katona a (2) bekezdés szerinti
egyoldalú nyilatkozatot tett.”

62. §

A Hjt. 218. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkéntes tartalékos katona heti szolgálattelje-

sítési idejét a szerzõdésében kell rögzíteni, vagy azt a mun-
káltatói jogkört gyakorló a Hvt. szerinti belsõ rendelkezés-
ben határozza meg.”

63. §

(1) A Hjt. 219. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetben
az önkéntes tartalékos katona tört havi illetménye a 122. §
(3) bekezdésétõl eltérõen is meghatározható.”

(2) A Hjt. 219. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az önkéntes tartalékos katona illetményérõl, szer-
zõdéskötési díjáról, rendelkezésre állási díjáról és egyéb
pénzbeli juttatásairól írásban lemondhat.”
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(3) A Hjt. 219. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az önkéntes tartalékos katona köteles visszafizetni

a részére kifizetett szerzõdéskötési díjat, ha szolgálati vi-
szonya a vállalt szolgálati idõ letöltése elõtt, az 59. §
(1) bekezdés c) pontja, a 68. § (1) bekezdés c), e)–g), i)–m)
vagy p) pontja, a 215. § (3) bekezdés, vagy az állomány
tagjának felróható okból a 215. § (1) bekezdés d) pontja
alapján szûnik meg, vagy ha a vállalt szolgálati idõ letölté-
se elõtt az önkéntes tartalékos katona a 215. § (2) bekezdés
szerinti egyoldalú nyilatkozatot tett.”

64. §

(1) A Hjt. 224. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A nyugállományú katona a nyugállományba helyezé-
sét követõ 1 éves jogvesztõ határidõn belül nyújthat be szol-
gálati panaszt. A nyugállományú katona szolgálati panaszá-
nak elbírálására a 179. § (3) bekezdését alkalmazni kell.”

(2) A Hjt. 224. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 179. § (3) bekezdését a nyugállományú katona

által benyújtott kérelemre is alkalmazni kell.”

65. §

(1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„15. a honvédségi ösztöndíjas hallgatói jogviszonyhoz
kapcsolódó egészségi, pszichikai alkalmassági követelmé-
nyeket, a katonai szolgálathoz, valamint a szolgálati be-
osztásokhoz kapcsolódó szakmai, egészségi, pszichikai,
fizikai alkalmassági követelményeket, a szolgálati beosz-
tások betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi, szakkép-
zettségi, szakképesítési, tanfolyami, és egyéb követelmé-
nyeket, valamint az ezek alóli mentesítés szabályait,”

(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„18. az illetmény, az ösztöndíj, a végkielégítés, a vissza-
illeszkedési támogatás, az önkéntes tartalékos szolgálat
vállalását ösztönzõ juttatás, a szerzõdés-hosszabbítási díj,
a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás, a túlszolgálati
díj és a céljuttatás megállapítására és folyósítására vonat-
kozó szabályokat, a teljesítményjuttatás megállapításának
alapelveit,”

(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következõ 37. ponttal
egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„37. a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó meg-
állapodás alapján fizethetõ díjazással, az annak visszafize-
tésével, a visszafizetési kötelezettség alóli mentesüléssel,
a megállapodásban vállalt szolgálati idõ számításával,

a megállapodás megszüntetésével és abból eredõ követelé-
sekkel kapcsolatos szabályokat,”

(4) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 39. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„39. a Honvédség által nyújtott tanulmányi támogatás
formáját és mértékét, a tanulmányi szerzõdés megkötésé-
nek feltételeit, a tanulmányi szerzõdés közös megegyezés-
sel történõ megszüntetésének szabályait, a megtérítési kö-
telezettség érvényesítésének rendjét és a fizetési könnyítés
és a mentesítési eljárás szabályait, valamint a honvédségi
ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjszerzõdésébõl eredõ meg-
térítési kötelezettség szabályait.”

66. §

A Hjt. 141. alcíme a következõ 247/Q. §-sal egészül ki:
„247/Q. § (1) E törvénynek az egyes törvények honvé-

delmi kérdésekkel összefüggõ módosításáról szóló
2017. évi LIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.)
megállapított 68/A. § (6) bekezdését a Módtv3. hatályba-
lépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv3.-mal módosított 92. § (2) be-
kezdését az állomány a Módtv3. hatálybalépésekor rendel-
kezési állományba tartozó tagjai vonatkozásában is alkal-
mazni kell.

(3) E törvénynek Módtv3.-mal módosított 143. § (1) és
(2) bekezdését 2017. január 1-jétõl kell alkalmazni.
A 2017. január 1. elõtt megállapított árvaellátások esetén
az árvák kiegészítõ támogatása összegének megállapítása
során az árvaellátás 2017. január havi összegét kell alapul
venni.

(4) Az e törvénynek a Módtv3.-mal módosított 143. §
(1) bekezdése alapján árvák kiegészítõ támogatására jogo-
sulttá váló személyek esetében az árvák kiegészítõ támo-
gatásának megállapításáról szóló határozatokat 2017. júli-
us 31-ig kell meghozni.”

67. §

A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

68. §

A Hjt.
1. 2. § 13. pontjában a „Magyar Honvédség (a további-

akban: Honvédség)” szövegrész helyébe a „Honvédség”
szöveg,

2. 2. § 30. pontjában a „szolgálati viszonya lefokozás”
szövegrész helyébe a „szolgálati viszonya lemondás,
a szerzõdéses állomány tagjának egyoldalú szerzõdésbon-
tása, lefokozás” szöveg,

3. 7. § (9) bekezdésében a „munkáltatói döntésben” szö-
vegrész helyébe a „munkáltatói döntésben – döntési lap
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formájában hozott munkáltatói döntés esetében az arról
készített határozatban –” szöveg,

4. 35. § (3) bekezdésében a „szerzõdéses pályakezdõ”
szövegrészek helyébe a „közkatona vagy a szerzõdéses
pályakezdõ” szöveg,

5. 35. § (3) bekezdésében a „szerzõdéses pályakezdõt”
szövegrész helyébe a „közkatonát vagy a szerzõdéses pá-
lyakezdõt” szöveg,

6. 36. § (1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdés a) pont-
jában a „szerzõdéses pályakezdõ” szövegrész helyébe
a „közkatona és a szerzõdéses pályakezdõ” szöveg,

7. 57. § (1) bekezdésében a „vezénylés idõtartamára”
szövegrész helyébe a „vezénylés vagy a vezénylés során
adott beosztás betöltésének idõtartamára” szöveg,

8. 59. § (5) bekezdésében az „A (3) bekezdés és a (4) be-
kezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdés,
a (3a) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b) pontja” szöveg,

9. 67. § (1) bekezdés nyitó szövegében az „a)–g)”
szövegrész helyébe az „a)–h)” szöveg,

10. 68/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „nem jogosult”
szövegrész helyébe a „nem vált jogosulttá” szöveg,

11. 68/F. § (1) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdése” szö-
vegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdése” szöveg,

12. 68/G. § (1) és (2) bekezdésében az „együttes össze-
gével” szövegrész helyébe az „együttes bruttó összegével”
szöveg,

13. 74. § (3) bekezdésében, 74. § (3a) bekezdés b) pont-
jában, valamint 247/E. § (3a) bekezdésében a „legalább
három év” szövegrész helyébe a „legalább két év” szöveg,

14. 86. § (3) bekezdésében a „3 évvel” szövegrész he-
lyébe az „5 évvel” szöveg,

15. 88. § (1) bekezdésében az „a 43. § (1) bekezdését”
szövegrész helyébe az „az 5. § (1) bekezdését és a 7. §
(8a) bekezdését” szöveg,

16. 88. § (2) bekezdésében a „képzés befejezését” szö-
vegrész helyébe a „képzés sikeres befejezését” szöveg,

17. 92. § (2) bekezdésében a „pótszabadság mértéke és
a jubileumi jutalom” szövegrész helyébe a „pótszabadság
mértéke, a jubileumi jutalom és a 46. § (1) bekezdés r) és
s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés”
szöveg,

18. 99. § (1) bekezdésében a „gyermeke 3 éves” szöveg-
rész helyébe a „gyermeke hároméves, fogyatékos gyermek
esetén ötéves” szöveg,

19. 99. § (4) bekezdésében a „gyermek 3 éves” szöveg-
rész helyébe a „gyermek hároméves, fogyatékos gyermek
esetén öt éves” szöveg,

20. 115. § (2) bekezdés a)–g) pontjában a „csecsemõt”
szövegrész helyébe a „gyermeket” szöveg,

21. 120. § (2) bekezdésében az „a)–c) pontja” szöveg-
rész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg,

22. 120. § (2) bekezdésében a „d) és e) pontjában” szö-
vegrész helyébe a „c)–e) pontjában” szöveg,

23. 188. § (1) bekezdésében az „A fegyelmi, a méltat-
lansági és a kártérítési határozat” szövegrész helyébe
az „A fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési, a kiegészítõ

támogatás tárgyában hozott és az egészségkárosodási
ellátás tárgyában hozott határozat” szöveg,

24. 212. § (2) bekezdésében a „46–48. §, az 57. §” szö-
vegrész helyébe a „44/A. §, a 45. § (3) bekezdése,
a 46–48. §, az 57. §, az 58/A. §” szöveg,

25. 212. § (2) bekezdésében, 225. § (2) bekezdésében és
233. § (2) bekezdésében a „69. §” szövegrész helyébe
a „68/A–68/J. §, a 69. §” szöveg,

26. 212. § (2) bekezdésében a „73–74. §” szövegrész
helyébe a „73–74/A. §” szöveg,

27. 212. § (2) bekezdésében a „88–91. §” szövegrész
helyébe a „88–91. §, a 94. § (2) bekezdése” szöveg,

28. 215. § (2) bekezdésében a „legalább 3, legfeljebb
8 hónap” szövegrész helyébe a „legalább 1, legfeljebb
6 hónap” szöveg,

29. 216. § (1) bekezdésében a „tartalmi elemeit” szöveg-
rész helyébe a „kibocsátásának feltételeit, tartalmi elemeit”
szöveg,

30. 219. § (4) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyé-
be az „ , illetve” szöveg,

31. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében
a „42–58. §” szövegrész helyébe a „42–58/A. §” szöveg,

32. 228. § (3) bekezdésében a „vagy ha nemzetbiztonsá-
gi szempontból” szövegrész helyébe a „vagy ha egészségi,
pszichikai vagy fizikai állapota miatt, vagy nemzetbizton-
sági szempontból” szöveg,

33. 233. § (2) bekezdésében a „83–91. §” szövegrész he-
lyébe a „83–87. §, a 88. § (1)–(4) és (5) bekezdése,
a 89–91. §” szöveg,

34. 238. § (2) bekezdés 5. pontjában az „önkéntes tarta-
lékos katona behívásának rendjét,” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos katona behívását elrendelõ ok-
mány kiadásának feltételeit és tartalmi elemeit,” szöveg,

35. 238. § (2) bekezdés 24. pontjában az „ügyelet, a ké-
szenlét elrendelésére, nyilvántartására és az ezt követõ pi-
henõidõ kiadására,” szövegrész helyébe az „õr-, az ügyele-
ti és a készenléti szolgálat, továbbá a nemzetközi kötele-
zettséggel összefüggõ feladatvégzésre kijelölésen alapuló
egyéb készenléti tevékenység elrendelésére, nyilvántartá-
sára, az ezeket követõ pihenõidõ vagy szabadnap kiadásá-
ra,” szöveg, valamint

36. 247/E. § (4) bekezdés b) pontjában a „leszerelési se-
gély” szövegrész helyébe a „leszerelésisegély-mérték”
szöveg
lép.

69. §

Hatályát veszti a Hjt.
a) 43. § (1) bekezdése,
b) 68/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 142. § (2) és

(3) bekezdése alapján” szövegrész,
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c) 143. § (1) bekezdésében az „a Tny. tv. rendelkezései
alapján” szövegrész,

d) 143. § (2) bekezdés a)–c) pontjában a „Tny. tv. ren-
delkezései alapján” szövegrész,

e) 217. § (2) és (3) bekezdése, valamint
f) 238. § (2) bekezdés 8. pontjában az „az önkéntes tar-

talékos katona,” szövegrész.

10. A honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai

igazgatási feladatokról szóló
2013. évi XCVII. törvény módosítása

70. §

A honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi kö-
telezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiak-
ban: Haktv.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szerve megkeresésére a 25. § (1) bekezdése
szerinti célból a megkeresésben szereplõ személyekrõl
8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás
pontosításához

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelõ szerv,
b) az állományában hivatásos szolgálatot teljesítõk te-

kintetében a rendvédelmi szerv,
c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,
d) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó

szerve, valamint a rendvédelmi szerv,
e) a választási szerv,
f) a meghagyásban érintett személyek tekintetében

a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet,
g) a kezelést végzõ orvos,
h) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
i) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv

a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról.”

71. §

A Haktv. 14. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. A külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvénnyel összefüggõ módosítás

72. §

(1) A külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról
szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. melléklete nem lép ha-
tályba.

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések

73. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivéte-
lekkel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 72. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2017. augusz-
tus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 49. § (1) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép
hatályba.

(4) A 57. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet
a 2017. évi LIV. törvényhez

1.A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat 7.1. sora he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hatáskör területe) (A munkáltatói jogkör megnevezése)

(Külföldi szolgálatra
vezénylés)

„7.1. Tábornok tartós
külföldi szolgálatra
vezénylése és annak
megszüntetése a képzésre
vezénylés kivételével”

2. melléklet
a 2017. évi LIV. törvényhez

1.A Haktv. 14. melléklet g) pontja a következõ gc) al-
ponttal egészül ki:

(béren kívüli juttatásra vonatkozó adatok:)
„gc) a Honvédség által generált béren kívüli speciális

azonosító;”

3. melléklet
a 2017. évi LIV. törvényhez

1.A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. számú melléklet „II. Igazolás nélkül, költség-
ként elszámolható tételek” része a következõ 9. ponttal
egészül ki:

(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a kö-
vetkezõk:)

„9. a külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról szóló
törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett magán-
személy, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya
alatt álló tartós külföldi szolgálatra kihelyezett szolgálati
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jogviszonyban álló személy, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló 90 napot meg-
haladó külföldi kiküldetést teljesítõ, a Magyar Honvédség
személyi állományába tartozó, közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói kül-
földi életvitelével kapcsolatban felmerülõ többletköltsé-
gek fedezetére az említett törvény vagy a végrehajtására
kiadott más jogszabály alapján megállapított átalány-költ-
ségtérítés összege.”

A honvédelmi miniszter
5/2017. (V. 17.) HM

rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

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

illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 11., 12. és 15. pontjában kapott felha-
talmazás alapján,

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

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

1. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.)
26. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2. mellékletben meghatározottak szerint köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsga letételéhez kötött beosztás
(a továbbiakban: közigazgatási vagy jogi szakvizsga leté-
teléhez kötött beosztás) – a munkáltatói jogkört gyakorló
erre vonatkozó, különösen a szolgálati beosztáshoz kap-
csolódó rendszeres vagy ismétlõdõ munkaköri feladatokra
tekintettel meghozott döntése esetén, a (10) és (11) bekez-
désben meghatározott feltételekkel – betölthetõ az állo-
mány azon tagjával is, aki a közigazgatási vagy jogi szak-
vizsgára vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, kivé-
ve, ha a beosztás

a) hatósági hatáskörben kiadmányozási jogkör gyakor-
lására vagy jogi képviselettel járó tevékenység végzésére
irányul, vagy

b) hatósági döntés elõkészítését végzõ vagy jogi képvi-
selet ellátására jogosult szervezet, vagy szervezeti egység
vezetésére irányul.”

(2) Az R1. 26. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) E rendelet alkalmazásában közigazgatási szakvizs-
gával egyenértékû a jogi szakvizsga, valamint a Közigaz-
gatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörûen köz-
igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat és
az annak alapján adott mentesítés. A Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium részben is közigazgatási jelle-
gûnek minõsítheti az állomány tagjának tudományos foko-
zatát, ebben az esetben az állomány tagja a közigazgatási
szakvizsgának abból a részébõl tesz vizsgát, amelyre
a mentesítés nem vonatkozik.”

(3) Az R1. 26. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) A közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételéhez
kötött beosztás csak olyan közigazgatási vagy jogi szak-
vizsgával nem rendelkezõ személlyel tölthetõ be, aki írás-
ban vállalja, hogy a beosztásba helyezését követõ két éven
belül teljesíti a beosztáshoz szükséges közigazgatási vagy
jogi szakvizsgát, illetve a (9) bekezdés szerinti feltételt.

(11) Ha az állomány tagja a (10) bekezdésben meghatá-
rozottakat a beosztásba helyezését követõ két éven belül
nem teljesíti, olyan más beosztásba kell áthelyezni, amely-
hez a (8) bekezdés szerinti képzési kötelezettség teljesítése
nem szükséges.”

2. §

Az R1.
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 4. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 5. melléklete a 3. melléklet szerint

módosul.

3. §

Az R1. 1. § 10. pont o) alpontjában a „fenntartása” szö-
vegrész helyébe a „fenntartása vagy harcászati kiképzés
végrehajtása” szöveg lép.

2. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

módosítása

4. §

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továb-
biakban: R2.) 66. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, valamint
247/E. § (3a) bekezdése szerinti esetben az állomány érin-
tett tagja kéthavi mértékû többletjuttatásra jogosult, ha ön-
kéntes mûveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékos
szolgálati viszonyt létesít.”

5. §

Az R2. 74/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74/A. § (1) A szolgálati járandóságban nem részesülõ

önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal
a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szer-
zõdéskötési díjra jogosult.

(2) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
területvédelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal
a honvédelmi illetményalap 75%-ában megállapított szer-
zõdéskötési díjra jogosult, ha az önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálatot legalább két évre vállalja.

(3) Nem jogosult a (2) bekezdés szerinti szerzõdéskötési
díjra az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a 66. §
(2) bekezdése szerinti esetekben.

(4) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
mûveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként
utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege
a minimálbér 150%-a.

(5) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati éven-
ként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek
összege megegyezik a minimálbérrel.

(6) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj
– a szolgálathalasztás idõtartamán kívüli idõszakra esõ –
idõarányos összegben jár.

(7) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben a rendelkezés-
re állási díj összegének megállapítása során az annak alap-
ját képezõ, leszolgált év utolsó napján érvényes minimál-
bér összegét kell figyelembe venni.

(8) Az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos katona rendelkezésre állási díját, va-
lamint az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos katona szerzõdéskötési díját a mun-
káltatói jogkört gyakorló vezetõ állapítja meg.

(9) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utó-
lag, legkésõbb a teljesített évet követõ második hónap
utolsó napjáig kell kifizetni.

(10) A szerzõdéskötési díjat a szerzõdés aláírását köve-
tõ negyedik hónap 5. napjáig kell kifizetni.”

6. §

Az R2. a következõ 95. §-sal egészül ki:
„95. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvé-
dek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 5/2017.
(V. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megál-
lapított 74/A. § (2) bekezdését, valamint – ehhez kapcsoló-
dóan – 74/A. § (3) és (10) bekezdését a 2017. április 1-jétõl
a Módr1. hatálybalépéséig terjedõ idõszakban létesített
önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyok
vonatkozásában is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

1. Az R1. 2. melléklet 2. pont 2.17.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

A B C D E F G

1.
Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2. iskolai végzettség szakképzettség
egyéb képzettségi

követelmény
egészségi kizáró

korlátozások
pszichikai

követelmények

3. 16 dandártábornok
EKV, PE
és FKV

SZFF

FVT

K23, K24

Pa/V, Pv/IV
4. 15 ezredes
5. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV
6. 13 õrnagy

FKV, PF Pa/IV7. 12 százados
8. 11 fõhadnagy
9. 09 fõtörzszászlós

É

BSZF

Pa/III
10. 08 törzszászlós

BSZF,
KF

11. 07 zászlós
12. 06 fõtörzsõrmester
13. 05 törzsõrmester

”

2. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

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

(17.)
osztályvezetõ,
vezetõ kiemelt fõtiszt

2. Az R1. 4. melléklet B) részében foglalt táblázat F:11 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(F)
(11.) zászlós

3. Az R1. 4. melléklet B) részében foglalt táblázat F:17 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(F)
(17.) vezetõ kiemelt fõtiszt

3. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

1. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat D:1 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(D)

(1.)
Dandárok, repülõ- és helikopterbázisok, dandár jogállású
szervezetek

2. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat C:20 és C:21 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:

(C)

(20.
fõnök (K);
parancsnok (K);
törzsfõnök (K)

21.)
parancsnok (K);
katonai képviselõ (K)
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3. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat D:19 és D:20 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:

(D)
(19. parancsnok (K)
20.) katonai képviselõ (K)

4. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat G:9 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(G)

(9.)
laktanyaügyeletes-helyettes;
parancsnok;
altiszt

5. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat C:6 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C)
(6.) kidolgozó

6. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat D:4, D:5 és D:6 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:

(D)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
hevederezõ;
idõjárás-megfigyelõ;
írnok;
kezelõ;
komendáns;
kútkezelõ;
lõszeres;
lövész;
mozigépész;
õr;
õr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
távbeszélõ;
távírász;
üzemeltetõ;
vontatóvezetõ
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5.

aknász;
beteghordó;
díszelgõ;
egészségügyi katona;
ellenõr;
felderítõ;
forgalomszabályzó;
futárkísérõ;
gépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hídépítõ;
irányzó;
járõrvezetõ-helyettes;
kezelõ;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezetõ;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
utász;
vontatóvezetõ
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6.)

bemérõ;
búvár;
értékelõ;
fõgépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
járõrvezetõ;
kezelõ;
kidolgozó;
kiképzendõ;
kiképzõ tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítõ;
mûtõssegéd;
õrkutyakiképzõ;
õrkutyavezetõ;
palotaõr;
specialista;
sugáradag-ellenõr;
távbeszélõ;
távírász;
tûzmegfigyelõ;
tûzoltó;
tûzszerész;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ
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7. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat E:4, E:5 és E:6 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:
(E)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
cukrász;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
hevederezõ;
idõjárás-megfigyelõ;
írnok;
kezelõ;
komendáns;
kútkezelõ;
lõszeres;
lövész;
matróz;
mozigépész;
õr;
õr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
távbeszélõ;
távírász;
üzemeltetõ;
vontatóvezetõ
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5.

aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenõr;
felderítõ;
forgalomszabályzó;
futárkísérõ;
gépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hídépítõ;
irányzó;
járõrvezetõ-helyettes;
kezelõ;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezetõ;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
utász;
vontatóvezetõ
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6.)

bemérõ;
búvár;
értékelõ;
fõgépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
járõrvezetõ;
kezelõ;
kidolgozó;
kiképzendõ;
kiképzõ tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítõ;
mûtõssegéd;
õrkutyakiképzõ;
õrkutyavezetõ;
palotaõr;
specialista;
sugáradag-ellenõr;
távbeszélõ;
távírász;
tûzmegfigyelõ;
tûzoltó;
tûzszerész;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ
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8. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat F:4, F:5 és F:6 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:
(F)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
hevederezõ;
idõjárás-megfigyelõ;
írnok;
kezelõ;
komendáns;
kútkezelõ;
lõszeres;
lövész;
mozigépész;
õr;
õr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
távbeszélõ;
távírász;
üzemeltetõ;
vontatóvezetõ
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5.

aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenõr;
felderítõ;
forgalomszabályzó;
futárkísérõ;
gépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hídépítõ;
irányzó;
járõrvezetõ-helyettes;
kezelõ;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezetõ;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
utász;
vontatóvezetõ
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6.)

bemérõ;
búvár;
értékelõ;
fõgépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
járõrvezetõ;
kezelõ;
kidolgozó;
kiképzendõ;
kiképzõ tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítõ;
mûtõssegéd;
õrkutyakiképzõ;
õrkutyavezetõ;
palotaõr;
specialista;
sugáradag-ellenõr;
távbeszélõ;
távírász;
tûzmegfigyelõ;
tûzoltó;
tûzszerész;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ

9. Az R1. 5. melléklet E) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 és C:19 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:
(C)

(18.
egyetemi tanár;

szervezési igazgató

19.) egyetemi tanár

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 573



HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
170/2017. (V. 18.) KE

határozata
katonai bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Albrecht
Krisztián Alberichet 2017. május 15. napjától határozatlan
idõtartamra katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. május 5.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02316-2/2017.

A köztársasági elnök
171/2017. (V. 18.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Dezsõ Sándor dandártábornokot
2017. május 21-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2017. március 27.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 30.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01645-2/2017.

A köztársasági elnök
172/2017. (V. 18.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Nagy József dandártábornokot
2017. május 21-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2017. március 27.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 30.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01646-2/2017.

A köztársasági elnök
173/2017. (V. 18.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Prof. dr. Padányi József dandár-
tábornokot 2017. május 21-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõ-
léptetem.

Budapest, 2017. május 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02313-2/2017.
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A köztársasági elnök
174/2017. (V. 18.) KE

határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Huszár János vezérõrnagyot
2017. május 21-ei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2017. május 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02314-2/2017.

A köztársasági elnök
175/2017. (V. 18.) KE

határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Varga János vezérõrnagyot
2017. május 21-ei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2017. május 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. május 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02315-2/2017.

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 575



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
19/2017. (V. 11.) HM

utasítása
a költségvetési gazdálkodást érintõ

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

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

1. Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosítása

1. §

Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasí-
tás) 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A NATO Biztonsági Beruházási Programja Nem-
zeti Adminisztrációs Költségeinek bevételeit és kiadásait
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruhá-
zási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
HM utasítás rendelkezései szerint kell tervezni és elszá-
molni.”

2. §

Az Utasítás 10. §-ában az „áfaelszámolást és -befize-
tést” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adó elszá-
molását és befizetését” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az Utasítás 2. § 1. pont b) alpontja.

2. A határidõn túli tartozásállomány kezelésének
és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló

39/2011. (IV. 8.) HM utasítás módosítása

4. §

A határidõn túli tartozásállomány kezelésének és az az-
zal kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló 39/2011.
(IV. 8.) HM utasítás 2. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„2. § A határidõn túli tartozásállomány és a tartós fize-
tésképtelenség kialakulásának elkerülése érdekében
a honvédelmi szervezetek vezetõi kötelezettséget csak
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §
(1) bekezdése szerinti szabad elõirányzataik mértékéig
vállalhatnak.”

3. A honvédelmi szervezetek alapításáról,
tevékenységérõl és szabályzatairól szóló

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

5. §

A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységé-
rõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: Utasítás1.) 13. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A honvédelmi szervezet vezetõje – figyelem-
mel az Ávr. 13. § (2) bekezdésére – a honvédelmi szer-
vezet mûködéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és
pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban vagy külön HM
utasításban, továbbá a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében
vagy más szabályzatában nem szabályozott kérdések
rendezésére – a 12. § (7) bekezdése szerinti határidõkig –
gazdálkodási szabályzatot ad ki, és azt folyamatosan kar-
bantartja.

(2) A gazdálkodási szabályzat az intézményi, a központi
és a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozóan külön
vagy elõirányzatonként elkülönült részekre osztva, egy
összevont gazdálkodási szabályzat formájában is kiadha-
tó. A gazdálkodási szabályzatot belsõ rendelkezéssel kell
kiadni.”

6. §

Az Utasítás1.
a) 6. § (6) bekezdésében a „29. §-ában” szövegrész he-

lyébe a „4. §-ában”,
b) 12. § (7) bekezdés a) pontjában az „alapító okirat ha-

tálybalépését követõ nyolcvanadik munkanapig” szöveg-
rész helyébe az „Ávr. 13. § (4a) bekezdése szerinti határ-
idõig”,

c) 12. § (7) bekezdés b) pontjában az „alapító okirat ha-
tálybalépését követõ ötvenedik munkanapig” szövegrész
helyébe az „új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kez-
dõ napját követõ 30. napig” és

d) 14. § (2) bekezdésében a „gazdálkodási intézkedése,
vagy más szabályzata” szövegrész helyébe a „gazdálko-
dási vagy más szabályzata”
szöveg lép.

576 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



4. A honvédelmi szervezetek számláiról,
finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló

60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása

7. §

A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról
és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás2.) 13. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A honvédelmi szervezetek
a) a mûködésükhöz szükséges havi támogatási keretigé-

nyüket – a b) pontban foglaltak, valamint a KNBSZ és
az MH EK kivételével – a tárgyhavi szükséglet felmerülé-
sekor,

b) az idõarányostól eltérõ költségvetési támogatási
többletigényüket a szükséglet felmerülését megelõzõ hat
munkanappal
a 4. melléklet szerinti formában és tartalommal elektro-
nikus úton küldik meg a HM VGH részére.

(2) A HM VGH
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylés beérkezé-

sét követõ munkanapon,
b) a KNBSZ és az MH EK esetében a kincstári keretnyi-

tás napját követõ munkanapon és
c) az idõarányostól eltérõ – felülvizsgált – költségvetési

támogatási többletigény esetében legkésõbb az igénylés-
ben meghatározott munkanapon
utalja ki a havi támogatási elõirányzat-felhasználási kere-
teket az érintettek részére.”

8. §

Hatályát veszti az Utasítás2. 3. melléklete.

5. Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak

végrehajtásáról szóló
3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosítása

9. §

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasí-
tás3.) 3. alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„3. A programok költségvetési terve és költségterve
összeállításának, gazdálkodásának és beszámolásának
rendje

8. § (1) A programok pénzügyi fedezete egyrészt az Or-
szággyûlés által a HM fejezet költségvetésében – a fejezeti
kezelésû elõirányzatok között – a „Hozzájárulás a NATO
Biztonsági Beruházási Programjához” költségvetési jog-

címcsoporton jóváhagyott elõirányzat, másrészt a NATO-
tagállamok programokhoz történõ éves hozzájárulása.

(2) A HM VGH
a) az (1) bekezdés szerinti költségvetési jogcímcsoport

éves költségvetési tervjavaslatát az IC által programokra
lebontott, Magyarországot érintõ hazai hozzájárulások
költségvetési támogatási elõirányzata, a képességcsomag-
hoz kapcsolódó – a HM költségvetését terhelõ – nemzeti
felelõsség keretében megvalósítandó programok, valamint
az infrastrukturális feltételek megteremtéséhez szükséges
elõirányzatok, továbbá Magyarország más nemzetek prog-
ramjaihoz történõ hozzájárulásának elõirányzata alapján
állítja össze,

b) Magyarország tárgyévi központi költségvetésérõl
szóló törvény hatálybalépését követõen a programok elemi
költségvetési tervét – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kiadott – a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás
szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának
egyes kérdéseirõl szóló HM utasításban meghatározottak
szerint készíti el, és terjeszti fel jóváhagyásra,

c) összeállítja
ca) programonként és összesítve az éves költségtervet,

amely tartalmazza az IC által a programokra jóváhagyott
magyar és NATO-tagállamok éves hozzájárulását, vala-
mint a tárgyévet megelõzõ évek maradványát is (a továb-
biakban együtt: NSIP források) és

cb) a 13. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására ki-
jelölt honvédelmi szervezetenként (a továbbiakban: költ-
ségviselõ honvédelmi szervezet) és programfelelõs hon-
védelmi szervezetenként a 10. és 11. § szerinti nemzeti
adminisztrációs költségek (a továbbiakban: NAK) terve-
zési kereteit,

d) a c) pont ca) alpontja szerinti éves költségtervet
– a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPVTHÁT)
egyidejû tájékoztatása mellett – az évente kiadásra kerülõ,
az intézményi, központi és fejezeti kezelésû elõirányzatok
költségvetési javaslata elkészítésének és jóváhagyásának
eljárásrendjében (a továbbiakban: HM KÁT tervezési kör-
levél) meghatározott határidõig jóváhagyásra felterjeszti
a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)
részére,

e) az intézményi elemi költségvetési tervjavaslatok
összeállításához a c) pont cb) alpontja szerinti tervezési
kereteket a HM KÁT tervezési körlevél kiadásával egyide-
jûleg megküldi a programfelelõs és költségviselõ honvé-
delmi szervezetek részére.

(3) A programfelelõs és a költségviselõ honvédelmi
szervezet a (2) bekezdés e) pontja szerinti elõirányzatokat
intézményi elemi költségvetésében önálló címrendkódon,
a kiadási elõirányzatot fõkönyvi számla részletezettséggel,
a kapcsolódó forrást államháztartáson kívülrõl kapott vég-
leges pénzeszközátvételként szerepelteti.
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(4) Az éves költségtervben jóváhagyott
a) személyi juttatások, járulékok, dologi és felhalmozási

kiadásokhoz kapcsolódó NSIP források
aa) képességcsomagok közötti módosítását a HM VGH

fõigazgatójának felterjesztése alapján a HM VGHÁT en-
gedélyezi,

ab) képességcsomagok programjai közötti és programo-
kon belüli átcsoportosításait a HM VGH fõigazgatója saját
hatáskörben végzi;

b) az IC által elfogadott PMT-ben rögzített kivitelezési
munkák határidejének lerövidítése érdekében a NATO ál-
tal elõre hozott támogatások esetében az éves költségterv
módosítását a HM VGHÁT engedélyezi.

(5) A programokra a programfelelõs honvédelmi szer-
vezet vezetõje, a NAK felhasználására pedig a programfe-
lelõs és a költségviselõ honvédelmi szervezet vezetõje
a jóváhagyott éves költségvetése terhére kötelezettséget
vállal. A programfelelõs honvédelmi szervezet vezetõje
a NAK-kal történõ gazdálkodási jogkört a programfelelõs-
re átruházhatja.

(6) A jóváhagyott költségtervben szereplõ programok-
kal kapcsolatos pénzforgalom a HM költségvetési fejezet
részére a Magyar Államkincstárnál nyitott fejezeti kezelé-
sû elõirányzat-felhasználási keretszámlán (a továbbiak-
ban: kincstári számla) történik. A kincstári számla pénz-
forgalmának bonyolítását a HM VGH végzi.

(7) A HM VGH a kincstári számla forgalmáról
a) a NATO elszámolási rendjéhez igazodó programon-

kénti – ideértve a 10. és 11. § szerinti NAK-ot is – és össze-
sített analitikus nyilvántartást vezet,

b) vezetett analitikus nyilvántartásban a HM fejezet
költségvetését terhelõ, az infrastrukturális feltételek meg-
teremtéséhez szükséges, valamint a nemzeti felelõsség ke-
retében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó kiadá-
sokat külön-külön is kimutatja,

c) az analitikus nyilvántartásokat a tárgyévre vonatko-
zóan és halmozottan, a program befejezéséig vezeti,

d) vezetett analitikus nyilvántartást a fõkönyvi könyve-
léssel legalább havonként egyezteti,

e) vezetett analitikus nyilvántartások egyeztetését és
az idõszakos beszámolást belsõ rendelkezések szerint
hajtja végre,

f) önálló címrend- és forráskódon fõkönyvi nyilvántar-
tást vezet, és

g) vezetett fõkönyvi könyvelésben a NATO tagállamok
hozzájárulásának – kincstári számla analitikus nyilvántar-
tással egyeztetett – év végi záró egyenlegét idegen pénz-
eszközként mutatja ki.

(8) A programfelelõs és a költségviselõ honvédelmi
szervezet a NAK teljesített kiadásairól és bevételeirõl
az évente kiadásra kerülõ, a zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás elkészítésérõl, továbbá az éves költségve-
tési beszámoló elkészítésének rendjérõl szóló VGHÁT
szakutasításokban foglaltak szerint számol be.

(9) A programok megvalósításának helyzetérõl
a HM VGH

a) a HM VPVTHÁT egyidejû tájékoztatása mellett
a HM VGHÁT útján a HM KÁT részére március 31-ig
felterjeszti a forintalapú pénzügyi elszámolást is tartal-
mazó éves beszámoló jelentést;

b) a NOR részére
ba) az általa meghatározott határidõre megküldi a ne-

gyedéves pénzügyi beszámolót, amely tartalmazza többek
között a programok aktualizált költségbecslését és a tagál-
lamok programokhoz történõ hozzájárulásának EUR-ban
történõ idõszakos igénylését,

bb) a tagállamok programokhoz történõ hozzájárulásá-
nak negyedéves teljesítéseirõl EUR-ban és az elõírt valuta-
nemben visszaigazolást küld.

(10) A HM VGH a Hozzájárulás a NATO Biztonsági
Beruházási Programjához költségvetési jogcímcsoport
elõirányzatának felhasználásáról a zárszámadáshoz kap-
csolódó adatszolgáltatását és egyéb könyvvezetéssel kap-
csolatos adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését az
évente kiadásra kerülõ, a zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás elkészítésérõl, továbbá az éves költségve-
tési beszámoló elkészítésének rendjérõl szóló VGHÁT
szakutasítások szerint végzi.”

10. §

Az Utasítás3. 10. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(NATO beruházás esetén a NAK – a 11. §-ban foglaltak
kivételével – a HM által NATO-források terhére megvaló-
sítandó programok tényleges kiadásaihoz kapcsolódó,
%-os arányban megállapított, az IC által az NSIP költség-
vetésébõl biztosított pénzügyi keret, amely a következõ ki-
adásokra használható fel:)

„l) a nemzetközi programiroda vezetõ és az IC elnöki
posztját betöltõ, az MH állományába tartozó kiküldött
– a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ tárgyévi ellátási normákról szóló, évente ki-
adásra kerülõ HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben
meghatározottak szerinti – lakásbérleti díjára és a HM
VGHÁT által engedélyezett reprezentációs kiadásaira.”

11. §

Az Utasítás3. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A NAK terhére)
„a) beszerzett gépjármûvek fenntartását és a programfe-

lelõs érdekében történõ üzemeltetését az 1. melléklet
4. pontjának rendelkezéseire figyelemmel az MH vitéz
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Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a továb-
biakban: MH BHD)”
(végzi.)

12. §

(1) Az Utasítás3. 14. § (5) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A költségvetési év során a programfelelõs és a költség-
viselõ honvédelmi szervezet)

„a) az intézményi költségvetésében jóváhagyott NAK
elõirányzatok kiadási elõirányzatai teljesítéseihez szüksé-
ges pénzeszközt a várható kiadások figyelembevételével
a HM VGH-tól havonta igényli,”

(2) Az Utasítás3. 14. § (12) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(12) A programfelelõs a NAK terhére beszerzett
a) eszközöket vagyonnyilvántartásába bevételezi,
b) gépjármûveket a honvédségi jármûvek fenntartásával

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009.
(XII. 11.) HM utasítás 9. § (1) bekezdésére figyelemmel
átadja az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban:
MH ARB) részére. Az MH ARB a vagyonnyilvántartásába
bevételezett gépjármûvet üzemeltetésre kiutalványozza
az MH BHD részére.”

13. §

Az Utasítás3.
a) 10. § (3) bekezdésében az „a (2)” szövegrész helyébe

az „az (1)”,
b) 14. § (1) bekezdésében a „HM PÁT” szövegrész he-

lyébe a „HM KÁT”,
c) 14. § (5) bekezdés c) pontjában, valamint 1. melléklet

6. pont 6.4. alpontjában a „lebonyolítási” szövegrész he-
lyébe a „kincstári”,

d) 15. § (1) bekezdésében az „elemi és éves költség-
vetés” szövegrész helyébe az „éves költségterv” és

e) 16. § (6) bekezdés d) pontjában az „MH Anyagellátó
Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB)” szövegrész he-
lyébe az „MH ARB”
szöveg lép.

14. §

Az Utasítás3. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„24. § A költségvetési gazdálkodást érintõ egyes honvé-
delmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 19/2017.
(V. 11.) HM utasítással (a továbbiakban: Ut.) megállapí-
tott 13. § (4) bekezdés a) pontja végrehajtása érdekében
a HM VGH a NAK terhére beszerzett és vagyonnyilván-

tartásában kimutatott gépjármûveket az Ut. hatálybalépé-
sét követõ 30. napig az MH ARB részére átadja.”

15. §

Hatályát veszti az Utasítás3. 1. melléklet 1.1. pontjában
a „3.” szövegrész.

6. A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai
ellátását elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint

a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás

módosítása

16. §

A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátá-
sát elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint a vállal-
kozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
19/2015. (V. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás4.)

a) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „MH Balatonkene-
sei Rekreációs Központ (a továbbiakban: MH BRK)” szö-
vegrész helyébe az „MH Rekreációs, Kiképzési és Konfe-
rencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK)”,

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában az „MH Anyagellátó
Raktárbázis” szövegrész helyébe az „MH Anyagellátó
Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB)”,

c) 2. § (2) bekezdés f) pontjában az „a HM Védelemgaz-
dasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)” szövegrész
helyébe az „az MH ARB”,

d) 4. § (4) bekezdésében a „HM VGH” szövegrész he-
lyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal” és

e) 7. § (2) bekezdésében az „MH BRK” szövegrész he-
lyébe az „MH RKKK”
szöveg lép.

17. §

Hatályát veszti az Utasítás4.
a) 5. § (2) bekezdése és
b) 10. §-a.

7. Záró rendelkezések

18. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
20/2017. (V. 17.) HM

utasítása
a ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek

megállapításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az 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 továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítá-
sa alá tartozó köznevelési intézményre, továbbá a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. §

A ruházati illetménynorma 2017. évi összegeit
az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 2017. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben 111 000 Ft, tábornok esetében 124 000 Ft keret-
összeget kell elõrenyomtatni és a kiállításra jogosult által
hitelesíttetni.

(2) A szerzõdéses tiszti, altiszti állomány részére
a szerzõdéses év fordulónapján kiadásra kerülõ 2017. évi
szerzõdéses utánpótlási ruházati utalványfüzetben
a 2017. évre vonatkozóan 126 000 Ft utánpótlási illet-
ményt kell bejegyezni és a kiállításra jogosult által hitele-
síttetni.

4. §

(1) A 2017. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben elõrenyomtatott és a 3. § (1) bekezdése szerint

hitelesített keretösszegen felül, utalványszelvény kitöltése
nélkül

a) tábornok részére 20 000 Ft-ot,
b) hivatásos tiszt és altiszt részére 15 000 Ft-ot

kell kifizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést követõen

– a KNBSZ állományának kivételével – a hivatásos után-
pótlási ruházati utalványfüzet „Feljegyzések” részében hi-
vatásos tiszt és altiszt esetében a „Keretösszegen felül
15 000 Ft kifizetve.”, tábornok esetében a „Keretösszegen
felül 20 000 Ft kifizetve.” megjegyzést kell bejegyezni és
a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

(3) A szerzõdéses tiszti, altiszti állomány részére
– a 3. § (2) bekezdése szerint hitelesített 2017. évi után-
pótlási illetmény terhére – utalványszelvény kitöltésével
15 000 Ft-ot kell kifizetni.

(4) A 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalépé-
se elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal, tábornok esetében
144 000 Ft-tal érvényesített – 2017. évi utánpótlási illetményt
tartalmazó hivatásos és szerzõdéses utánpótlási ruházati
utalványfüzet keretösszeg maradványából a 2017. évi után-
pótlási illetmény terhére 15 000 Ft-ot, tábornok részére
20 000 Ft-ot kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(5) Ha a 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatály-
balépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel
ellátott igényjogosult nem rendelkezik a (4) bekezdés sze-
rinti 15 000 Ft, tábornok részére 20 000 Ft kifizetéshez
szükséges fedezettel, részére csak a keretmaradvány
összege fizethetõ ki.

(6) A KNBSZ állományának kivételével az (1) bekezdés
és a (3)–(5) bekezdés szerinti kifizetés csak azon igényjogo-
sult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes 2017. évi után-
pótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

(7) Az (1) bekezdés és a (4) és (5) bekezdés szerinti kifi-
zetést a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti egy-
sége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végzõ
szervezeti egysége által szakmailag ellenõrzött jegyzék
alapján 2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(8) A KNBSZ állományának kivételével az (1) bekez-
dés és a (3)–(5) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fe-
hérnemû, egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs és
a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: HM ren-
delet) 17. §-ban elõírt fizikai kondicionális képességi
követelmények teljesítéséhez szükséges sportruházat
vásárlására és pótlására fordítható.

(9) Az (1) bekezdés és a (3)–(5) bekezdés szerinti kifi-
zetett pénzösszeggel az igényjogosultnak számlával nem
kell elszámolni.

5. §

(1) A KNBSZ állományának kivételével a tábornok, tiszt
és altiszt részére – a 3. § (1) bekezdése szerint hitelesített
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2017. évi utánpótlási illetmény terhére – utalványszelvény
kitöltésével 24 000 Ft elõleget kell kifizetni.

(2) A szerzõdéses tiszt, altiszt részére – a 3. § (2) bekez-
dése szerint hitelesített 2017. évi utánpótlási illetmény ter-
hére – utalványszelvény kitöltésével 24 000 Ft elõleget
kell kifizetni.

(3) A 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal, tábornok esetében
144 000 Ft-tal érvényesített – 2017. évi utánpótlási illet-
ményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses utánpótlási ru-
házati utalványfüzet keretösszeg maradványából – a 4. §
(4) bekezdése szerinti kifizetést követõen – a tábornok,
tiszt, altiszt részére 24 000 Ft elõleget kell utalványszel-
vény kitöltésével kifizetni.

(4) Ha a 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatály-
balépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel
ellátott tábornok, tiszt, altiszt – a 4. § (4) bekezdése szerin-
ti kifizetést követõen – nem rendelkezik a (3) bekezdés
szerinti 24 000 Ft elõleg kifizetéshez szükséges fedezettel,
részére csak a keretmaradvány összege fizethetõ ki.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2017. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(6) Az (1) bekezdés és a (3) és (4) bekezdés szerinti elõ-
leg kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi szer-
vezeti egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását
végzõ szervezeti egysége által szakmailag ellenõrzött
jegyzék alapján 2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha
az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb keletkezik,
a jogosultság keletkezésének napján külszolgálaton lévõ
tábornok, tiszt, altiszt részére az (1)–(4) bekezdés szerinti
elõleg kifizetése kérelem alapján történik. Az elõleg a kül-
szolgálat idõtartama alatt vagy az annak befejezésétõl szá-
mított 30. napig, de legkésõbb 2020. november 30-ig
kérelmezhetõ.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifi-
zetés napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az adott
naptári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát
az állományilletékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meg-
haladó idõtartamra külföldi beosztásba vezényelt – ide
nem értve a rendelkezési állományba helyezés nélkül,
1 évet meghaladó idõtartamban külföldi szolgálatot telje-
sítõ – tábornoki, tiszti, altiszti állomány esetében a ruháza-
ti ellátásért felelõs honvédelmi szervezet nevére és címére
kell kiállíttatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult fehérnemû, egyéni higiéniát biztosító tu-
solópapucs és a HM rendelet 17. §-ában elõírt fizikai kon-
dicionális képességi követelmények teljesítéséhez szüksé-
ges sportruházat vásárlására és pótlására fordíthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(11) Ha az igényjogosult a (8) bekezdésben meghatáro-
zott határidõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõ-
leggel nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi
szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egy-
ségnek gondoskodnia kell az elszámolás után fennálló
összegbõl az adó és a járulék – következõ havi illetményé-
bõl történõ – levonásáról.

6. §

(1) A KNBSZ állományának kivételével a hivatásos ka-
tonanõi állomány részére – a 3. § (1) bekezdése szerint hi-
telesített 2017. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft elõleget kell
kifizetni.

(2) A szerzõdéses tiszt, altiszt katonanõ részére – a 3. §
(2) bekezdése szerint hitelesített 2017. évi utánpótlási
illetmény terhére – utalványszelvény kitöltésével további
15 000 Ft elõleget kell kifizetni.

(3) A 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2017. évi
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses
utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg maradvá-
nyából – a 4. § (4) és az 5. § (4) bekezdése szerinti kifize-
tést követõen – a tiszt, altiszt katonanõ részére további
15 000 Ft elõleget kell utalványszelvény kitöltésével kifi-
zetni.

(4) Ha a 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatály-
balépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel
ellátott hivatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt katonanõ
– a 4. § (4) és az 5. § (4) bekezdése szerinti kifizetést köve-
tõen – nem rendelkezik a (3) bekezdés szerinti 15 000 Ft
elõleg kifizetéshez szükséges fedezettel, részére csak a ke-
retmaradvány összege fizethetõ ki.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2017. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(6) Az (1) bekezdés és a (3) és (4) bekezdés szerinti elõ-
leg kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi szer-
vezeti egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását
végzõ szervezeti egysége által szakmailag ellenõrzött
jegyzék alapján 2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha
az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb keletkezik,
a jogosultság keletkezésének napján külszolgálaton levõ
tiszt, altiszt katonanõ részére az (1)–(4) bekezdés szerinti
elõleg kifizetése kérelem alapján történik. Az elõleg a kül-
szolgálat idõtartama alatt vagy az annak befejezésétõl szá-
mított 30. napig, de legkésõbb 2020. november 30-ig
kérelmezhetõ.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifi-
zetés napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az adott
naptári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát
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az állományilletékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meg-
haladó idõtartamra külföldi beosztásba vezényelt – ide
nem értve a rendelkezési állományba helyezés nélkül,
1 évet meghaladó idõtartamban külföldi szolgálatot teljesítõ
– tiszti, altiszti állomány esetében a ruházati ellátásért fele-
lõs honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult katonanõ a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet Mellékletének (a továbbiakban: Öltözködési
Szabályzat) 68. pont a) és c) alpontjában meghatározott,
a szolgálatteljesítéséhez szükséges

a) a nemének és az Öltözködési Szabályzat elõírásainak
megfelelõ fehérnemû, így különösen kombiné, kombi
dressz, trikó, melltartó, nõi alsónemû, valamint

b) testszínû harisnya és harisnyanadrág vagy a használat
tekintetében hasonló rendeltetésû termékek
vásárlására fordíthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(11) Ha az igényjogosult a (8) bekezdésben meghatáro-
zott határidõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõ-
leggel nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi
szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egy-
ségnek gondoskodnia kell az elszámolás után fennálló
összegbõl az adó és a járulék – következõ havi illetményé-
bõl történõ – levonásáról.

7. §

(1) Az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azono-
sítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ tá-
bornok, tiszt, altiszt részére – a 3. § (1) bekezdése szerint
hitelesített 2017. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft elõleget kell
kifizetni.

(2) Az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azono-
sítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ
szerzõdéses tiszt, altiszt részére – a 3. § (2) bekezdése sze-
rint hitelesített 2017. évi utánpótlási illetmény terhére –
utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft elõleget
kell kifizetni.

(3) A 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2017. évi
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses
utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg maradvá-
nyából – a 4. § (4) bekezdése szerinti kifizetést, valamint
az 5. § (4) és a 6. § (3) bekezdése szerinti elõleg kifizetését
követõen – az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azo-
nosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ hi-
vatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt részére további 15 000 Ft
elõleget kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(4) Ha a 2016. évre elõrehozott vagy az utasítás hatály-
balépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel

ellátott, az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azono-
sítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ hi-
vatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt – a 4. § (4) bekezdése
szerinti kifizetést, valamint az 5. § (4) bekezdése és a 6. §
(3) bekezdése szerinti elõleg kifizetését követõen – nem
rendelkezik a (3) bekezdés szerinti 15 000 Ft elõleg kifize-
téshez szükséges fedezettel, részére csak a keretmarad-
vány összege fizethetõ ki.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2017. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(6) Az (1) bekezdés és a (3) és (4) bekezdés szerinti elõ-
leg kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi szer-
vezeti egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását
végzõ szervezeti egysége által szakmailag ellenõrzött
jegyzék alapján 2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha az elõ-
leg kifizetésére való jogosultság késõbb keletkezik, a jogo-
sultság keletkezésének napján külszolgálaton levõ, az
egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meg-
határozott beosztásban szolgálatot teljesítõ tábornok, tiszt,
altiszt részére az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése
kérelem alapján történik. Az elõleg a külszolgálat idõtarta-
ma alatt vagy az annak befejezésétõl számított 30. napig, de
legkésõbb 2020. november 30-ig kérelmezhetõ.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifi-
zetéstõl számított 30. napig kell elszámolni. Az adott nap-
tári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát az állo-
mányilletékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meghaladó
idõtartamra külföldi beosztásba vezényelt – ide nem értve
a rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet megha-
ladó idõtartamban külföldi szolgálatot teljesítõ – tábor-
noki, tiszti, altiszti állomány esetében a ruházati ellátásért
felelõs honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállít-
tatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult a kulturált munkahelyi megjelenéshez
szükséges felsõruházati cikkek és lábbeli vásárlására for-
díthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(11) Ha az igényjogosult a meghatározott határidõig
az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleggel nem, vagy
csak részben számol el, a honvédelmi szervezetet ellátó
pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek gondoskodnia
kell az elszámolás után fennálló összegbõl az adó és a járu-
lék – következõ havi illetményébõl történõ – levonásáról.

8. §

(1) A 2017. évi hivatásos és szerzõdéses alapfelszerelési
ruházati utalványfüzetben bejegyzett és érvényesített keret-
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összegbõl, utalványszelvény kitöltésével, a próbaidõ leteltét
követõen a katonanõ részére 17 000 Ft-ot kell kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés csak azon igény-
jogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes 2017. évi
alapfelszerelési ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fehér-
nemû, valamint testszínû harisnya és harisnyanadrág vá-
sárlására fordítható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel
az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

9. §

(1) A legénységi állomány részére a 2017. évben egy-
szeri alkalommal, külön jegyzék alapján 24 000 Ft elõleget
kell kifizetni a következõk figyelembevételével:

a) ha a legénységi állományú katona szolgálati viszonya
év közben keletkezik, a próbaidõ letelte után a teljes
összegre jogosult,

b) ha a legénységi állományú katona próbaideje
a 2017. év végéig nem telik le, kifizetésre nem jogosult,

c) teljes összegben jogosult a legénységi állományú ka-
tona a kifizetésre akkor is, ha próbaidejét letöltötte, de
szolgálati viszonya az utasítás hatálybalépésének idõ-
pontja elõtt megszûnt, vagy annak megszûnési idõpontja
ismert, és

d) ha a teljes összeg kifizetése jogszerûen történt, a le-
génységi állományú katona szolgálati viszonyának év köz-
beni megszûnése, megszüntetése miatt a kifizetett összeg
nem követelhetõ vissza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi
szervezet személyügyi szervezeti egysége és a honvédelmi
szervezet ruházati ellátását végzõ szervezeti egysége által
szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.
A kifizetés határideje 2017. május 31-e azon legénységi
állományú katona esetén, akinek próbaideje az utasítás ha-
tálybalépésének napjáig letelt, egyéb esetben a kifizetést
a próbaidõ leteltét követõ 30. napig kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerint folyósított elõleg felhaszná-
lását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifizetés
napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az adott nap-
tári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát az állo-
mányilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell
kiállíttatni.

(4) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult fehérnemû, egyéni higiéniát biztosító tusolópa-
pucs és a HM rendelet 17. §-ában elõírt fizikai kondicio-
nális képességi követelmények teljesítéséhez szükséges
sportruházat vásárlására és pótlására fordíthatja.

(5) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és mé-
retre igazításra.

(6) Ha az igényjogosult a (3) bekezdésben meghatáro-
zott határidõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi szervezetet

ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek gon-
doskodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl
az adó és a járulék – következõ havi illetményébõl tör-
ténõ – levonásáról.

10. §

(1) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állo-
mány részére a 2017. évben egyszeri alkalommal, az évfo-
lyam megkezdésekor – elsõ évfolyam esetében a próbaidõt
követõen –, külön jegyzék alapján 10 000 Ft-ot kell kifi-
zetni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti teljes összeg kifizetése
jogszerûen történt, a honvéd tisztjelölti, honvéd altisztje-
lölti szolgálati viszony év közbeni megszûnése, megszün-
tetése miatt a kifizetett összeg nem követelhetõ vissza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi
szervezet személyügyi szervezeti egysége és a honvédelmi
szervezet ruházati ellátását végzõ szervezeti egysége által
szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fehér-
nemû, egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs és a HM
rendelet 17. §-ában elõírt fizikai kondicionális képességi
követelmények teljesítéséhez szükséges sportruházat vá-
sárlására és pótlására fordítható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel
az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

11. §

(1) A KNBSZ szakmai, támogatási, együttmûködési,
biztonságvédelmi és kapcsolattartási feladataiban részt
vevõ hivatásos állomány differenciált ruházati kiegészítõ
illetménye a ruházati utánpótlási illetmény 60%-áig ter-
jedhet. A differenciált ruházati kiegészítõ illetmény meg-
állapítását, valamint a ruházati utánpótlási és differenciált
ruházati kiegészítõ illetmény kifizetési, elszámolási, vala-
mint nyilvántartási rendjét, módját, továbbá a katonai
egyenruházaton felül elszámolható cikkek listáját a KNBSZ
fõigazgatója szabályozza.

(2) Az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitõl eltérõ
öltözet viselésére kötelezett tényleges állományú katona
részére az eltérõ öltözet beszerzésére – a KNBSZ állomá-
nyának kivételével – az utánpótlási illetménybõl elõleg-
ként készpénz fizethetõ ki. A ruházati utánpótlási illet-
mény terhére készpénzben kifizethetõ elõleg jóváhagyása
– a honvédelmi szervezet vezetõjének javaslata alapján –
a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT) hatáskörébe tartozik. A ja-
vaslatokat a honvédelmi szervezetek vezetõi – a HM
Védelemgazdasági Hivatal útján – terjesztik fel a HM
VGHÁT részére jóváhagyásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott utánpótlási
illetménybõl történõ kifizetés esetén a folyósított elõleg
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felhasználását igazoló számlával az igényjogosultnak a ki-
fizetés napjától számított 30. napig kell elszámolni.
Az adott naptári évre szóló, Magyarországon kiállított
számlát az állományilletékes honvédelmi szervezet,
az 1 évet meghaladó idõtartamra külföldi beosztásba vezé-
nyelt – ide nem értve a rendelkezési állományba helyezés
nélkül, 1 évet meghaladó idõtartamban külföldi szolgála-
tot teljesítõ – tábornoki, tiszti, altiszti és legénységi állo-
mány esetében a ruházati ellátásért felelõs honvédelmi
szervezet nevére és címére kell kiállíttatni. A kifizetés
mértékét és a katonai egyenruházaton felül számla ellené-
ben elszámolható cikkek listáját a honvédelmi szervezet
vezetõje határozza meg.

(4) A (2) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak azon
személyek részére lehetséges, akik az Öltözködési Sza-
bályzat 15. pont d) alpontjának elõírásai szerint rendelkez-
nek az Öltözködési Szabályzat 45–48. pontjában meghatá-
rozott öltözeti változatokkal. Az öltözetek meglétének
ellenõrzésére a honvédelmi szervezetek vezetõi intéz-
kednek.

(5) A (2) bekezdés szerinti elõleg kifizetése a tábornoki,
tiszti, altiszti állomány esetében csak azon igényjogosult
részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes 2017. évi utánpót-
lási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

(6) Ha az igényjogosult a (3) bekezdésben meghatáro-
zott határidõig az (1) és (2) bekezdés szerint kifizetett elõ-
leggel nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi
szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egysé-
gének gondoskodnia kell az elszámolás után fennálló
összegbõl az adó és a járulék – következõ havi illetményé-
bõl történõ – levonásáról.

12. §

(1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.)
HM rendelet 33/A. §-a alapján a honvédelmi szervezetek-
nél foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi ruházati
költségtérítésének keretösszegét 94 000 Ft-ban állapítom
meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keretösszegre vonatkozó
elõleg kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi
szervezeti egysége által szakmailag ellenõrzött jegyzék
alapján 2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerint folyósított elõleg felhaszná-
lását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifizetés
napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az adott nap-
tári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát a közal-
kalmazottat foglalkoztató honvédelmi szervezet nevére és
címére kell kiállítani.

(4) Ha az igényjogosult a (3) bekezdésben meghatáro-
zott határidõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi szerveze-
tet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek
gondoskodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl

az adó és a járulék – következõ havi illetménybõl történõ –
levonásáról.

13. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott állami
vezetõnek nem minõsülõ kormányzati szolgálati jog-
viszonyban álló (a továbbiakban: kormánytisztviselõ)
a 2017. évre vonatkozóan 94 000 Ft összegû ruházati költ-
ségtérítésre jogosult, amelyet a kulturált munkahelyi meg-
jelenést elõsegítõ felsõruházati cikkek és lábbeli megvá-
sárlására használhat fel.

(2) A kormánytisztviselõ – ha ezen utasítás eltérõen
nem rendelkezik – teljes összegû ruházati költségtérítésre
jogosult.

(3) A (8) bekezdésben foglalt módszer szerint megálla-
pított idõarányos ruházati költségtérítésre jogosult
az a kormánytisztviselõ,

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

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

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

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

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

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

d) aki a tárgyéven belül harminc napnál hosszabb idõt
tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve ha azt az (5) be-
kezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.

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

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

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

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

(6) A prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény sze-
rint foglalkoztatottak részére járó ruházati költségtérítés
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megállapítására az (1)–(4) bekezdést azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékû ruhá-
zati költségtérítésnek a teljes munkaidõ és a kinevezés sze-
rinti részmunkaidõ arányának megfelelõ része, de legalább
30%-a jár.

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

(8) A kormánytisztviselõ idõarányosan járó ruházati
költségtérítés összegének megállapításánál a tárgyév min-
den egyes olyan hónapja a ruházati költségtérítés teljes
összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek leg-
alább egy napján

a) a kormánytisztviselõ jogviszonya fennáll, és
b) a kormánytisztviselõ nincs a 13. § (3) bekezdés

d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.
(9) A kormánytisztviselõ részére – ha ez a ruházati költ-

ségtérítés összegének megállapításakor megállapítható –
az idõarányosan járó ruházati költségtérítés összegének
megfelelõ ruházati költségtérítést kell kifizetni.

(10) Ha a kormánytisztviselõ jogviszonya a 13. § (3) be-
kezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szûnik
meg, vagy ha a 13. § (3) bekezdés d) pontja szerinti körül-
mény bekövetkezése miatt idõarányosítás válik szüksé-
gessé, a kifizetett ruházati költségtérítés és az idõarányo-
san járó ruházati költségtérítés különbözetét a kormány-
tisztviselõtõl vissza kell követelni.

(11) A kormánytisztviselõi ruházati költségtérítés kifi-
zetését a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti
egysége által szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján
2017. május 31-ig kell teljesíteni.

(12) Az elszámolási kötelezettséget a tárgyévre szóló,
Magyarországon a munkáltató – áthelyezés esetén ideért-

ve a korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított
számlával legkésõbb a kifizetés napjától számított 30. na-
pig annál a munkáltatónál kell teljesíteni, amelynél fenn-
álló jogviszonyára tekintettel a kormánytisztviselõ a ruhá-
zati költségtérítésben részesül.

(13) Ha a kormánytisztviselõ a (12) bekezdésben meg-
határozott határidõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõ-
leggel nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi
szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egy-
ségnek gondoskodnia kell az elszámolás után fennálló
összegbõl az adó és a járulék – következõ havi illetmény-
bõl történõ – levonásáról.

(14) A ruházati költségtérítés kifizetésének idõpontjá-
ban külföldi szolgálatot teljesítõ vagy külföldi képzésen
részt vevõ kormánytisztviselõnek az elszámolási kötele-
zettségét 2017. december 31-ig kell teljesítenie.

14. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Az utasítás rendelkezéseit 2017. január 1-jétõl kell
alkalmazni.

15. §

Ez az utasítás 2020. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
21/2017. (V. 24.) HM

utasítása
a távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggõ

kutatás-fejlesztési feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdés 8. pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó HM Védelem-
gazdasági Hivatalra, valamint közvetlen irányítása alá tar-
tozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire.

(2) Az utasítás célja olyan kutatás-fejlesztési feladatok
megvalósítása, amelyek biztosítják a NATO Initial NATO
Position on Remote Tower Services (AC/92-D(2015)0004)
dokuemtumában foglalt iránymutatásainak megfelelõen
a katonai követelmények megjelenítését az Egységes
Európai Égbolt támogatását célzó SESAR 2020 kuta-
tás-fejlesztési (a továbbiakban: K+F) program (a további-
akban: Program) távoli toronyirányító rendszerekkel
összefüggõ projektjeiben, így különösen a HM, valamint
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(a továbbiakban: HC Zrt.) között megkötött Stratégiai
Partnerségi Megállapodás alapján, a Program Remotely
Provided Air Traffic Services for Multiple Aerodromes
K+F projektjének (a továbbiakban: Projekt) keretén belül
irányító munkakörnyezetek kialakítását, kamerarendsze-
rek telepítését, a kamerarendszerek által szolgáltatott ké-
pek felvételrõl, a HM elõzetes jóváhagyásával történõ
megjelenítését a HC Zrt. székházában és tanulmány elké-
szítését az MH Pápa Bázisrepülõtéren.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) Egységes Európai Égbolt: az európai légiforgalom

biztonsági elõírásainak megerõsítésére, hatékonyságának
növelésére és légtérfelhasználásának optimalizálására in-
dított kezdeményezés;

b) Egységes Európai Égbolt ATM Kutatási Program
(Single European Sky ATM Research Program): az euró-

pai légiforgalmi szolgáltatás korszerûsítésére irányuló
projekt, az Egységes Európai Égbolt technológiai eleme;

c) European Organization for Civil Aviation Equipment
(a továbbiakban: EUROCAE): Polgári Repülési Berende-
zésekkel Foglalkozó Európai Szervezet;

d) European Organization for the Safety of Air Naviga-
tion (a továbbiakban: EUROCONTROL): Európai Szerve-
zet a Légiközlekedés Biztonságáért;

e) légiforgalom-szervezés (Air Traffic Management – a
továbbiakban: ATM): a légiforgalmi irányítást, a légifor-
galmi tájékoztatást és a légtérgazdálkodást magába foglaló
gyûjtõfogalom;

f) NATO Deployable Air Base (a továbbiakban:
NDAB): a NATO koncepciója a katonai repülõterek mûve-
leti területen történõ üzemeltetésére és

g) távoli toronyirányító rendszer: egy adott repülõtér
forgalmának távoli helyszínrõl történõ irányítását elõsegí-
tõ technológiai megoldások összessége.

3. §

A Projekt katonai elemének megvalósítása érdekében
a honvédelmi tárcát érintõen az alábbi fõbb feladatokat
kell ellátni:

a) a Projekt katonai elemének megvalósításával kapcso-
latban a híradó, informatikai és információvédelemmel
összefüggõ feladatok;

b) a Projekt katonai elemének légiforgalom-szervezési,
jogi, mûveleti, repülésbiztonsági, személyügyi és techni-
kai vonatkozású feladatai;

c) a Projekt katonai elemével összefüggõ hazai és nem-
zetközi kommunikáció;

d) a NATO, az EUROCAE, valamint a Program távoli
toronyirányító rendszerekkel kapcsolatos ajánlásainak,
szakanyagainak elemzése és lehetõség szerinti integrálása
a Projekt katonai elemébe;

e) folyamatos kapcsolattartás a Projektben érintett hazai
és nemzetközi szervezetekkel;

f) a Projekt sikeres megvalósítása érdekében folyamatos
együttmûködés a HC Zrt. kijelölt szakértõivel;

g) Magyarország katonai érdekeinek képviselete a Pro-
jekt megvalósítása során és

h) a Projekt zárásaként tanulmány elkészítése.

4. §

(1) A Projekt katonai elemének megvalósításának fel-
adatait koordináló, a honvédelmi tárca, valamint a HC Zrt.
közötti egyeztetéseken a HM-et a szakterülethez kapcsoló-
dó logisztikai és kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtá-
sáért felelõs MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) bevonásával, a HM Állami Légügyi Fõosztály
(a továbbiakban: HM ÁLF) képviseli.
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(2) A Projekt megvalósításában érintett nemzetközi
szervezetekben a Projekt katonai elemével kapcsolatos
nemzeti katonai érdekek képviseletét a HM ÁLF fõosz-
tályvezetõje vagy az általa kijelölt személy, akadályoztatá-
suk esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetek állományából kijelölt sze-
mély látja el.

5. §

(1) A 3. §-ban meghatározott feladatok, a 4. § szerinti
érdekképviseleti tevékenység támogatása, valamint a Pro-
jekt katonai elemével kapcsolatos feladatok ellátása érde-
kében munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) ke-
rül felállításra.

(2) A Munkacsoport
a) vezetõje: a HM ÁLF fõosztályvezetõje;
b) vezetõ helyettese: a Honvéd Vezérkar Haderõterve-

zési Csoportfõnökség haderõnemi képességfejlesztési
osztályvezetõje;

c) titkára: a HM ÁLF állományából kijelölt személy;
d) tagjai:
da) a HM ÁLF,
db) a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály,
dc) a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnök-

ség,
dd) a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség,
de) a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Infor-

mációvédelmi Csoportfõnökség,
df) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
dg) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
dh) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
di) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár,
dj) az MH LK és
dk) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és érintett

alárendeltjei
állományából kijelölt személyek és/vagy akadályoztatá-
suk esetén állásfoglalásra, illetve nyilatkozattételre jogo-
sult képviselõjük.

(3) A Munkacsoport ülésein állandó meghívott a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, valamint a HC Zrt. képviselõje.

(4) A Munkacsoport az aktuális feladatok függvényé-
ben ülésezik. Az ülésekrõl emlékeztetõ feljegyzést kell
készíteni.

6. §

A Munkacsoport kiemelt szakmai feladatai:
a) a Projekt katonai elemével kapcsolatos feladatok tár-

cán belüli koordinációja;
b) a Projekt katonai elemének MH-n belül történõ meg-

valósíthatósága esetén annak módozataira és ütemezésére
való javaslattétel;

c) a NATO NDAB képességgel összefüggõ NATO
szabványok, továbbá az EUROCAE, valamint a Program
távoli toronyirányító rendszerekkel kapcsolatos szakanya-
gainak elemzése és lehetõség szerinti integrálása a Projekt
katonai elemébe;

d) a Projekt katonai elemének megvalósításával össze-
függõ híradó, informatikai és információvédelmi követel-
mények kidolgozása;

e) a Projekt katonai elemeként az MH Pápa Bázisrepülõ-
téren történõ kamerarendszer telepítésével, valamint az irá-
nyítói munkakörnyezet kialakításával összefüggõ feladatok
végrehajtása a HC Zrt. szakembereivel együttmûködve;

f) javaslatok megfogalmazása és felterjesztése a Mun-
kacsoport vezetõjének a honvédelmi tárcát érintõ, illetve
elöljárói döntést igénylõ kérdésekben;

g) részvétel a Projekt katonai elemének nemzeti és nem-
zetközi szintû szakmai kidolgozó munkájában és

h) a Projekt zárásaként a távoli toronyirányító rendszerek
telepítését és azok alkalmazásának demonstrációját köve-
tõen a katonai alkalmazhatósággal összefüggõ tanulmány
elkészítése és felterjesztése a Munkacsoport vezetõje felé.

7. §

(1) Az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szervezetek
vezetõi a Munkacsoport tagjait az utasítás hatálybalépését
követõ 15 napon belül kijelölik, és a kijelölésrõl írásban
tájékoztatják a HM ÁLF fõosztályvezetõjét.

(2) A Munkacsoport az utasítás hatálybalépését követõ
30 napon belül megtartja alakuló ülését.

(3) A Munkacsoport az alakuló ülést követõ 30 napon
belül elkészíti feladattervét. A feladatterv felülvizsgálata
a Bizottság által egyeztetett javaslatok alapján negyed-
évente történik.

(4) A Munkacsoport szakmai feladatainak végrehajtásá-
ba és a javaslatainak kidolgozásába bevonhatja az érintett
szakterületek tárcán belüli és tárcán kívüli szervezeteinek
további képviselõit.

(5) A Munkacsoport vezetõje félévente – június 30-i és
december 31-i határidõvel – és a Projekt honvédelmi tárcát
érintõ különösen fontos eseményeivel kapcsolatban jelen-
tést terjeszt fel a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyet-
tes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár és a Hon-
véd Vezérkar fõnöke részére.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
22/2017. (V. 31.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség adatvédelmének

szakirányításáról és felügyeletérõl, valamint
a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági

és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó
Szabályzatának kiadásáról szóló

77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításá-
ról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adat-
védelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012.
(X. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adatvédelmi és információszabadsággal össze-
függõ feladatok szakmai irányítását ellátó szervezeti egy-
ség (a továbbiakban: szakmai irányító) a Szabályzatot
szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja.”

2. §

Az Ut. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Eseti adatvédelmi ellenõrzést végezhet az adatvédelmi
ellenõrzést elrendelõ döntése alapján)

„b) a szakmai irányító,”

3. §

Az Ut. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § Az Infotv. 15. § (5) bekezdése és 29. § (3) bekez-

dése alapján – a közérdekû adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékérõl szóló 301/2016.

(IX. 30.) Korm. rendeletre figyelemmel – a közérdekû
adatigénylés teljesítéséért felszámítható költségtérítést az
MH Anyagellátó Raktárbázis állapítja meg, és azt évente
január 31-ig közzététel céljából megküldi a szakmai irá-
nyító részére, aki azt továbbítja a HM kommunikációjáért
felelõs szerv részére.”

4. §

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

vegrész helyébe a „honvédelmi miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg,

b) 4. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) be-
kezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (3) és (4) bekezdé-
sében, 12. § (2) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pont-
jában, 12. § (4)–(6) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében,
14. § (1) és (4) bekezdésében a „HM KÁT AIO” szöveg-
rész helyébe a „szakmai irányító” szöveg,

c) 7. § (4) és (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés
a) pontjában a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg,

d) 10. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszternek”
szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében a „HM KÁT AIO-nál” szö-
vegrész helyébe a „szakmai irányítónál” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében a „HM KÁT AIO-hoz” szö-
vegrész helyébe a „szakmai irányítóhoz” szöveg
lép.

5. §

Az Ut. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 22/2017. (V. 31.) HM utasításhoz

1. Az Ut. 1. melléklet 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. A belsõ és helyi adatvédelmi felelõsök, valamint az adatvédelmi kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: adatvé-

delmi felelõs) e tevékenységük ellátása során közvetlenül az adatkezelõ honvédségi szervezet vezetõjének vannak alá-
rendelve. Az adatvédelmi felelõsök munkaköri leírását kijelölésüket követõen haladéktalanul módosítani kell. Az adat-
védelmi felelõsök szakmai elöljárója a szakmai irányító.”

2. Az Ut. 1. melléklet 18. pontjának nyitó szövegrészében az „a belsõ és helyi adatvédelmi felelõsök, valamint az adat-
védelmi kapcsolattartók” szövegrész helyébe az „az adatvédelmi felelõsök” szöveg lép.

3. Az Ut. 1. melléklet 18. pont b) alpontjában az „a belsõ és helyi adatvédelmi felelõsökkel, valamint az adatvédelmi
kapcsolattartókkal” szövegrész helyébe a „más honvédségi szervezet adatvédelmi felelõseivel” szöveg lép.

4. Az Ut. 1. melléklet 55b. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55b. Az adatkezelõ honvédségi szervezet esetében a 11. alcímben rögzített feladatokat az adatvédelmi felelõs,

a HM adatközlõ tekintetében a kijelölt szakreferensek, a szakmai irányító vonatkozásában pedig a szakmai irányító osz-
tályvezetõje által kijelölt személy végzi el.”

5. Az Ut. 1. melléklet 14. és 15. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. Közérdekû adatok egyedi igénylésének és teljesítésének rendje
[az Infotv. 26–27. §, 28–31. §-aihoz, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (7)–(8) bekezdéséhez, 40. §
(1) és (1a) bekezdéséhez]

65. A közérdekû adat megismerése iránt szóban bejelentett igényt – tartalmának pontos rögzítésével – az adatvédelmi
felelõsnek a szóbeli bejelentéskor írásba kell foglalnia.

66. Amennyiben a közérdekû adatigénylés az MH katonai szervezeteihez vagy a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezethez érkezik, annak teljesítése vagy megtagadása – a sajtó képviselõjétõl érkezõ közérdekû adatigénylé-
sek kivételével – a címzett katonai szervezet parancsnokának vagy a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezet vezetõjének feladata. A címzett a közérdekû adatigénylésrõl annak elektronikus úton történõ megküldésével
a szakmai irányítót és a HM kommunikációjáért felelõs szervet haladéktalanul értesíti.

67. A címzett katonai szervezet parancsnoka vagy a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetõje
megküldi a szakmai irányító és a HM kommunikációjáért felelõs szerv részére a megkeresésre írt válasz tervezetét, mely
szervek a választervezettel kapcsolatos álláspontjukról haladéktalanul tájékoztatják a megküldõt.

68. A címzett katonai szervezet parancsnoka a választervezetet és a szakmai irányító és a HM kommunikációjáért fele-
lõs szerv álláspontját – a szolgálati elöljárók egyidejû tájékoztatása mellett – megküldi a Honvéd Vezérkar fõnökének jó-
váhagyás céljából. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetõje jóváhagyás céljából a választerve-
zetet a HM közigazgatási államtitkár részére küldi meg.

69. A jóváhagyott választervezetet a közérdekû adatigénylés címzettje küldi meg az igénylõ részére.
70. Amennyiben az adatigénylés a sajtó képviselõjétõl érkezik, annak teljesítése vagy megtagadása a HM kommuni-

kációjáért felelõs szerv feladata. Abban az esetben, ha az ilyen közérdekû adatigénylés nem a HM kommunikációjáért
felelõs szervhez érkezik, részükre azt meg kell küldeni. A címzett a közérdekû adatigénylésrõl az igénylés elektronikus
úton történõ megküldésével a szakmai irányítót haladéktalanul értesíti.

71. A HM kommunikációjáért felelõs szerv megküldi a szakmai irányító részére a megkeresésre írt válasz tervezetét,
mely szerv a választervezettel kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul tájékoztatja a megküldõt.

72. A HM kommunikációjáért felelõs szerv a választervezetet és a szakmai irányító álláspontját – a szolgálati út betar-
tásával – megküldi a HM közigazgatási államtitkár részére jóváhagyás végett.

73. A jóváhagyott választervezetet a HM kommunikációjáért felelõs szerv küldi meg az adatigénylõ részére.
74. Amennyiben a közérdekû adatigénylés nem a sajtó képviselõjétõl érkezett a HM-be, a választervezet kidolgozásá-

ra a szakmai irányító kötelezett, aki az igénylés elektronikus úton történõ megküldésével tájékoztatja a HM kommuniká-
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ciójáért felelõs szervet. Ha az ilyen adatigénylés nem a szakmai irányítóhoz érkezik, részére az adatigénylést meg kell
küldeni.

75. A szakmai irányító megküldi a HM kommunikációjáért felelõs szerv részére a megkeresésre írt válasz tervezetét,
mely szerv a választervezettel kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul tájékoztatja a megküldõt.

76. A szakmai irányító a választervezetet és a HM kommunikációjáért felelõs szerv álláspontját – a szolgálati út betar-
tásával – megküldi a HM közigazgatási államtitkár részére jóváhagyásra.

77. A jóváhagyott választervezetet a szakmai irányító küldi meg az adatigénylõ részére.
78. A 69. és 73. pont szerinti esetekben a kiküldött választ a szakmai irányító részére meg kell küldeni.
79. A válaszadásra kötelezett megvizsgálja, hogy fennállnak-e az igényelt adat megismerhetõségének feltételei.

A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az igényelt adat, illetve az adathordozó tartalmaz-e minõsített adatot, egyéb
korlátozás alá esõ adatot.

80. A közérdekû adat megismerése iránti igény teljesítése során a honvédségi szervezetek kölcsönösen együttmûköd-
ve kötelesek eljárni, ennek érdekében egymás rendelkezésére bocsátják az igény teljesítéséhez szükséges adatokat.

81. Amennyiben a közérdekû adat megismerése iránti igény olyan adatra vonatkozik, amely a Hvt. 38. § (7) bekezdé-
se, valamint 40. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános, az igényt el kell utasítani. Az elutasítással egyidejûleg az igény-
lõt tájékozatni kell arról, hogy a nem nyilvános adattartalom megismerhetõségét a Honvéd Vezérkar fõnöke (a további-
akban: HVKF) külön kérelemre engedélyezheti. Amennyiben a Hvt. 38. § (7) bekezdése, valamint 40. § (1) bekezdése
alapján nem nyilvános adatra vonatkozóan a HVKF engedélyezte a megismerhetõséget, akkor ezen adatok ismételt
igénylése esetén a szakmai irányító egyetértése és általa vezetett adatbázisa alapján kiadhatóak.

82. Amennyiben az adatigénylõ a HVKF engedélyét kéri a 81. pontban meghatározott esetben, a szakmai irányító
az adatkezelõ honvédségi szervezet vezetõjének véleményét kikérve a közérdek, a honvédelmi érdek, illetve nemzetbiz-
tonsági érdek egymáshoz való viszonyát mérlegelve javaslattal él a HVKF felé a közérdekû adatigénylés teljesíthetõsé-
gérõl. A HVKF a javaslat figyelembevételével dönt.

83. Nem kell alkalmazni a 65–82. pontban meghatározott eljárási rendet a Hvt. 38. § (7) bekezdésében, valamint 40. §
(1) bekezdésében meghatározott nem nyilvános adatok továbbítása esetén, amennyiben

a) azok magyar állami szervek részére jogszabály alapján kötelezõ adatszolgáltatások,
b) az adattovábbítás más országok állami szervei részére történik, ha azok honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket

nem sértenek,
c) az adattovábbítás nemzetközi szerzõdésen alapul, vagy nemzetközi szervezetben viselt tagságunkból eredõ adat-

szolgáltatási kötelezettség alapján történik.
84. A 83. pont a) és b) alpontjaiban részletezett adatszolgáltatások esetén az iratokon a „Nem nyilvános” kezelési jel-

zést magyar és a 83. pont b) alpontja esetén az érintett ország hivatalos nyelvén is fel kell tüntetni. Az adatszolgáltatás
címzettjét tájékoztatni szükséges arról, hogy az átadott adatok engedély nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra és harma-
dik félnek nem adhatóak át.

85. Az adatkezelõ honvédségi szervezet a hozzá érkezett adatigénylésekrõl, azok teljesítésérõl, elutasításáról, az el-
utasítás indokairól nyilvántartást vezet, amelyrõl a szakmai irányítót elektronikus úton tájékoztatja. Az elektronikus tájé-
koztatáshoz szükséges ûrlap mintáját a szakmai irányító határozza meg.

86. Az elutasított igények nyilvántartásában szereplõ adatok vonatkozásában az adatkezelõ honvédségi szervezet ve-
zetõje a 43. pont elsõ mondatában meghatározottak szerint jár el.

87. A címzett, illetve a kidolgozó a közérdekû adatigénylést beérkezéskor, illetve a határidõre kidolgozott szakmai vá-
laszt tájékoztatásul a Parlamenti Államtitkári Titkárság e-mail címére megküldi.

15. A közérdekû adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés
[az Infotv. 29–30. §-aihoz, a közérdekû adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékérõl szóló

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelethez]
88. A válaszadásra kötelezett az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint a közér-

dekû adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékérõl szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban meghatározott mértékig költ-
ségtérítést állapíthat meg.

89. A válaszadásra kötelezett a 7. függelékben meghatározott elszámoló ívet a választervezet kidolgozásában részt
vevõ részére a közérdekû adatigényléssel együtt megküldi. A kidolgozásban részt vevõ ügyintézõ elõzetesen megbecsüli
a munkára fordítandó munkaidõt és a felmerülõ dologi kiadások összegét, ezt követõen haladéktalanul visszaküldi az el-
számoló ívet a válaszadásra kötelezett részére.

90. Amennyiben az elszámoló ívek összesítése alapján a válaszadásra kötelezett megállapítja, hogy az Infotv. 29. §
(3) bekezdése alapján költségtérítés felszámolásának van helye, mely nem éri el a Korm. rendeletben meghatározott
összeget, errõl a válaszadásra kötelezett az adatigénylõt tájékoztatja. Amennyiben az igénylõ adatigénylését fenntartja,
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a válaszadásra kötelezett által legalább 15 napos határidõt határoz meg a költségtérítés megfizetésére, melytõl függetle-
nül az Infotv. 29. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott határidõn belül kell eljárni.

91. Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerõ-
forrás aránytalan mértékû igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyrõl az igénylõ má-
solatot igényelt, jelentõs terjedelmû, illetve személyi és dologi költsége meghaladja a Korm. rendeletben megállapított
összeghatárt, errõl az igénylõt az igény beérkezését követõ 15 napon belül a válaszadásra kötelezett tájékoztatja. A vá-
laszadásra kötelezett az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylõ általi megfizetését követõ 15 napon belül teljesíti.

92. A 90. és 91. pont szerinti tájékoztatatáshoz csatolni kell a 8. függelékben meghatározott formanyomtatványt,
és az adatigénylõt fel kell kérni arra, hogy amennyiben a tájékoztatást követõen az igénylését fenntartja, a formanyomtat-
ványt kitöltve küldje vissza.

93. A költség igénylõ általi megfizetésének tényét a válaszadásra kötelezett pénzügyi szerve haladéktalanul jelzi
a 66., 70. és 74. pontban meghatározott kötelezettnek.

94. A felszámítható költségek mértékét a ht?tp://w?ww.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium dokumentumtárban
közzétett hirdetmény tartalmazza.

95. A költségtérítéssel kapcsolatos számla kibocsátása a válaszadásra kötelezett pénzügyi szervének a feladata.
96. A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár a költségtérítés megállapítását mellõzheti.
97. E Szabályzatban nem szabályozott esetekben az Infotv. 29. § (4) bekezdésben és a Korm. rendeletben meghatáro-

zottak szerint kell eljárni, figyelembe véve a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló
12/2016. HM VGHÁT szakutasítás 6. függelék rendelkezéseit.”

6. Az Ut. 1. melléklete a következõ 16. alcímmel egészül ki:
„16. Egyéb korlátozás alá esõ adatokra vonatkozó adatigénylés
98. A honvédségi szervezet kezelésében lévõ, UNCLASSIFIED, a CONTROLLED és a LIMITED vagy az egyéb

megismerést, valamint továbbítást korlátozó kezelési jelzéssel ellátott adathordozók, valamint a minõsített adat védel-
mérõl szóló 2009. évi CLV. törvény hatálya alá nem tartozó, de más jogszabály által védendõ adat, így különösen üzleti,
bank-, orvosi, ügyvédi és egyéb szakmai titok, a posta és a távközlési törvény által védett adatok megismerésére a Sza-
bályzat közérdekû adatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kérelem kizárólag az érintett, illetve
a kezelési jelzést megállapító személy hozzájárulásával ismerhetõ meg.”

7. Az Ut. 1. melléklete a következõ 7. függelékkel egészül ki:

„7. függelék
ELSZÁMOLÓ ÍV

a közérdekû adatigényléshez kapcsolódó költségtérítéshez

A közérdekû adatigénylés tárgya:
Az adatigénylés beérkezésének dátuma:

I. Munkaerõ-ráfordítás költségei

Ráfordított munkaidõ
összesen (órában*)

ebbõl

ügyintézõ*1 1/óra*2

személyügyi törzsszám

ügyintézõ*1 2/óra*2

személyügyi törzsszám

ügyintézõ*1 3/óra*1

személyügyi törzsszám

* 1 Kizárólag az óra adandó meg.
* 2 A munkaerõ-ráfordítás idõtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelõen egész órára kell kerekíteni.
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II. Adathordozó költségei

db

Másolat

színes
A/4

A/3

fekete-fehér
A/4

A/3

optikai hordozó

egyéb adathordozó

III. Kézbesítési költsége*

Adatigénylõ részére postai úton,
belföldre

Ft

Adatigénylõ részére postai úton,
külföldre

Ft

* A hivatalos iratokra vonatkozó postai szolgáltatás díja alapján.”

8. Az Ut. 1. melléklete a következõ 8. függelékkel egészül ki:

„8. függelék

Az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján az igénylõ költségtérítés megfizetésének
teljesítéséhez szükséges személyes adatai

A közérdekû adatigénylés tárgya: ..................................................................................................................................

Az igénylõ
Neve: .........................................................................................................................................................................
Címe: ........................................................................................................................................................................

Számlázásra vonatkozó adatok*:
Számlázási név: ........................................................................................................................................................
Számlázási cím: ........................................................................................................................................................

Kelt …………………… év …………… hó ……… nap

aláírás

* Amennyiben eltér az igénylõ adataitól.”

9. Az Ut. 1. melléklet 1. pontjában, 5. pont c) alpontjában, 55c. pontjában és 3. függelék 7–9. pontjában a „honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
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A honvédelmi miniszter
23/2017. (V. 31.) HM

utasítása
az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal

kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) 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 beve-
zethetõ 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. §

Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015.
(IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás)
12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § A Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális jutta-
tásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendeletben (a to-
vábbiakban: R2.) szabályozott jogköreit

a) a Honvéd Vezérkar és a HVKF közvetlen szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek esetében
helyettesére,

b) az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
és alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek esetében
az MH LK parancsnokára,

c) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) és alárendeltsé-
gébe tartozó katonai szervezetek esetében az MH HFKP
parancsnokára, valamint

d) az MH középszintû vezetõ szerve és az MH további
katonai szervezetei tekintetében az MH középszintû ve-
zetõ szerve parancsnokára
részben vagy egészében írásban átruházhatja.”

2. §

A HM utasítás a következõ 54. §-sal egészül ki:
„54. § Az illetményekkel és illetményen kívüli jutta-

tásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról szóló
23/2017. (V. 31.) HM utasítással megállapított 12. §-t
2017. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
48/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a nem katonai oktatási intézményben végzett,

tiszti és altiszti állományba vett személyek
alapkiképzés végrehajtása alóli mentesítésével

kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl

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
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdés a) pontja és 11. § (1) bekezdés 12. pontja
alapján, figyelemmel a nem katonai oktatási intézményben
végzett, tiszti és altiszti állományba vett személyek tanfo-
lyamrendszerû felkészítésének megszüntetésérõl és alap-
kiképzése bevezetésének rendjérõl szóló 13/2012. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedésre, az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Az alapkiképzés záróvizsgára bocsátás rendje

2. A nem katonai oktatási intézményben végzett tisztek,
altisztek esetében az alapkiképzés végrehajtása alól törté-
nõ mentesítés feltételeként, az alapkiképzés végrehajtása
nélküli vizsga ideiglenes engedélyezésére 2018. március
31-ig kerül sor.

3. A vizsga tartalma megegyezik az alapkiképzés máso-
dik ciklusa záróvizsgájának megfelelõ komplex gyakorlati
vizsga tartalmával. Az eredményes vizsgáról az MH Al-
tiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) parancsnoka
hivatalosan, írásban tájékoztatja az állományilletékes pa-
rancsnoki jogkört gyakorlót az alapkiképzés végrehajtása

alóli mentesítést tartalmazó munkáltatói döntés meghoza-
tala, vagy annak kezdeményezése céljából.

4. Az alapkiképzés végrehajtásáról szóló igazolás jelen
együttes intézkedés hatálya alá tartozó személyek részére
nem kerül kiadásra.

5. Az állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló
felméri, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF)
csoportfõnöke MH szinten felülvizsgálja a nem katonai
oktatási intézményben végzett, tiszti és altiszti állományt,
amely nem teljesítette a nem katonai oktatási intézmény-
ben végzett, tiszti és altiszti állományba vett személyek
tanfolyamrendszeru felkészítésének megszüntetésérol és
alapkiképzése bevezetésének rendjérol szóló 13/2012.
(HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben megha-
tározottak szerinti alapkiképzést, majd a HVK Kiképzési
és Oktatási Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: HVK
KIKOCSF), az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnoksággal (a továbbiakban: MH HFKP) és az
MH AA-val együttmûködve tervezi, szervezi meg az állo-
mány alapkiképzés záróvizsgára történõ vezénylését.

6. Az MH AA parancsnoka negyedévente egy nap vizs-
ganapot jelöl ki a nem katonai oktatási intézményben vég-
zett tisztek, altisztek záróvizsgáztatására.

7. Az MH AA kidolgozza az elméleti és gyakorlati
vizsgakérdéseket, és azt legalább három héttel a vizsga
idõpontja elõtt felterjeszti az MH HFKP parancsnok út-
ján a HVK KIKOCSF csoportfõnök részére jóváhagya-
tásra. A vizsgát kijelölt vizsgabizottság elõtt kell végre-
hajtani. A vizsgabizottság legalább háromfõs, melynek el-
nökét a HVK KIKOCSF, a másik két tagját az MH HFKP
és az MH AA parancsnoka jelöli ki. A bizottság kijelölését
az MH AA parancsnoka parancsban rögzíti.

8. Az alapkiképzést záró vizsga letétele engedélyezhetõ
olyan nem katonai oktatási intézményben végzett tisztek
és altisztek részére, akik önhibájukon kívül alapkiképzés-
ben nem részesültek, de beosztásuk ellátásához szükséges
általános katonai és szakmai ismeretekkel rendelkeznek.
A záróvizsgára történõ felkészülésre külön idõ nem áll
rendelkezésre. Az elméleti és gyakorlati vizsgát komplex
jelleggel kell megszervezni.

9. A nem katonai oktatási intézményben végzett tisztek
és altisztek részére a vizsga egy elméleti, egy alaki és egy
komplex gyakorlati vizsgarészbõl épül fel. Az elméleti
vizsga felelet-kiegészítéses és feleletválasztásos tesztlap
kitöltésébõl, az alaki vizsga legalább öt alaki fogás végre-
hajtásából, a gyakorlati vizsga legalább öt gyakorlati
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feladat végrehajtásából és feladatonként egy kapcsolódó
elméleti kérdés megválaszolásából áll.

10. A nem katonai oktatási intézményben végzett tiszt
és altiszt a vizsgán a négyfokozatú skálának megfelelõen:
kiváló (5), jó (4), megfelelõ (3) és nem megfelelõ (1) érté-
kelést kap mindegyik kérdésre. A végleges értékelést az
osztályzatok átlaga adja ki. Kerekítés szükségessége ese-
tén a gyakorlati osztályzat számít súlyozottnak. Sikertelen
záróvizsga esetén a nem katonai oktatási intézményben
végzett tiszt és altiszt az állományilletékes parancsnoki
jogkört gyakorló engedélyével jogosult a záróvizsga meg-
ismétlésére.

11. Alapkiképzés záróvizsgájára csak az a nem kato-
nai oktatási intézményben végzett tiszt és altiszt bocsát-
ható, aki

a) eredményesen hajtott végre gépkarabély, és pisztoly
lõgyakorlatot,

b) eredményesen hajtott végre éles kézigránát dobógya-
korlatot,

c) a beosztásának megfelelõ fizikai követelményeket
1 (egy) éven belül teljesítette, és

d) legalább kettõ év szolgálati idõvel rendelkezik.

12. Nem bocsátható vizsgára az a nem katonai oktatási
intézményben végzett tiszt és altiszt, aki a vizsga napjáig
az intézkedés 11. pontjában meghatározottakról igazolás-
sal nem rendelkezik. Az igazolások idõbeni beszerzése és
biztosítása a nem katonai oktatási intézményben végzett
tiszt és altiszt felelõssége.

13. A vizsga letételéhez szükséges, az intézkedés
11. pontjában írt igazolásokat a nem katonai oktatási intéz-
ményben végzett tiszt és altiszt részére az állományilleté-
kes parancsnoki jogkört gyakorló állítja ki.

14. A vizsga eredményes végrehajtása esetén a nem
katonai oktatási intézményben végzett tisztet és altisztet
a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó munkáltatói
jogkört gyakorló mentesíti az alapkiképzés végrehajtása
alól.

15. Sikertelen vizsgaeredmény esetén az állományille-
tékes parancsnoki jogkört gyakorló elrendelheti a nem ka-
tonai oktatási intézményben végzett tiszt és altiszt részére
az alapkiképzés végrehajtását.

16. Az alapkiképzés végrehajtása nélkül történõ záró-
vizsgáztatásról az MH AA parancsnoka – a vizsgáztatás
befejezését követõ 15 napon belül – összefoglaló értékelõ
jelentést terjeszt fel a vizsgáztatás létszámadatairól és az
eredményekrõl a HVK SZCSF csoportfõnökének, vala-
mint értesíti az érintett állományilletékes parancsnoki jog-
kört gyakorlót a vizsga eredményérõl a KGIR rendszerben
történõ rögzítés érdekében.

3. Záró rendelkezések

17. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba*, és 2018. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. május 19.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a hivatásos és szerzõdéses állományú altisztek,

valamint a legénységi állományú katonák kérdõíves
vizsgálatáról szóló 27/2015. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdés f) pontja, valamint a 11. § (3) bekezdése
alapján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A hivatásos és szerzõdéses állományú altisztek, vala-
mint a legénységi állományú katonák kérdõíves vizsgála-
táról szóló 27/2015. (HK 6.) együttes intézkedés (a továb-
biakban: együttes intézkedés) a következõ 23. ponttal
egészül ki:

,,23. Az együttes intézkedésnek a hivatásos és szerzõdé-
ses állományú altisztek, valamint a legénységi állományú
katonák kérdõíves vizsgálatáról szóló 27/2015. (HK 6.)
HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló
49/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéssel
módosított 1., 2. és 3. mellékleteit a 2017. július 1-jét
követõen kilépõ állomány esetében kell alkalmazni.”
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2. Az együttes intézkedés 16. pontjában az „MH Hadki-
egészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság” szö-
vegrész helyébe az „MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság” szöveg lép.

3. Az együttes intézkedés 1. melléklete helyébe az
1. melléklet lép.

4. Az együttes intézkedés 2. melléklete helyébe a 2. mel-
léklet lép.

5. Az együttes intézkedés 3. melléklete helyébe a 3. mel-
léklet lép.

6. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. május 19.
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1. melléklet a 49/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

„1. melléklet a 27/2015. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

BELÉPÉSI KÉRDÕÍV

A B

1. 1. altiszt

2. legénységi

A B C D E

2. Milyen okok, szempontok alapján döntött úgy, hogy katona lesz?
(minden pontra kérünk választ!)

egyáltalán
nem igaz

inkább
nem igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

1. biztos munkahely és megélhetés

2. családi hagyomány

3. elõmenetel, karrier lehetõsége

4. érdekes, izgalmas feladat

5. étkezési támogatás

6. étkezési lehetõség

7. haditechnika iránti vonzalom

8. jó munkakörülmények, környezet

9. korszerû felszerelések, eszközök

10. katonai élet iránti vonzalom

11. kiszámítható munkaidõ

12. korábbinál magasabb jövedelem

13. közösséghez tartozás

14. külföldi munka/szolgálat lehetõsége

15. lakhatási probléma megoldása

16. munkahely közelsége



A B C D E

2. Milyen okok, szempontok alapján döntött úgy, hogy katona lesz?
(minden pontra kérünk választ!)

egyáltalán
nem igaz

inkább
nem igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

17. nem talált a szakmájában állást

18. nem talált egyáltalán, semmilyen munkát

19. tanulás, szakmai fejlõdés lehetõsége

20. természetbeni juttatások köre

21. vezetõvé válás lehetõsége

22. egyéb, éspedig: ……………………….

A B

3. A katonai szolgálat vállalása elõtt, Ön: (csak egy válasz lehetséges!)
1. tanult, alapfokú okt. intézményben

2. tanult, középfokú okt. intézményben

3. tanult, felsõfokú okt. intézményben

4. állandó munkahelye volt

5. alkalmi munkahelye volt

6. vállalkozó volt/vállalkozása volt

7. munkanélküli volt hónapig

8. egyéb, éspedig:……………………….

A B

4. Honnan értesült az önkéntes katonai szolgálatvállalás lehetõségérõl/kik tájékoztatták elõször?
(csak egy válasz lehetséges!)

1. A toborzók tájékoztatták

2. Az alakulattal vette fel közvetlenül a kapcsolatot

3. Egyéb, Magyar Honvédség /Honvédelmi
Minisztérium rendezvényen

4. A szervezetnél dolgozó családtag útján

5. A szervezetnél dolgozó ismerõs útján

6. A KatonaSuli Program keretében

7. „Irány a sereg” online karrierportálon keresztül

8. Online állásportálon keresztül

9. Interneten, közösségi portálon keresztül

10. Egyéb, éspedig:……………………….
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A B

5. Mennyi idõ telt el jelentkezése és a MH-be bekerülése között?
(csak egy válasz lehetséges!)

1. 1–2 hónap

2. 2–3 hónap

3. 3–6 hónap

4. több hónap

A B C D E

6. Az ön
1. neme nõ férfi

2. kora év

3. legmagasabb iskolai végzettsége

3.1. 8 általános

3.2. szakiskola, szakmunkásképzõ

3.3. szakközépiskola

3.4. gimnázium

3.5. technikum

3.6. felsõfokú technikum, fõiskola

3.7. egyetem

3.8. egyéb, éspedig: ……………………….

A B

7. Az ön állandó lakóhelye:
1. Budapest

2. megyeszékhely

3. város

4. község, falu

5. tanya

6. egyéb, éspedig: ……………………….

A B

8. Kivel él egy háztartásban?
1. egyedül él

2. szüleivel

3. férjével/feleségével/élettársával

4. egyéb, éspedig: ……………………….

5. Kérjük, jelölje, ha férje/felesége/élettársa is
az MH/HM állományában van:
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A B C D E

9. Korábban teljesített katonai szolgálatot? (több válasz is jelölhetõ)

1. nem

2. igen, mint sorkatona ideje: év

3. igen, mint szerzõdéses katona ideje: év

4. igen, mint hivatásos katona ideje: év

5. igen, mint önkéntes tartalékos katona ideje: év

10. Kérjük, hogy amennyiben a témával kapcsolatban egyéb észrevételei merülnek fel, ossza meg velünk
azokat.

Válaszait köszönjük!
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2. melléklet a 49/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

„2. melléklet a 27/2015. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

KILÉPÉSI KÉRDÕÍV

A B C D E F

1. 1. altiszt hivatásos szerzõdéses

2. legénységi

3. rendfokozata

A B C D E

2. Milyen okok, szempontok késztették arra, hogy katonai
szolgálatát megszüntesse (minden pontra kérünk választ!)

egyáltalán
nem igaz

inkább nem
igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

1. családi, magánéleti okok – megváltozott élethelyzet
(házasságkötés, gyerek születése, költözés)

2. családi, magánéleti okok – családi kapcsolatok
jelentõs romlása

3. családi, magánéleti okok – túl kevés idõt tölt otthon

4. családi, magánéleti okok – rendkívüli esemény
bekövetkezte (pl: haláleset, betegség, válás)

5. nem világosak az elõmenetel feltételei

6. nem lehetséges az elõmenetel

7. munkával, feladattal való elégedetlenség

8. nem, vagy nem megfelelõen támogatott az étkezés

9. nem megfelelõ étkezési körülmények

10. nem megfelelõ szervezettség

11. nem megfelelõ munkakörülmények

12. nem elégséges felszerelés, egyenruha

13. csalódott a katona-életben, a szakmában

14. a munkaidõ nem kiszámítható

15. a leterheltség túlságosan nagy

16. magasabb fizetés, jövedelem lehetõsége

17. nem megfelelõ/szûk körû természetbeni juttatások

18. szüksége van a leszerelési segély összegére

19. a feladathoz, vagy leterheltséghez képest alacsony
illetmény

20. egészségi, fizikai állapot romlása

21. rossz viszony a bajtársakkal, nem megfelelõ emberi
kapcsolatok

22. rossz viszony az elöljáróval

23. nincs mód a külföldi szolgálatra

24. nem megfelelõ lakhatási körülmények

25. nem megfelelõ lakhatási feltételek

26. bejárással, utazással kapcsolatos problémák (idõ)

27. bejárással kapcsolatos költségek

28. az eredeti szakmájában talált munkát
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A B C D E

2. Milyen okok, szempontok késztették arra, hogy katonai
szolgálatát megszüntesse (minden pontra kérünk választ!)

egyáltalán
nem igaz

inkább nem
igaz

inkább
igaz

teljes
mértékben

igaz

29. külföldi munkalehetõség

30. nincs lehetõség továbbtanulásra

31. nincs lehetõség szakmai fejlõdésre

32. egyéb, éspedig: ……………………….

A B C D E

3. Milyennek ítéli meg az Ön alakulatánál az alábbiakat? nagyon
rossz

inkább
rossz

inkább jó nagyon jó

1. A tisztek viszonyát a legénységhez?

2. Az altisztek viszonyát a legénységhez?

3. Altisztek, tisztek egymáshoz való viszonyát?

4. A régebben szolgálók viszonyát az újakhoz?

5. Az Ön személyes viszonyát elöljárójával?

6. A bajtársaival, közvetlen kollegáival való viszonyát?

7. egyéb, éspedig: ……………………….

A B C D E

4. Megbánta-e, hogy katonai szolgálatot vállalt? igen: nem:

A B C D E

5. Milyen módon szûnik meg a szolgálati viszonya? (csak egy válasz lehetséges)

1. közös megegyezéssel

2. lemondással, egyoldalú szerzõdésbontással

3. próbaidõ alatt

4. a szerzõdésben foglalt idõ lejártával

A B C D E

6. Hivatásos/szerzõdéses jogviszonyban (jelenleg) eltöltött idõ. év hónap

A B C D E

7. Külszolgálaton részt vett? (több válasz is lehet)

1. Jelen jogviszonyában igen alkalom

2. Korábbi jogviszonyban igen alkalom
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A B C D E

8. Az ön
1. neme nõ férfi

2. kora év

3. legmagasabb iskolai végzettsége

3.1. 8 általános

3.2. szakiskola, szakmunkásképzõ

3.3. szakközépiskola

3.4. gimnázium

3.5. technikum

3.6. felsõfokú technikum, fõiskola

3.7. egyetem

3.8. egyéb, éspedig: ……………………….

A B

9. Az ön állandó lakóhelye:
1. Budapest

2. megyeszékhely

3. város

4. község, falu

5. tanya

6. egyéb, éspedig: ……………………….

A B C D E

10. Az ön szolgálati helyének és állandó lakhelyének távolsága. km

Amennyiben a szolgálati helye és a lakhelye nem azonos, milyen gyakran jár haza?

1. naponta

2. hetente

3. havonta kétszer

4. havonta

5. ritkábban

A B

11. Kivel él egy háztartásban?
1. egyedül él

2. szüleivel

3. férjével/feleségével/élettársával

4. egyéb, éspedig: ……………………….

5. Kérjük, jelölje, ha férje/felesége/élettársa is
az MH/HM állományában van:
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A B C D E

12. Ajánlaná másoknak a katonai szolgálatot? igen nem

A B C D E

13. 1. Tervezi, hogy késõbb szerzõdésesként visszatér
az MH/HM szervezetébe?

igen nem

2. Kapott tájékoztatást az önkéntes tartalékos
szolgálat lehetõségérõl?

igen nem

3. A leszerelést követõen azonnal vállal-e önkéntes
tartalékos szolgálatot?

igen nem

Ha nem, miért nem?
3.1 a szolgálat nem kiszámítható igen nem

3.2 a leterheltség túlságosan nagy igen nem

3.3 családi, magánéleti okokból igen nem

3.4 az anyagi juttatás nem elég vonzó igen nem

3.5 túl sok kötelezettséggel, elfoglaltsággal járna igen nem

3.6 az új munkahelyem vélhetõen nem fogadná el
a kötöttségeket, vagy nehezebben tudnék új állást
találni

igen nem

3.7 nem tudom, mit is vállalok ezzel igen nem

3.8 egyéb, éspedig….

4. Lehetségesnek tartja-e, hogy a késõbbiekben
önkéntes tartalékos szolgálatot vállal?

igen nem

14. Kérjük, hogy amennyiben a témával kapcsolatban egyéb észrevételei merülnek fel, ossza meg velünk
azokat.

Válaszait köszönjük!”
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3. melléklet a 49/2017. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Az összesítõ táblázatban rögzítendõ adatok

1. A belépési kérdõívek esetében az alábbi kérdésekre adott válaszokat kell rögzíteni:
1. Állománycsoport (altiszt/legénységi);
2. Milyen okok, szempontok alapján döntött úgy, hogy katona lesz?
3. A katonai szolgálat elõzménye;
4. Honnan értesült az önkéntes katonai szolgálatvállalás lehetõségérõl/kik tájékoztatták elõször?
5. Mennyi idõ telt el a jelentkezése és a MH-be bekerülése között?
6. A válaszadó
a) neme;
b) kora;
c) legmagasabb iskolai végzettsége;
7. A válaszadó lakóhelye;
8. A válaszadó kivel él egy háztartásban?
9. Korábbi szolgálatteljesítés, ill. annak idõtartama;
Az 1–9. kérdéseknél a válaszokat skálákon kell bejelölni, vagy igen/nem-es válaszokat, ill. számot kell megadni.
10. Egyéb észrevételek szabadszöveges formában.

2. A kilépési kérdõívek esetében az alábbi kérdésekre adott válaszokat kell rögzíteni:
1. Állománycsoport (altiszt/legénységi; hivatásos/szerzõdéses), rendfokozat;
2. Milyen okok, szempontok késztették arra, hogy katonai szolgálatát megszüntesse?
3. Munkahelyi kapcsolatok (tisztek, altisztek legénység, elöljáró);
4. Megbánta-e, hogy katonai szolgálatot vállalt?
5. A szolgálati viszony megszûnésének, megszüntetésének módja;
6. A jelenlegi jogviszonyban eltöltött idõ;
7. Külszolgálat;
8. A válaszadó
a) neme;
b) kora;
c) legmagasabb iskolai végzettsége;
9. A válaszadó lakóhelye;
10. A szolgálati hely és az állandó lakhely távolsága, hazajárás gyakorisága;
11. Kivel él egy háztartásban?
12. Ajánlaná-e a katonai szolgálatot másoknak?
13. a) Tervezi-e, hogy késõbb szerzõdésesként visszatér az MH/HM szervezetébe?
b) Kapott tájékoztatást az önkéntes tartalékos szolgálat lehetõségérõl?
c) A leszerelést követõen azonnal vállal-e önkéntes tartalékos szolgálatot? Amennyiben nem, milyen okok befolyá-

solták a döntését?
d) Tervezi-e, hogy a késõbbiekben önkéntes tartalékos szolgálatot vállal?
Az 1–13. kérdéseknél a válaszokat skálákon kell bejelölni, vagy igen/nem-es válaszokat, ill. számot kell megadni;
14. Egyéb észrevételek szabadszöveges formában.”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

11/2017. (HK 6.) HM KÁT
szakutasítása

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
2018. évi mûködtetésének célkitûzéseirõl,

annak fõ irányairól,
és a rendelkezésre álló költségvetési célelõirányzatok

felhasználásáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

13/2017. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

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

2. STANAG 2486 ED 2 – AMMUNITION DATA
SHEETS – AOP-40 / Lõ- és robbanószer adatbázis címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

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

b) témakezelõ: az MH Logisztikai Központ (a további-
akban: MH LK);

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

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM védelemgazdaságért fe-
lelõs helyettes államtitkári (a továbbiakban: HM VGHÁT)
szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

3. STANAG 2494 ED 4- NATO ASSET TRACKING
SHIPPING LABEL AND ASSOCIATED SYMBO-
LOGIES/ Szállító eszközök és áruk nyomonkövetése és
jelölése (bárcázása) címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

4. STANAG 2827 ED 7 MATERIALS HANDLING
IN THE FIELD / Anyagmozgatás a hadszíntéren címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

5. STANAG 2828 ED 7 – MILITARY PALLETS,
PACKAGES AND CONTAINERS / Katonai egység-
rakományképzés címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

6. STANAG 2897 ED 5 – EOD EQUIPMENT
REQUIREMENTS AND EQUIPMENT – AEODP-7 /
Tûzszerész eszközök követelményei címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
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7. STANAG 2957 ED 6 – INTERNATIONAL
SYSTEM (SI) UNITS USED BY ARMED FORCES IN
THE NUCLEAR FIELD / A fegyveres erõk által nukleá-
ris terepen használt nemzetközi mértékegység rendszer
(SI) címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

8. STANAG 3149 ED 10 – MINIMUM QUALITY
SURVEILLANCE OF PETROLEUM PRODUCTS /
Üzemanyag termékek minimális minõségellenõrzése címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül jövõbeni bevezetéssel és fenntartással a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és légi-
erõnél kerüljön bevezetésre azzal a fenntartással, hogy az
égésjavító adalékok használata esetén a kokszosodási ma-
radékra elõírt, termékszabványban rögzített érték nem al-
kalmazható. Ilyen esetekben vizsgálni kell az égésjavító
adalék tartalmat is és a kokszosodási maradék vizsgálat
számszerû eredménye nem vehetõ figyelembe.

9. STANAG 3583 ED 4 – STANDARDS OF ACCU-
RACY FOR DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
FOR AVIATION FUEL FILTERS AND FILTER
SEPARATOR VESSELS / Repülõhajtóanyag szûrõkhöz
és szûrõ-vízleválasztókhoz alkalmazott differenciál nyo-
másmérõk pontossági követelményei címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre, HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

10. STANAG 3713 ED 6 – DETERMINATION OF
PARTICULATE MATTER IN AEROSPACE
HYDRAULIC FLUIDS USING A PARTICLE SIZE
ANALYSER / Szemcsés anyagok meghatározása repülõ-
hidraulika folyadékban szemcseméret-elemzõ készülékkel
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

11. STANAG 3747 ED 11 – GUIDE SPECI-
FICATIONS (MINIMUM QUALITY STANDARDS)
FOR AVIATION TURBINE FUELS (F-34, F-35, F-40
AND F-44) / Irányadó minõségi elõírások (minimum mi-
nõségi normák) repülõturbina hajtóanyagokhoz (F-34,
F-35, F-40 és F-44) címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel és fenn-
tartással a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetés-
re, HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben, azzal a fenntartással, hogy a jegese-
désgátló adalék vizsgálatára a Magyar Honvédség az
ASTM 1655-15 számú szabvány elõírásait alkalmazza.

12. STANAG 3748 ED 5 – HYDRAULIC FLUID,
PETROLEUM (H-515), POLYALPHAOLEFIN
(H-537, H-538) AND PHOSPHATE ESTER FLUIDS
(H-522, H-523, H-524) / Hidraulika folyadék, ásványolaj
(H-515), polialfaolefin (H-537, H-538) és foszfát észter
folyadékok (H-522, H-523, H524) címû NATO egységesí-
tési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

13. STANAG 4022 ED 4 – SPECIFICATION FOR
RDX (HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE
NATO NATION TO ANOTHER / RDX (HEXO-
GENE) / Az RDX anyag másik NATO nemzet részére tör-
ténõ átadásának specifikációi címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: a HVK LOGCSF.

14. STANAG 4569 ED 3 – PROTECTION LEVELS
FOR OCCUPANTS OF LOGISTIC AND LIGHT
ARMOURED VEHICLES – AEP-55 I-II / Logisztikai
és könnyû páncélozott jármûvek utasainak védelmi szint-
jei címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

15. STANAG 4601 ED 3 – GUIDE SPECI-
FICATIONS FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR
NAVAL APPLICATIONS (H-573, H-574 AND H-576)
/ Hidraulika folyadékok (H-573, H-574, H-576) haditen-
gerészeti alkalmazásának útmutatója címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH
részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK LOGCSF.

16. STANAG 7013 ED 3 – AIRCRAFT FUELLING
HAZARD ZONES / Veszélyes zónák légijármûvek
üzemanyaggal történõ feltöltése során címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-

erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

17. STANAG 7093 ED 3 – GUIDE SPECI-
FICATIONS FOR NATO LAND SYSTEMS AUTO-
MOTIVE FLUID / Irányadó minõségi elõírások a NATO
szárazföldi eszközei üzemi folyadékaihoz címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

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

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 615



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
163/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a NATO Kiképzést Irányító Munkacsoport

Konferencia elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
164/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
Különleges Erõk Katonai Tábor végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
165/2017. (HK 6.) HVKF

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

110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról,
továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2017. május havi készenléti szolgálat

szolgálatvezénylésérõl szóló
150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
166/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fonökének
169/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
az Észtországban, a visegrádi együttmûködés

keretében végrehajtásra kerülõ
„TRAINING BRIDGE 2017” feladat elõkészítésérõl

és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése és
46. § (6) bekezdése alapján – figyelemmel a honvédelmi

szervezetek 2017. évi feladatainak, valamint a 2018–2019. évi
tevékenysége fõ irányainak meghatározásáról szóló
64/2016. (XII. 22.) HM utasításra – a következõ

parancsot

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök (a továb-
biakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó hon-
védelmi minisztériumi szervekre, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) feladatban érintett katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: érintett honvédségi
szervezetek) terjed ki.

2. Az alegység kihelyezése a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: HM rendelet) 1. § 10. pont o) alpontja,
a külföldi szolgálat alatti járandóságok a külföldi szolgála-
tot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)
HM rendelet 5. § (1a.) alpontja alapján történik.

2. A „TRAINING BRIDGE 2017” feladat
alapadatai

3. Megnevezése: TRAINING BRIDGE 2017 (a továb-
biakban: TRBE 17).

4. Végrehajtásának ideje, idõtartama: 2017. július 1-tõl
szeptember 30-ig. (az át- és visszacsoportosítások nélkül).

5. Elrendelõ: HVKF

6. Végrehajtásért felelõs: MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok.

7. A TRBE 17 helyszíne: Észtország, Vöru település,
TAARA laktanya, NURSIPLAU gyakorlótér körzete.

8. A TRBE 17 tervezett létszáma: század erõ, és nemzeti
támogató elem, amely nem haladhatja meg a 200 fõt.

9. A TRBE 17 idõrendje:
a) I. fázis: Felkészülés.
– I/a. alfázis:

= Ideje: 2017. május 15. – június 22.
= A kijelölt erõk felkészítéseinek végrehajtása.
= A szükséges anyagi- technikai eszközök feladatra

történõ felkészítése, anyagi készletek megalakí-
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tása és az átcsoportosítás végrehajtásához való elõ-
készítése.

– I/b. alfázis: átcsoportosítás:
= Ideje: 2017. június 23–30.
= A kijelölt erõk és eszközök kombinált rendben tör-

ténõ átcsoportosításának végrehajtása Észtország-
ba, a VÖRU-ban lévõ TAARA bázislaktanyába.

b) II. fázis: Végrehajtás.
– Ideje: 2017. július 1. – szeptember 30.
– A Kiképzési Tervben foglaltaknak megfelelõen fel-

adat végrehajtás.
c) III. fázis: Visszacsoportosítás és eredeti állapot

visszaállítása.
– III/a. alfázis: visszacsoportosítás:

= Ideje: 2017. október 1–8.
= A kijelölt erõk és eszközök kombinált rendben tör-

ténõ visszacsoportosításának végrehajtása.
– III/b. alfázis: eredeti állapotok visszaállítása:

= Ideje: 2017. október 9–22.
= A feladat végrehajtásra ideiglenes átvett anyagi és

technikai eszközök visszaszámolása. Eredeti álla-
potok visszaállítása.

3. A TRBE 17 célja, célkitûzései

10. A TRBE 17 célja a századszintû harcászati kiképzés
(erdei, lakott területen vívott harc) keretében

a) a V4 felajánlás részeként a NATO megerõsítõ intéz-
kedések keretében a szövetségi kötelezettséggel össze-
függõ együttmûködés erõsítése,

b) a kihelyezett kontingens szakasz és század szintû
összekovácsolásának végrehajtása, a magyar és az észt
együttmûködés elmélyítése, a magyar század és az észt,
angol, amerikai kötelékek közötti együttmûködés képessé-
geinek (interoperabilitás) fejlesztése,

c) a mûveleti területre történõ át- és visszatelepüléssel
(kombinált szállítás) kapcsolatos feladatok gyakorlatban
történõ végrehajtása,

d) a nemzeti támogatási feladatok gyakorlatban történõ
végrehajtása, és

e) a fogadó nemzeti támogatás keretében biztosított
szolgáltatások igénybevételével járó együttmûködési fel-
adatok gyakorlatban történõ végrehajtása.

4. A TRBE 17 megszervezésében érintett
katonai szervezetek feladatai

11. A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK KIKOCSF):

a) hajtsa végre a század kiképzésének szakmai felügye-
letét,

b) stratégiai szinten segítse és koordinálja a kiképzés
technikai megállapodásának véleményezését.

12. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF):

a) tervezze, szervezze, irányítsa és koordinálja a gya-
korlat elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos stra-
tégiai szintû logisztikai feladatokat,

b) nyújtson szakmai segítséget a kiképzés Szükségleti
Igények Listájának (a továbbiakban: SOR) elkészítésében,

c) vizsgálja felül a gyakorlat költségvetési tervét, fel-
ügyelje a jóváhagyott elõirányzatok kiadását, felhaszná-
lását.

13. Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság: (a továbbiakban: MH HFKP):

a) koordinálja, a HVK KIKOCSF egyidejû tájékozta-
tása mellett, a TRBE 17 elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos stratégiai szintû feladatokat,

b) tartson folyamatos kapcsolatot a Honvédelmi Mi-
nisztérium Védelemgazdasági Hivatallal (a továbbiakban:
HM VGH) a feladat teljesítéséhez szükséges pénzügyi
erõforrások biztosítása érdekében,

c) terjesszen fel ügydarabot a HM VGH Fõigazgató
részére a TRBE 17 költségének biztosítására.

14. Az MH ÖHP:
a) jelölje ki a század állományát,
b) dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze fel a század ál-

lománytábláját és felszerelési jegyzékét legkésõbb 2017.
május 19-ig,

c) a feladat végrehajtása érdekében intézkedjen egy ko-
ordináló és szemrevételezõ csoport kijelölésére és útba in-
dítására Észtországba 2017. május 22. – június 22. között,

d) szakterületenként tanulmányozza és véleményezze
az észt partner által kidolgozott és megküldött Technikai
Megállapodást,

e) parancsban határozza meg alárendeltjei feladatait
a TRBE 17 elõkészítésére, a felkészülésre, a kitelepülésre,
a végrehajtásra, a visszacsoportosításra vonatkozóan,

f) véglegesítse a SOR-t és a HVK LOGCSF csoportfõ-
nök útján küldje meg az észt fél részére,

g) terjessze fel azokat a támogatási feladatokat, igénye-
ket, amelyekhez a HVK, vagy a HM közigazgatási oldal
támogatása szükséges,

h) 2017. május 22-ig dolgozza ki, és jóváhagyás után tá-
jékoztatásul küldje meg a HVK KIKOCSF és az MH
HFKP részére a TRBE 17 kiképzési tervét,

i) készüljön fel észt és más nemzetközi alegységekkel
való közös kiképzési feladatok végrehajtására,

j) vegyen részt a Technikai Megállapodás kidolgozá-
sában, illetve a kiképzés végrehajtás elõsegítése érdeké-
ben közvetlenül mûködjön együtt a Magyar Honvédség
Logisztikai Központtal (a továbbiakban: MH LK),

k) készítsen a kiképzésrõl költség tervet, melyet
a HVK LOGCSF és az MH HFKP útján jóváhagyásra ter-
jesszen fel a HM VGH részére,

l) készítse el a kiképzésre történõ átcsoportosítási ter-
vet, valamint a központi szállítóeszközzel történõ feladat
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végrehajtása esetén készítse el a stratégiai szállítási – alá-
gazati bontásban (légi, vasúti, közúti) – igényét és küldje
meg azt az MH LK részére a megrendelésre vonatkozó ha-
táridõk szerint, de legkésõbb az állománytábla felterjeszté-
sét követõen azonnal,

m) együttmûködve a MH LK-val, terjessze fel a szük-
séges dokumentumokat a HM VGH részére a határátlépés,
a diplomáciai engedélyeztetés lefolytatása és a vámokmá-
nyok elkészítése érdekében.

15. Az MH LK:
a) az MH ÖHP-val együttmûködve vegyen részt a meg-

kötendõ Technikai Megállapodás kidolgozásában,
b) az MH ÖHP által megküldött igények alapján bizto-

sítsa a szükséges szállítóeszközöket, valamint intézkedjen
a közlekedési támogatási feladatok végrehajtására,

c) az MH ÖHP által elkészített állománytábla alapján
készítse el az át- és visszacsoportosítási tervet, valamint
dolgozzon be az MH ÖHP által elkészített költségtervbe.

16. Az MH Egészségügyi Központ:
a) az MH ÖHP-val együttmûködve vegyen részt a Tech-

nikai Megállapodás egészségügyi részének kidolgozásá-
ban,

b) az MH ÖHP által leadott igények alapján biztosítsa
a szükséges egészségügyi szakanyagokat.

17. Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló
Elem (a továbbiakban: NFIU HUN):

a) Felkérem a NFIU HUN parancsnokát, hogy a pa-
rancsban meghatározott feladat sikeres végrehajtása érde-
kében, a „kulturális ismeretek, javasolt viselkedési forma
mûveleti területen (CIMIC)” témakörben jártas elõadót
a felkészülés idõszakában külön igény alapján biztosítani
szíveskedjen.

18. Az MH Geoinformációs Szolgálat:
a) az MH ÖHP-val együttmûködve vegyen részt a Tech-

nikai Megállapodás geoinformációs részének kidolgozá-
sában,

b) az MH ÖHP által igényeltek alapján biztosítsa
a szükséges térképészeti és meteorológiai információt.

5. Látogatók, megfigyelõk

19. A TRBE 17 során szakmai és látogató nap nem ter-
vezett.

6. Tájékoztatási elvek

20. A gyakorlatokra vonatkozó tájékoztatás aktív. A po-
litikai és katonai vezetõk, valamint a HM/MH érintett

kommunikációs személyi állomány, folyamatosan tájé-
koztatnak a gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalókról.

7. A TRBE 17 tapasztalatainak feldolgozásával
kapcsolatos feladatok

21. Az MH HFKP:
a) tapasztalatfeldolgozó osztály a gyakorlaton résztvevõ

katonai szervezetek által angol nyelven megküldött azono-
sított tapasztalatokat összesítse és

b) küldje meg a TRBE 17 észt fél által kijelölt tapaszta-
latfeldolgozó összekötõ tisztnek.

22. A résztvevõ katonai szervezetek:
a) a gyakorlatok tervezése, szervezése és végrehajtása

során gyûjtsék a megfigyeléseket és azonosítsák a tapasz-
talatokat, melyeket rögzítsenek az adott gyakorlatról szóló
jelentésekben,

b) a gyakorlatok tapasztalat-feldolgozásáért felelõs
törzstisztek biztosítsák, hogy az azonosított tapasztalatok
megjelenjenek a gyakorlatról szóló jelentésekben és ösztö-
nözzék a résztvevõket megfigyelések megtételére,

c) nyújtsanak segítséget a megfigyelést tevõknek a
megfigyelések „megfigyelés”–„kifejtés”–„következtetés”–
„javaslat” formátumban való kitöltésében,

d) az azonosított tapasztalatok összesített változatát an-
gol nyelven dolgozzák ki és a gyakorlat végrehajtásától
számított 30 (elsõ benyomásról készült jelentés), illetve
90 (a gyakorlat végsõ jelentése) napon belül küldjék meg
az MH HFKP parancsnoknak.

8. Záró rendelkezések

23. Az érintett honvédségi szervezetek vezetõi és pa-
rancsnokai 2017. május 22-ig adják ki belsõ szabályozói-
kat a TRBE 17 elõkészítésére, valamint 2017. június 1-ig
a feladat végrehajtására.

24. A parancs az aláírását követõ napon lép hatályba*,
és 2017. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:

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

* A parancs aláírásának napja 2017. május 12.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
171/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
173/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédelem Napja 2017. május 21-e
alkalmából megtartásra kerülõ rendezvények

megünneplésével összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
176/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2017. június–július hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
177/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2017. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

102/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
180/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a „PRECISE RECEPTION 2017” minõsítõ gyakorlat

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
184/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. május havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
185/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a „SABER GUARDIAN 2017”

nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó
nemzeti gyakorlatok elõkészítésérõl, valamint

a „SABER GUARDIAN 2017” gyakorlat
végrehajtásával kapcsolatos nemzeti támogatási

feladatok végrehajtásáról szóló
144/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
192/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a 2017. évi Balaton-átúszás rendezvényen való
közremûködésrõl, az „Úszó Erõd 2017” próba

megrendezésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
194/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a 2017. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
197/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
198/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. május havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

150/2017. (HK 5.) HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
199/2017. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. május havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
172/2017. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség

2017. (2018–2019.) évi kiképzési feladatairól szóló
513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés

módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
175/2017. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség

katonai szervezeteinek
katasztrófavédelmi feladatairól szóló

285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányítá-
sáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet, a Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Mûveleti
Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív Törzs mûködésének egyes szabályairól szóló 74/2014. HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló
285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés 1. melléklet a HKR végrehajtó munkacsoportjait tartalmazó táblázata kiegészül
az alábbi sorokkal:

(A HKR végrehajtó munkacsoportjai kijelölése)

Fsz.
Csoportok megnevezése

Rövidített Teljes MH ÖHP MH LK MH BHD MH EK MH AA MH LZ MH HFKP

40. KÁRMENT Kármentesítõ, átfejtõ
csoport

1 – – – – – –

41. VÍZÁTEM Vízátemelõ és szivattyú
csoport

2 – – – – – –

2. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. május 16.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
178/2017. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett
válsághelyzetre vonatkozó feladatok logisztikai

támogatásának megtervezésérõl, megszervezésérõl
és végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
181//2017. (HK 6.) HVKF

intézkedése
Grósz-Straub Erika emlékdíj adományozásának

rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint 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 6. § (3) bekezdés
e) pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel
Dr. habil. Grósz Andor nyá. dandártábornok és a Honvé-
delmi Minisztérium között létrejött együttmûködési meg-
állapodásra – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi
Minisztérium, a honvédelemért felelõs miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. A Dr. habil. Grósz Andor nyá. dandártábornok (a to-
vábbiakban: Alapító) által alapított Grósz-Straub Erika
emlékdíj (a továbbiakban: Emlékdíj) annak az MH Egész-
ségügyi Központban, illetve a védelem-egészségügyben
szolgálatot teljesítõ szolgálati vagy közalkalmazott jog-

viszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak adomá-
nyozható, aki – az Emlékdíj szellemiségéhez hûen – a be-
tegellátás, illetve a gyógyítás terén kivételesen magas
színvonalú, példaértékû, áldozatos, szakszerû, felelõsség-
teljes és etikus tevékenységével, valamint segítõkész em-
beri magatartásával arra rászolgált.

3. Az Emlékdíj évente egy alkalommal egy személynek
adományozható. Az elismerési javaslatok összegyûjtése,
elbírálása és az adott évben Emlékdíjban részesülõ kivá-
lasztása az erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) feladata.

4. A Bizottság elnöke a Honvéd Vezérkar fõnökének
koordinációs helyettese. A Bizottság elnöke a Bizottság
saját hatáskörében kialakított ügyrend alapján gondosko-
dik annak összehívásáról. A Bizottság tagjai:

a) hatályos együttmûködési megállapodás alapján az
Alapító vagy – akadályoztatása esetén – gyermeke, Grósz
Hanna Terézia,

b) az MH egészségügyi fõnöke,
c) az MH Egészségügy Központ, Honvédkórház ápolási

igazgatója,
d) a HM Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnök-

ség képviselõje és
e) külön felkérés alapján a Magyar Egészségügyi Szak-

dolgozói Kamara meghívott képviselõje.

5. Bizottság részére minden év március 31-ig lehet ja-
vaslatot tenni. A Bizottság minden év május 31-ig dönt az
elismerésben részesülõ kiválasztásáról.

6. A Bizottságot elsõ alkalommal 2017. május 31-ig kell
összehívni és a Bizottság 2017. június 15-ig dönt az elis-
merésben részesülõ kiválasztásáról.

7. Az intézkedés az aláírását* közzétételét követõ 3. na-
pon lép hatályba.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. május 18.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
196/2017. (HK 6.) HVKF

szakutasítása
a Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés

és sportbajnokságok szabályzata 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 honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

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

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Magyar Hon-
védség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok
szabályzata 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 a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

6. Hatályát veszti a „Magyar Honvédség Testnevelés és
Sportbajnokságok Szabályzata” címû szolgálati könyv ha-
tályba léptetésérõl szóló 79/2012. (HK 3.) HVKF intézke-
dés, valamint az azzal hatályba léptetett Ált/29 cikkszámú,
a Magyar Honvédség testnevelés és sportbajnokságok
szabályzata címû szolgálati könyv.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
4/2017. (HK 6.) HVK HIICSF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelõ

Rendszer bevezetésérõl szóló
1/2017. (HK 2.) HVK HIICSF szakutasítás

1. számú módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF

szakutasítása
az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ

szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetésérõl

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

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a továb-
biakban: HM háttérintézmények), továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiak-
ban: KNBSZ) részére az MH nem minõsített központi
elektronikus levelezõ szolgáltatás a KNBSZ és az MH kö-
zötti Együttmûködési Megállapodás alapján, jelen szak-
utasításban foglaltakra figyelemmel kerül biztosításra.

3. Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát
a szakutasításban foglaltak végrehajtásában való együtt-
mûködésre.

4. A szakutasítás hatálya mind békeidõszakra, mind kü-
lönleges jogrend idõszakára kiterjed. Különleges jogrend
alkalmazásának idõszakában az MH nem minõsített köz-
ponti elektronikus levelezõ szolgáltatás igénybevételére és
üzemeltetésére a hálózatgazda jog- és hatáskörének gya-
korlásával megbízott személy a szakutasítás elõírásaitól
eltérõen is rendelkezhet.

5. Ezen szakutasítás alkalmazásában:
a) bejelentkezés: olyan eljárás, amely révén a felhaszná-

ló képessé válik a számára meghatározott szolgáltatások és
erõforrások igénybevételére adott számítógép-hálózatban,

b) hálózatgazda: a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (1)–(2) bekezdé-
sében és 2. mellékletében meghatározott elkülönült hír-
közlési tevékenység végzésére jogosult személy; a Ma-
gyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ
Hálózatának (a továbbiakban: MH KCEHH) vonatkozásá-
ban eredendõen a honvédelmi miniszter, a hálózatgazdai
jog- és hatáskörök átruházását követõen a Honvéd Vezér-
kar (a továbbiakban: HVK) Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban együtt:
HVK HIICSF) csoportfõnöke,

c) helyi informatikai üzemeltetõ szervezet: a honvédelmi
tárcához tartozó olyan informatikai üzemeltetõ szervezet
vagy szervezeti elem, amely területi alapon vagy egyéb
utaltsági rend alapján végzi a számára meghatározott
honvédelmi szervezetek átfogó informatikai támogatását,
a helyi számítógép-hálózat üzemeltetését,

d) szakterületi híradó-informatikai rendszer: egy adott
alkalmazási terület speciális igényeinek kiszolgálására
– akár több szervezet számára – szakterületi híradó-infor-
matikai szolgáltatásokat nyújtó híradó-informatikai rend-
szer,

e) informatikai szolgáltatás: informatikai rendszerek,
eszközök által nyújtott, információk feldolgozását, tárolá-
sát és rendelkezésre bocsátását támogató híradó-informati-
kai szolgáltatás,

f) körözvény: eljárás, amelynek során ugyanazon, vagy
közel azonos tartalmú elektronikus levelet egy idõben,
vagy közel egy idõben több címzett részére küldenek meg,

g) levelezõ szolgáltatás: informatikai szolgáltatás,
amelynek segítségével elektronikus levelek fogadhatók,
küldhetõk és kezelhetõk,

h) levelezõ kliens program: olyan célszoftver, amely
böngészõ program használata nélkül teszi lehetõvé a leve-
lezõszolgáltatás használatát,

i) MH Központi Informatikai Üzemeltetõ Szervezet: az
MH KCEHH üzemeltetésére és a honvédelmi szervezetek
központi informatikai szolgáltatásainak biztosítására kije-
lölt honvédelmi szervezet,

j) MH Adatátviteli Transzporthálózat: az MH KCEHH
elektronikus adatforgalmát bonyolító adatátviteli hálózat,
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k) MH Intranet: az MH KCEHH részeként az MH köz-
ponti, szolgálati célú, nem minõsített informatikai rend-
szere,

l) MH Vezetési Irányítási Rendszer (MH VIR): a kor-
mányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet alapján az MH vezetési folyamatainak tá-
mogatása érdekében egységes elvek és követelmények
alapján az MH Intranet bázisán kialakított és mûködtetett,
központilag felügyelt számítógéppel támogatott informá-
ciós rendszer,

m) web alapú levelezõ szolgáltatás: olyan levelezõszol-
gáltatás, amelyhez a hozzáférés böngészõ program alkal-
mazásával valósul meg,

n) alias cím: az elektronikus postafiókhoz beállított al-
ternatív vagy másodlagos e-mail cím,

o) KLSZ felhasználói fiók: a felhasználó szolgálati leve-
lezése érdekében létrehozott elektronikus postafiók,

p) szervezeti fiók: a honvédelmi szervezet által a hivata-
los levelezésre használt elektronikus postafiók,

q) beosztási fiók: az adott kiemelt vagy vezetõ beosztás
hivatalos levelezésére használt elektronikus postafiók,

r) elektronikus aláírás: a levelezõ kliens azon funkciója,
amelynek használatával a levél végén a küldõ szerepelteti
a beazonosításához szükséges szolgálati adatokat.

6. Az MH Központi Informatikai Üzemeltetõ Szervezet
(továbbiakban: KIÜSZ) az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyõrség Dandár (továbbiakban: MH BHD).

2. Az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ
szolgáltatása

7. Az MH nem minõsített központi elektronikus leve-
lezõ szolgáltatást (továbbiakban: KLSZ) mûködtet.
A KLSZ az MH központi informatikai szolgáltatásaként
az MH VIR része, amely a honvédelmi szervezetek egyik
alapvetõ vezetési eszköze békeidõszakban és különleges
jogrend idején egyaránt. A KLSZ magas fokú rendelke-
zésre állása, folyamatos, megbízható, hatékony és bizton-
ságos mûködése alapvetõ honvédelmi érdek.

8. A KLSZ rendeltetése a hatékony vezetés és együtt-
mûködés érdekében a honvédelmi szervezetek feladatai-
nak végrehajtását támogató, nem minõsített, szolgálati
célú, közvetlen elektronikus kommunikáció biztosítása
a tárca szervezetei és az ott szolgálatot teljesítõ személyek
részére.

9. A KLSZ-nek képesnek kell lennie a minisztériumok-
kal, kormányhivatalokkal, valamint a honvédelemben,
a rendvédelemben, a tûzvédelemben, a terrorelhárításban,
a katasztrófa-elhárításban és a mentésben részt vevõ álla-
mi szervezetekkel való – szabványos kapcsolódási felüle-
ten keresztül megvalósított, nem minõsített – elektronikus
levelezés lebonyolítására. A kapcsolat kialakítására

– amikor az lehetséges – a Nemzeti Távközlési Gerinc-
hálózat szolgáltatását kell igénybe venni.

10. A katonai gyakorlatok, mûveletek és feladatok ve-
zetését és végrehajtását közvetlenül támogató nem minõsí-
tett levelezési szolgáltatásnak – ahol az hatékonyan meg-
valósítható és a mûveleti követelményeknek megfelel –
a KLSZ igénybevételén kell alapulnia. Biztosítani szüksé-
ges a mûveleti célú tábori eszközök felhasználásával kiala-
kított nem minõsített informatikai hálózatok csatlakozási
képességét az MH Intranet állandó telepítésû elemeihez
a közvetlen irányítás és információcsere, a szövetséges
erõkkel való együttmûködés, valamint a mûveletekben
részt vevõ kormányzati és civil szervezetek elektronikus
levelezõ rendszerei közötti átjárhatóság érdekében.

11. A KLSZ igénybevételével magáncélú levelezés nem
folytatható.

12. A honvédelmi szervezetek állományának szolgálati
célú, nem minõsített elektronikus levelezésére a KLSZ-t
kell igénybe vennie.

13. A KLSZ felhasználói fiókjaihoz tartozó elektroni-
kus levelezési (email) címek magáncélú internetes szolgál-
tatásokra történõ regisztrációra nem használhatóak, ideért-
ve különösen a különbözõ közösségi oldalak használatát,
felhõalapú szolgáltatások és fájlmegosztó tárhelyek, vala-
mint internetes kereskedelmi szolgáltatást nyújtó webhe-
lyek igénybevételét.

14. Amennyiben valamely, a 13. pont szerinti szolgálta-
tásra történõ regisztráció szolgálati feladat végrehajtása
érdekében szükséges, akkor azt egyedi elbírálás alapján,
az adott regisztrációs feladathoz létrehozott egyedi fiók-
hoz tartozó email címmel, a HVK HIICSF csoportfõnöke
engedélyével történhet. A feladat végrehajtását követõen
az esetlegesen megosztott tartalmakat törölni kell, a re-
gisztrált szolgáltatásról pedig le kell iratkozni.

15. A szolgálati célú honvédelmi és szövetségesi (EU,
NATO) kötelezettségvállalásból adódó feladatok ellátása
érdekében biztosított internetes vagy intranetes szolgálta-
tásokra történõ regisztrációra a KLSZ felhasználói fiókjai-
hoz tartozó elektronikus levelezési (email) címeket kell
használni.

16. A mûveleti területen szolgálatot teljesítõ állomány
KLSZ igénybevételét – a KIÜSZ-szel együttmûködésben,
a szakutasítással összhangban – az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (továbbiakban: MH ÖHP) szabályozza.

17. A tartós nem fegyveres külszolgálatot teljesítõk a
már rendelkezésre álló KLSZ fiókjaikat a tartós külszolgá-
lat idõtartama alatt is jogosultak használni. A postafiókkal
nem rendelkezõ külszolgálatra tervezett személyek részére
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a kialakított igénylési rend alapján a külszolgálat tervezé-
séért felelõs szervezet igényel KLSZ fiókot a külszolgálat
határozott idõtartamára. A külszolgálat idejére a felhasz-
nálói fiók tartományi hozzáférését – a levelezés kivételé-
vel – technikai úton tiltani kell, melynek eljárásrendjét a
KIÜSZ a KLSZ Üzemeltetési Tervében (a továbbiakban:
KLSZ ÜT) rögzíti.

18. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk
esetében az igénylõ honvédelmi szervezet vezetõje, a szer-
vezethez vezényelt tartalékos állomány feladatrendszer-
ének figyelembevételével, a tartalékos katonai szolgálatot
teljesítõ részére a szolgálatteljesítés idõszakára egyéni
KLSZ felhasználói fiókot, vagy a szervezethez tartalékos
beosztásba vezényelt személyek részére beosztási fiókot
igényelhet.

19. A katonai gyakorlatok, feladatok és mûveletek
KLSZ fiókjainak létrehozása, használata, és megszünte-
tése – a szakutasítással összhangban – az adott gyakorlat
vagy feladat tervezésére és végrehajtására kiadott intézke-
désekben, parancsokban kerül szabályozásra.

20. A KLSZ-tõl eltérõ helyi, vagy szakterületi híradó-
informatikai rendszerhez kötött elektronikus levelezési
szolgáltatás kialakítása vagy alkalmazásba vétele a honvé-
delmi szervezeteknél – különösen indokolt esetben –
a HVK HIICSF csoportfõnök engedélyével történhet.

21. A KLSZ-tõl eltérõ levelezõ szolgáltatás rendszerben
tartásának indokoltságát a hálózatgazda vezetésével és a
KIÜSZ közremûködésével évente felül kell vizsgálni,
amennyiben a technikai feltételek és alkalmazási követel-
mények azt lehetõvé teszik, biztosítani szükséges
a KLSZ-tõl eltérõ levelezõ szolgáltatás és a KLSZ átjár-
hatóságát.

22. A KLSZ fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését
a hálózatgazda felügyeli.

3. A KLSZ alkalmazásának általános szabályai

23. A KLSZ-ben mindazon személyek részére felhasz-
nálói fiókot kell biztosítani, akik a honvédelmi szerveze-
tekben betöltött beosztásukból, munkakörükbõl (a továb-
biakban együtt: beosztás) adódóan elektronikus levelezés
igénybevételével a honvédelem érdekében szolgálati célú
kommunikációt folytatnak. Honvédelmi szervezet vagy
személy polgári szervezetek által mûködtetett elektro-
nikus levelezési rendszert honvédelmi célú szolgálati
kommunikációra nem alkalmazhat.

24. A honvédelmi szervezetekben beosztást be nem töl-
tõ személy részére legfeljebb egy év idõtartamra KLSZ
hozzáférés és fiók igényelhetõ a honvédelmi feladatok

ellátása érdekében. Az indoklással ellátott igénylést azon
szervezet parancsnoka, vezetõje nyújtja be az utaltsági
rendnek megfelelõ informatikai üzemeltetõ szervezet ré-
szére, amely szervezet érdekében az adott személy felada-
tot hajt végre. Az igénynek tartalmaznia kell, hogy
a KLSZ-t az adott személy milyen feladat érdekében veszi
igénybe. A fiók üzemeltetését az igénylõ szervezet KLSZ
utaltságának megfelelõ informatikai üzemeltetõ szervezet
hajtja végre.

25. A honvédelmi szervezetekben beosztást be nem
töltõ személy KLSZ használatának szabályszerûségéért,
a kezelési és biztonsági rendszabályok ismertetéséért, el-
lenõrzéséért és betartatásáért a fiókot igénylõ szervezet
parancsnoka, vezetõje felel.

26. A KLSZ-ben felhasználói fiókok biztosítása igény-
lés alapján történik, amelyet a területileg illetékes helyi in-
formatikai üzemeltetõ szervezet részére kell benyújtani.
A postafiókok létesítésére, módosítására és megszünteté-
sére vonatkozó igény benyújtásáért, és az igény szabály-
szerûségéért a felhasználó személy – legalább század
szintû – szolgálati elöljárója felel, amelyet az igénylés
rendjében érvényesíteni kell. A KIÜSZ a KLSZ ÜT-ben
meghatározza és az MH KCEHH Üzemeltetési Szabály-
zatba bedolgozza a fiókok igénylésének, nyilvántartásá-
nak, kezelésének, módosításának és megszüntetésének
általános rendjét, a kitöltendõ adatlapokat és nyilatkozato-
kat, amelynek alapján a KLSZ-ben szervert üzemeltetõ
informatikai szervezetek kialakítják saját részletes eljárás-
rendjüket és nyilvántartásukat. Az igénylés rendjérõl az
informatikai üzemeltetõ szervezetek a felhasználókat tájé-
koztatják.

27. Egy KLSZ felhasználói fiókhoz egy személy rendel-
hetõ. A felhasználói fiók elõírásszerû kezeléséért és a biz-
tonsági rendszabályok betartásáért a felhasználói fiók tu-
lajdonosa felel.

28. Az MH Intranet hálózaton belül alapértelmezés sze-
rint bármely KLSZ fiókból bármely KLSZ fiókba küldhetõ
levél, amelyet a hálózatgazda korlátozhat.

29. Azon felhasználók vagy honvédelmi szervezetek,
akik, vagy amelyek a KLSZ felhasználásával a belsõ leve-
lezésen kívül internetes levelezésre is jogosultak,
HM.GOV.HU vagy MIL.HU utótaggal ellátott fiókcímet
kapnak.

30. Egyes speciális, állandó jellegû feladatok vagy fel-
használói csoportok elektronikus levelezésének támogatá-
sa érdekében a hálózatgazda külön szabályozása és enge-
délye alapján a 29. pontban foglaltaktól eltérõ utótaggal el-
látott KLSZ fiókcímek is alkalmazhatóak.
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31. Internet irányú levelezés esetén – igénylés alapján –
ugyanazon KLSZ fiókhoz egy másodlagos, és egy har-
madlagos utótaggal rendelkezõ cím is biztosításra kerül-
het. Harmadlagos címet kizárólag HM.GOV.HU címû
fiókok kaphatnak MOD.GOV.HU utótaggal, amely a
nemzetközi kapcsolattartást szolgálja. Alias cím – a leve-
lezési szoftver címlista tulajdonságlapjainak kivételével –
a HM és MH telefonkönyvekben vagy elektronikus cím-
nyilvántartásban nem tüntethetõ fel.

32. A KLSZ-ben alkalmazott informatikai azonosítók
képzése az MH Vezetési Információs Rendszerben alkal-
mazott névkonvenciós elvekrõl és szabályokról szóló
8/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás (a továbbiak-
ban: MH VIR névkonvenció) szerint történik.

33. KLSZ felhasználói fiók címnek, vagy alias címnek
az MH VIR névkonvenció elõírásaitól eltérõ képzését és
alkalmazását – indokolt esetben – a hálózatgazda engedé-
lyezi. A szakutasítás hatályba lépésekor érvényes felhasz-
nálói fiók címeket, és a hozzájuk tartozó alias címeket
a felhasználók – a hálózatgazda további intézkedéséig –
megtartják.

34. Az MH VIR névkonvenció elõírásaitól eltérõ fiók-
azonosítóval rendelkezõ szervezetek fiókjait a névkonven-
ciónak megfelelõ azonosítóval kell ellátni, az attól eltérõ
korábbi azonosítót alias címként kell a fiókhoz rendelni.
A telefonkönyvekben, címjegyzékekben egyedül az
MH VIR névkonvenciónak megfelelõ szervezeti fiókazo-
nosító szerepeltethetõ.

35. HM.GOV.HU utótagú levelezési címre jogosultak:
a) a HM-ben és a HM háttérintézményekben állandó

jelleggel szolgálatot teljesítõk vagy munkát végzõk abban
az esetben, ha részükre az internetes levelezés a szolgálati
elöljáró által engedélyezett,

b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK) állományában lévõ – az MH EK parancsnok által
meghatározott – kiemelt beosztást betöltõ személyek,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar felhasználói, és

d) a KNBSZ igazgatóságainak állományában lévõ – az
igazgatók által meghatározott – kiemelt beosztást betöltõ
személyek.

36. A HM szervezetek, szervezeti elemek, a HM háttér-
intézmények, valamint az MH EK szervezeti fiók címe
HM.GOV.HU kiterjesztésû.

37. A HM és az MH érdekében kormányzati szintû szol-
gálati célú levelezést folytató azon személyek és szerveze-
tek részére, amelyek nem esnek a 35. és 36. pont hatálya
alá, igénylés és egyedi elbírálás alapján HM.GOV.HU ki-
terjesztésû levelezési cím biztosítható. Az erre vonatkozó

igényt annak indoklásával együtt a hálózatgazda részére
kell felterjeszteni

a) az MH ÖHP és alárendeltek esetében az MH ÖHP
Híradó, Informatikai és Információvédelmi Fõnökség
(a továbbiakban: MH ÖHP HIIF) fõnöke útján, és

b) a KIÜSZ utaltsági rendjébe tartozó szervezetek eseté-
ben a KIÜSZ parancsnoka útján.

38. MIL.HU kiterjesztésû levelezési címre az MH kato-
nai szervezeteinél állandó jelleggel szolgálatot teljesítõk
vagy munkát végzõk jogosultak abban az esetben, ha ré-
szükre az internetes levelezés a szolgálati elöljáró által
engedélyezett.

39. Az MH katonai szervezetek szervezeti fiókjai
– amennyiben internetes levelezésre jogosultak – MIL.HU
kiterjesztésûek.

40. Egy személynek, szervezetnek vagy szervezeti
elemnek a KLSZ-ben egy levelezési fiókja lehet. Ez alól
kivételt jelentenek azok a személyek, akik beosztásukból
adódóan – a hálózatgazda rendelkezése alapján – szemé-
lyes felhasználói fiókjukon kívül egy beosztási fiókkal is
rendelkeznek.

41. A beosztási fiók kezeléséért a fiókhoz rendelt beosz-
tást betöltõ személy felel. A beosztási fiókok kezelésére
a 68. pontban meghatározott – szervezeti fiókokra vonat-
kozó – szabályokat kell alkalmazni. A beosztási fiókkal
rendelkezõ személy irányítása alá tartozó szervezet egésze
nem rendelkezhet szervezeti fiókkal.

42. A KLSZ-ben fiókkal rendelkezõ személyeknek és
honvédelmi szervezeteknek, szervezeti elemeknek a szol-
gáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságai beosztá-
suk, illetve funkciójuk függvényében eltérõek lehetnek.
A KLSZ jogosultsági csoportjait és azok jogosultságait
– szükség esetén – a hálózatgazda szabályozza, és a
KLSZ ÜT-ben rögzítésre kerül. Egyes személyek vagy
honvédelmi szervezetek, szervezeti elemek vonatkozásá-
ban a jóváhagyott szabályozástól eltérõ KLSZ hozzáférési
jogot indokolt esetben a hálózatgazda engedélyez az állo-
mányilletékes parancsnok, vezetõ igénye és indokolása
alapján.

43. A KLSZ igénybe vétele megvalósulhat az MH Intra-
net hálózaton, vagy külsõ, internet irányú kapcsolaton ke-
resztül. A KLSZ igénybevételének alapvetõ módja az
MH Intranet hálózat alkalmazása, ezért a KLSZ mûködése
az MH Intranet hálózatból történõ igénybevételre optima-
lizált.

44. A KLSZ-nek az internet irányából való elérése
ideiglenesen vagy tartósan korlátozható, továbbá arra
– fiókonként vagy egységesen – speciális szabályokat
lehet megállapítani. A korlátozásra, vagy a speciális
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szabályozás kiadására a hálózatgazda jogosult az érintet-
tek egyidejû tájékoztatása mellett. Az internet felõli elérés
tartós korlátozását a hálózatgazda az érintett alkalmazó
szervezetek vezetõivel egyezteti.

45. MH Intranet munkaállomáson a hálózatgazda által
meghatározott, a KIÜSZ által kidolgozott paraméterek
alapján beállított, és a helyi informatikai üzemeltetõ szer-
vezet által telepített levelezõ kliens programot kell igény-
be venni a KLSZ elérése céljából.

46. A KLSZ-nek az MH Intraneten kívülrõl történõ
igénybevétele a KIÜSZ által üzemeltetett web alapú leve-
lezõ szolgáltatás segítségével valósul meg. A KLSZ
levelezõ kliens program alkalmazásával, MH Intraneten
kívülrõl történõ igénybevételét a hálózatgazda külön sza-
bályozza és engedélyezi.

47. Az MH Intranet rendszerszoftvereinek, valamint az
MH Intranet hálózatban üzemeltetett szakterületi hír-
adó-informatikai rendszereknek a KLSZ igénybevételével
automatikus üzemmódban megvalósuló levélküldését
a KIÜSZ javaslata alapján a hálózatgazda szabályozza és
engedélyezi.

48. A KLSZ igénybevételének alapkövetelménye a fel-
használókra vonatkozó, a KLSZ használatával és bizton-
ságával kapcsolatos szabályok, eljárások és módszerek
megismerése és alkalmazása.

49. Az új felhasználók KLSZ-be történõ beléptetése so-
rán alkalmazandó eljárás és tájékoztatás rendjét a KIÜSZ
által kidolgozott KLSZ ÜT tartalmazza.

50. A KLSZ alkalmazására, üzemeltetésére és biztonsá-
gára vonatkozó – a felhasználókat érintõ – központi szabá-
lyozókat a KIÜSZ az MH Intraneten és az MH nem minõ-
sített központi portál szolgáltatás (a továbbiakban:
MH KPSZ) felületén közzéteszi.

51. A KLSZ felhasználók tájékoztatását és képzését
a helyi számítógép-hálózat sajátosságairól, valamint
a KLSZ kezelésérõl és biztonsági követelményeirõl
a KLSZ utaltsági rendnek megfelelõ informatikai üzemel-
tetõ szervezettel együttmûködve a szervezet híradó és in-
formatikai fõnöke szervezi és hajt(at)ja végre.

52. Azon honvédelmi szervezetek esetében, ahol nincs
külön híradó és informatikai szervezeti elem, a helyi infor-
matikai üzemeltetõ hajtja végre az 51. pontban szereplõ
feladatokat.

53. A KLSZ felhasználók egyértelmû azonosításához
szükséges adatok biztosítása és pontosítása a KLSZ utalt-
sági rendnek megfelelõ informatikai üzemeltetõ szervezet
irányában az adott felhasználó állományilletékes parancs-

nokának, munkahelyi vezetõjének felelõssége, amelyet új
felhasználói fiók igénylésekor, felhasználó szervezetbõl
történõ kiválásakor, vagy a felhasználói adatokban történõ
változáskor szükséges végrehajtani.

54. A KLSZ igénybe vételének helyi szabályait az
állományilletékes parancsnok vagy munkahelyi vezetõ
határozza meg hatáskörének megfelelõen a KLSZ alkal-
mazására vonatkozó elöljárói szabályozás, valamint
a HVK HIICSF csoportfõnök szakutasításainak figyelem-
bevételével.

55. A KLSZ-ben felhasználói fiókkal rendelkezõ sze-
mélyek szolgálatban vagy munkában töltött napokon a
fiókjukba újonnan érkezõ leveleket rendszeresen, de na-
ponta legalább egy alkalommal ellenõrzik abban az eset-
ben, ha aznap KLSZ hozzáférési lehetõséggel rendelkez-
nek, és a parancsnok, munkahelyi vezetõ másképp nem
rendelkezik.

56. A KLSZ felhasználója – a munkaszüneti napokat
nem beleszámítva – három napnál hosszabb ideig tartó
szolgálattól, munkavégzéstõl való tervezett távolléte
esetén a számára KLSZ fiókból küldött levelek feladóit
automatikus válaszüzenetben értesíti távollétérõl, vissza-
térésének dátumáról és helyettesítésérõl. A válaszüzenetet
a felhasználó állítja be és szünteti meg. Szervezeti fiókra
távollétre vonatkozó válaszüzenet nem állítható be.

57. A honvédelmi szervezeten kívülrõl, nem KLSZ fi-
ókból érkezõ levelek feladói részére történõ automatikus
válaszüzenet beállításakor a felhasználó nem jelenítheti
meg a távollét pontos idõtartamát, valamint a helyettesítõ
személyt és elérhetõségét.

58. A KLSZ felhasználásával elõállított és továbbított
elektronikus levél vagy annak csatolmánya, valamint
a KLSZ-ben megvalósuló elektronikus levél tárolása nem
helyettesíti a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési
Szabályzata, az ÁLT/40 alapján elõállított és továbbított
ügyiratot és ügyirat-nyilvántartást.

59. Az 58. pontban foglaltak figyelembevételével – ahol
technikailag lehetséges – törekedni kell a papíralapú infor-
mációtovábbítás minimalizálására, és annak módszere-
ként az elektronikus információtovábbítás KLSZ igénybe
vételével történõ alkalmazására, amelyet a papírfelhaszná-
lás korlátozása érdekében az iratok elektronikus levelezõ
rendszeren való továbbításáról szóló 20/2011. (HK 16.)
HVK HIICSF csoportfõnöki szakutasítás szabályoz.

60. A levéltörzshöz a hálózatgazda engedélye alapján,
automatizált eljárás révén kezelési, szolgálati vagy köz-
célú kiegészítõ információk illeszthetõk, amelyet a KIÜSZ
hajt végre.
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61. A KLSZ igénybevételével küldött levélhez hiteles-
sége biztosítása céljából a hálózatgazda szabályozása és
engedélye alapján idõbélyegzõ és digitális aláírás hitelesí-
tés illeszthetõ.

62. A honvédelmi szervezetek állományának elektro-
nikus formában történõ tájékoztatására az MH KPSZ-t
szükséges igénybe venni. Körözvény küldése a KLSZ
felhasználásával abban az esetben engedélyezett, ha az
MH KPSZ igénybevétele nem lehetséges, nem hatékony,
vagy a célnak nem felel meg.

63. A körözvények KLSZ felhasználásával történõ kül-
désének szabályai:

a) negyven címzettig a felhasználók saját hatáskörben
és felelõsséggel küldhetnek körözvényt, amelyet maguk
hajthatnak végre,

b) a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõje elekt-
ronikus körözvény küldését a saját szolgálati alárendelt,
beosztott állománya, és az általa felügyelt szervezetek ál-
lománya részére saját hatáskörben és felelõsséggel enge-
délyezi, rendeli el, és hajtat végre. Száz címzettig ugyanez
érvényes a saját vagy a felügyelt szervezethez nem tarto-
zók részére küldött körözvények esetében is,

c) a több mint száz, de háromszáznál kevesebb – nem a
saját, vagy a felügyelt szervezethez tartozó – címzett ré-
szére szóló körözvény közzétételét a címzett személyek
parancsnokainak, vezetõinek vagy közös elöljárójának
engedélyével a kezdeményezõ parancsnok, vezetõ utasítá-
sára és felelõsségével a kezdeményezõ honvédelmi szer-
vezet hajtja végre,

d) a szakterülete vonatkozásában háromszáz, vagy an-
nál több – nem a saját, vagy a felügyelt szervezethez tar-
tozó – címzett részére szóló körözvény küldését az alábbi
személyek rendelhetik el:

da) a HM államtitkárok és helyettes államtitkárok,
a közvetlen felügyeletük alá tartozó honvédelmi szerve-
zetek vezetõi, a HM Tábori Lelkész Szolgálat szolgálati
ágainak vezetõi,

db) a HVK fõnöke (a továbbiakban: HVKF) és helyet-
tesei,

dc) a HM kabinetfõnöke,
dd) a HM sajtófõnöke,
de) a HM fõosztályvezetõi,
df) a HVK csoportfõnökei,
dg) a HVK Vezérkari Titkárság titkárságvezetõje,
dh) az MH ÖHP parancsnoka,
di) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) parancsnoka,
dj) az MH BHD parancsnoka,
dk) az MH EK parancsnoka,
dl) az MH Logisztikai Központ parancsnoka,
dm) az MH BHD MH Híradó és Informatikai Rendszer-

fõközpont parancsnoka,
dn) a HM-I objektum parancsnoka és a HM-II objektum

parancsnoka,

do) az MH BHD HM Objektumok Üzemeltetési Igazga-
tóság igazgatója, és

dp) az MH vezénylõ zászlósa.
e) a körözvények összeállításáért, tartalmáért, címzett-

jeinek meghatározásáért és elküldéséért az elrendelõ sze-
mély felel,

f) a KIÜSZ által létrehozott terjesztési listák alkalmazá-
sával körözvény a honvédelmi szervezetek teljes állo-
mánya, a Budapest helyõrségben mûködõ honvédelmi
szervezetek teljes állománya, a HM-I objektum teljes állo-
mánya vagy a HM-II objektum teljes állománya részére
küldhetõ, amelyet a miniszter és a d) pontban meghatáro-
zott személyek saját hatáskörben hajtanak vagy hajtatnak
végre,

g) a KIÜSZ biztosítja, hogy a miniszter és a d) pontban
meghatározott személyek felhasználói, beosztási és szer-
vezeti fiókjaihoz tartozó címlistából a megnevezett négy
terjesztési lista alkalmazható legyen, amit – az MH BHD
MH Híradó és Informatikai Rendszerfõközpont Országos
Hálózatfelügyeleti Fõközpont informatikai ügyeleti szol-
gálat fiókjának kivételével – a többi KLSZ fiók részére
technikai úton tiltani kell,

h) a honvédelmi szervezetek részére a terjesztési listák
létrehozatása, karbantartásának megszervezése, felügyele-
te az adott szervezet vezetõjének felelõssége,

i) a szervezeti terjesztési listák karbantartását a vezetõ
által a szervezet állományából kijelölt terjesztési lista ke-
zelõk hajtják végre,

j) az f) pontban meghatározott terjesztési listáktól eltérõ
listák összeállítását – a szakutasítás rendelkezéseinek
figyelembe vételével – a b) és d) pontokban meghatározott
vezetõk saját hatáskörben rendelik el és hajtatják végre.
Az utaltsági rendnek megfelelõ informatikai üzemeltetõ
szervezetek az igénylésnek megfelelõen létrehozzák
a listákat és az arra illetékes vezetõ által kijelölt személy
vagy személyek részére biztosítják a szükséges jogosult-
ságokat,

k) levél fejlécben feladóként terjesztési lista azonosítót
szerepeltetõ levél a hálózatgazda külön engedélyével,
vagy adott gyakorlat, katonai feladat, mûvelet végrehajtási
intézkedésében meghatározottak szerint küldhetõ szerep-
körhöz kötötten a feladat végrehajtásának idõszaka alatt és
érdekében, egyéb esetekben a küldõ fiók tulajdonosától el-
térõ feladó szerepeltetése a levelek fejlécében nem enge-
délyezett, és

l) körözvény nem küldhetõ, amennyiben a körözvény
mérete, formátuma vagy a csatolmányok száma a KLSZ
ÜT-ben meghatározott értéket meghaladja, továbbá ha a
körözvény tartalma a címzettek jelentõs körét egyáltalán
nem, vagy csak igen csekély mértékben érinti.

64. Az MH ÖHP és alárendelt szervezetei vonatkozá-
sában a terjesztési listák összeállítását és alkalmazását
– a szakutasítás elõírásainak figyelembevételével – az
MH ÖHP parancsnok saját hatáskörben szabályozza.
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65. Az önálló zászlóalj, és annál magasabb szintû kato-
nai szervezetek, a HM fõosztályok, HVK csoportfõnöksé-
gek, a HM háttérintézmények, valamint az igénylés alap-
ján a hálózatgazda által engedélyezett egyéb honvédelmi
szervezetek és szervezeti elemek az elektronikus levele-
zésre a részükre létrehozott szervezeti fiókot használják.

66. A szervezeti fiók rendeltetése a honvédelmi szerve-
zet részére küldött elektronikus levelek érkeztetésének,
tárolásának, feldolgozásának, mentésének és archiválásá-
nak, valamint a hozzáférésük, törlésük, áthelyezésük fel-
ügyeletének, továbbá a honvédelmi szervezetek által
fogadott és küldött elektronikus levelek nyomon követhe-
tõségének, a honvédelmi szervezetek részérõl küldött
elektronikus levél feladója hitelességének elemi szintû el-
lenõrizhetõségének biztosítása.

67. A szervezeti fiók alkalmazásának megszervezé-
séért, és elõírásoknak megfelelõ biztonságos mûködte-
téséért a felhasználó honvédelmi szervezet parancsnoka,
vezetõje felel.

68. A szervezeti fiókok használatának szabályai:
a) a szervezeti fiókot kizárólag az igénybe vevõ honvé-

delmi szervezet parancsnoka, vezetõje és az általa írásban
kijelölt személyek kezelhetik a meghatározott hozzáférési
jogosultság alapján,

b) szervezeti fiókból kizárólag a honvédelmi szervezet
parancsnoka, vezetõje vagy az a) pont alapján kijelölt sze-
mélyek küldhetnek levelet, mely elküldött levelek címzett-
jeiért és tartalmáért a honvédelmi szervezet parancsnoka,
vezetõje felelõsséggel tartozik,

c) a levelet küldõ felhasználónak a levél végén szerepel-
tetnie kell – legalább a nevét, rendfokozatát, beosztását és
elérhetõségét tartalmazó – elektronikus aláírását, amely
alapján egyértelmûen azonosítható,

d) a szervezeti fiók tartalmának olvasására a honvédel-
mi szervezet parancsnoka, vezetõje meghatalmazhat a
szervezethez tartozó, de a b) pont hatálya alá nem esõ más
személyeket is, akik a szervezeti fiókhoz való hozzáféré-
sük során saját személyes felhasználói azonosítójukat és
jelszavukat alkalmazzák, így technikai úton a szervezeti
fiókból levelet nem küldhetnek, a fiók tartalmában vagy
annak beállításaiban változtatást nem hajthatnak végre,

e) a szervezeti fiókba küldött leveleknek az adott honvé-
delmi szervezethez tartozó személyek KLSZ felhasználói
fiókjába történõ automatikus továbbításáról vagy átirányí-
tásáról az adott szervezet parancsnoka, vezetõje rendel-
kezhet oly módon, hogy a szervezeti fiók kijelölt mappájá-
ban az átirányított leveleket továbbításuk elõtt minden
esetben automatikusan tárolni kell,

f) a szervezeti fiók, illetve beosztási fiók címlistában
feltüntetett azonosítójának – az MH VIR névkonvenció
elõírásainak megfelelõen – utalnia kell az adott honvédel-
mi szervezetre vagy szervezeti elemre és a fiók szervezeti,

illetve beosztási jellegére, amelynek a címlista tulajdon-
ságlap bejegyzésbõl szintén ki kell tûnnie,

g) a szervezeti fiókban tárolt, valamint az archivált leve-
lek és csatolmányaik tartalma nem módosítható,

h) a szervezeti fiókba érkeztetett vagy onnan küldött le-
velek és csatolmányaik törlése vagy áthelyezése csak azok
archiválását követõen hajtható végre,

i) az archivált leveleket egy év idõtartamig kell változat-
lan formában a honvédelmi szervezetnek megõriznie,

j) a honvédelmi szervezet parancsnokának, vezetõjének
a szervezeti fiókba újonnan érkezett levelek munkaidõben
történõ megnyitását és feldolgozását legalább óránkénti
rendszerességgel biztosítania kell,

k) önálló zászlóaljnál alacsonyabb szintû honvédelmi
szervezet, szervezeti elem részére – HM és HVK eseté-
ben fõosztálynál, csoportfõnökségnél alacsonyabb szintû
szervezeti elem részére – szervezeti fiók csak igény alap-
ján, indokolt esetben a hálózatgazda engedélyével bizto-
sítható,

l) az MH ÖHP és alárendelt szervezetei vonatkozásában
a szervezeti postafiókok létrehozását fõnökség, osztály
szintû szervezeti elem részére – a szakutasítás elõírásainak
figyelembevételével – az MH ÖHP parancsnok saját ha-
táskörben engedélyezi, és

m) a KLSZ szervezeti fiók azonosítót a HM és MH tele-
fonkönyvekben vagy az azoknak megfelelõ papíralapú
vagy elektronikus nyilvántartásokban a honvédelmi szer-
vezet, szervezeti elem megnevezése – beosztási fiók ese-
tén az adott beosztást betöltõ személy neve – mellett fel
kell tüntetni, amelyre vonatkozó információt igény ese-
tén a HM telefonos tudakozónak is rendelkezésre kell
bocsátania.

69. A KLSZ-ben feladathoz kötött postafiók hozható
létre abban az esetben, ha a fiók kezelésére jogosult sze-
mély a feladat jellegébõl adódóan egy hónap alatt legalább
egyszer rendszeresen változik, vagy ha valamely konkrét
feladathoz tartozó levelek kezelését speciális szabály alap-
ján szükséges megvalósítani.

70. A fiók igénylésének, módosításának és törlésének
rendjét a hálózatgazda szabályozza, amely a KLSZ ÜT-
ben kerül rögzítésre.

71. A feladathoz kötött fiók hozzáférésének és kezelé-
sének a szakutasítással összhangban történõ belsõ szabá-
lyozásáért, és a biztonsági elõírások betartásáért a fiókot
igénylõ szervezet parancsnoka, vezetõje felel.

72. A feladathoz kötött fiók alkalmazásának szabályai:
a) feladathoz kötött fiók indokolás alapján határozott és

határozatlan idõtartamra is igényelhetõ és adható,
b) a postafiókot kizárólag a fiókot igénylõ szervezet

parancsnoka, vezetõje által írásban kijelölt személyek
kezelhetik,
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c) feladathoz kötött fiók tartalmának olvasására a pa-
rancsnok, vezetõ a fiók kezelõjétõl eltérõ személyt is meg-
hatalmazhat, aki a saját felhasználói fiókazonosítója és jel-
szava alkalmazásával fér hozzá a feladathoz kötött fiók
tartalmához, mely esetben technikai úton biztosítani kell,
hogy a meghatalmazott személy a feladathoz kötött fiók
tartalmát kizárólag olvashatja, abban változást nem hajthat
végre, onnan levelet nem küldhet,

d) amennyiben feladathoz kötött fiók alkalmazásával
ügyeleti szolgálat kerül ellátásra, a fiók tartalmának a ke-
zelõ általi törlésére, áthelyezésére vagy módosítására csak
a törlésre, vagy áthelyezésre kijelölt levelek és csatolmá-
nyaik archiválását követõen kerülhet sor a szolgálatot fel-
ügyelõ parancsnok engedélyével és rendelkezése alapján,

e) ügyeleti szolgálat érdekében alkalmazott feladathoz
kötött fiókba érkezõ levelek automatikus átirányítása bár-
mely más KLSZ fiókba kizárólag a szolgálatot felügyelõ
parancsnok engedélyével és felelõsségével valósítható
meg,

f) az archivált leveleket és csatolmányaikat egy év idõ-
tartamig kell változatlan formában megõrizni, amelyért
a szolgálatot felügyelõ parancsnok felel,

g) a fiókot kezelõ személy változásakor a jelszót minden
esetben meg kell változtatni, kivéve, amikor a fiók elérése
technikailag csak adott számítógéprõl vagy mobil eszköz-
rõl valósulhat meg, a hozzáférés kizárólagos jellege fizikai
és szervezési módszerekkel biztosított, valamint a fiók ke-
zelõje a feladat jellegébõl adódóan heti rendszerességnél
gyakrabban változik,

h) alapértelmezetten a feladathoz kötött fiók tárterületét
az alap kategóriába kell sorolni, amelytõl eltérni a 103. és
104. pont alapján lehet, és

i) a postafiókból levelet küldõ felhasználónak a levél
végén szerepeltetnie kell – legalább a nevét, rendfokoza-
tát, beosztását és elérhetõségét tartalmazó – elektronikus
aláírását, mely alapján egyértelmûen beazonosítható.

73. A KLSZ-ben a nyilvános levelezõ mappák alkalma-
zása nem engedélyezett.

74. A felhasználói fiókokba érkezõ levelek más KLSZ
fiókba történõ automatikus továbbítására vagy átirányítá-
sára a felhasználó jogosult. A felhasználó közvetlen elöljá-
rója a szolgálat vagy a munkavégzés érdekében az átirá-
nyítás módját meghatározhatja. A szervezeti és beosztási
fiókok tartalmának továbbítása vagy átirányítása a 68.
pont e) alpontnak megfelelõen a szolgálat vagy munka-
végzés érdekében huzamos idõre is megvalósítható.

75. A KLSZ fiókjaiba érkezõ levelek külsõ, a KLSZ-tõl
eltérõ levelezõ szolgáltatáshoz nem irányíthatóak át. Indo-
kolt esetben ettõl való eltérést a hálózatgazda engedé-
lyezhet.

76. A felhasználók postafiókjának tartalmát, az oda ér-
keztetett és onnan elküldött leveleket az állományilletékes

parancsnok, munkahelyi vezetõ vagy az általa írásban ki-
jelölt személy a szolgálat, munkavégzés érdekében, eseti
jelleggel, célhoz kötötten elolvashatja, másolatot készíthet
róluk, vagy elrendelheti továbbításukat, amelynek lehetõ-
ségét az arra vonatkozó parancs, utasítás alapján a felhasz-
nálónak – lehetõség szerint személyes közremûködé-
sével – biztosítania kell.

77. Amennyiben a postafiók tulajdonosának akadályoz-
tatása miatt nem biztosítható a fiók tartalmához a 76. pont-
ban meghatározott, megfelelõ idõben történõ hozzáférés,
akkor az állományilletékes parancsnok, munkahelyi veze-
tõ a hozzáférés érdekében elrendelheti a fiók jelszavának
azonnali, a helyi informatikai üzemeltetõ állomány általi
megváltoztatását. Az elrendelésrõl és a jelszóváltoztatás-
ról jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia
kell az elrendelõ nevét, rendfokozatát és beosztását, az
elrendelés okát, célját, a megváltoztatott jelszót átvevõ
személy nevét, rendfokozatát és beosztását, valamint
a végrehajtás idõpontját, az igénybe vett munkaállomás
megnevezését, valamint a jelszó birtokában végrehajtott
tevékenységeket. A jegyzõkönyvbõl az elrendelõ és a vég-
rehajtó aláírásával ellátott példányt a felhasználói fiók
tulajdonosának rendelkezésére kell bocsátani. A jelszót
a felhasználónak a hozzáférés biztosítását követõen, amint
lehetõsége nyílik, haladéktalanul meg kell változtatnia.

78. Az 76-77. pontokban, valamint a 11-12. pontokban
foglaltakról a szervezet híradó és informatikai fõnöke,
vagy az általa kijelölt személy a felhasználót a fiók létre-
hozásakor – a KLSZ alkalmazásának biztonsági rendsza-
bályaival együtt – tájékoztatja.

79. Azon honvédelmi szervezetek esetében, ahol nincs
külön híradó és informatikai szervezeti elem, az illetékes
informatikai üzemeltetõ hajtja végre a 78. pontban szerep-
lõ feladatokat.

80. A KLSZ-nek a szakutasításban meghatározottaktól
eltérõ igénybevételét a HM közigazgatási államtitkár vagy
a HVKF engedélyezi.

4. A KLSZ üzemeltetésének általános szabályai

81. A KLSZ-t a KIÜSZ üzemelteti. A KIÜSZ ellátja
a KLSZ egészének üzemeltetési, üzemviteli, valamint
üzemfenntartói feladatait, amelynek során – a rendszer
üzemeltetésében részt vevõ szervezetek bevonásával –
meghatározza, és a honvédelmi tárca tervezési rendjének
megfelelõen az illetékes honvédelmi szervezetek számára
megadja a KLSZ üzemeltetésének eszköz-, anyag-, szol-
gáltatás-, szoftver- és pénzügyi szükségleteit, valamint
a hálózatgazda részére javaslatot tesz a KLSZ továbbfej-
lesztésére vonatkozóan.
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82. A KLSZ üzemeltetésére vonatkozóan a KIÜSZ az
ISO 20000 szabvány figyelembevételével a KLSZ ÜT-t
aktualizálja, és a hálózatgazda részére jóváhagyás céljából
felterjeszti ezen szakutasítás hatályba lépésétõl számított
kilencvenedik napig. A KLSZ ÜT tartalmazza az üzemel-
tetési feladatokat, a feladatok végrehajtásának felelõseit és
együttmûködõit, a kapcsolódó folyamatokat, eljárásren-
det, nyilvántartásokat. A KLSZ ÜT-t szükség esetén, de
évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

83. A felülvizsgálattal kapcsolatos megállapításokat, ja-
vaslatokat tartalmazó jelentést a KIÜSZ felterjeszti a háló-
zatgazda részére.

84. A KLSZ üzemeltetésével kapcsolatos egyes felada-
tok az üzemeltetés hatékonyságának növelése és az üzem-
biztonság fokozása érdekében átadhatóak a honvédelmi
szervezetek helyi informatikai üzemeltetõ szervezetei ré-
szére. A feladatátadásra a KIÜSZ tesz javaslatot a hálózat-
gazda részére. Az átadás tényét az átvevõ szervezetek, az
átadott feladatok és jogosítványok, valamint az együttmû-
ködési kötelezettségek megnevezésével a KLSZ ÜT-ben
rögzíteni kell.

85. A honvédelmi szervezetek KLSZ üzemeltetési utalt-
sági rendje a 84. pontban meghatározottak alapján kerül
kialakításra, amelynek során meg kell határozni a KLSZ
szervert üzemeltetõ szervezeteket, és az utaltságukba vont
honvédelmi szervezeteket. Az utaltsági rend meghatározá-
sára a 84. pontban meghatározott feladatátadás alkalmával
kerül sor.

86. A KLSZ egészének hatékony, megbízható, bizton-
ságos és elõírásszerû üzemeltetéséért az üzemeltetési fel-
adatok egy részének átadásától függetlenül a KIÜSZ felel.
A KIÜSZ a KLSZ üzemeltetése vonatkozásában közvet-
len szakmai irányítási és felügyeleti jogot gyakorol
a KLSZ szervereket üzemeltetõ informatikai szervezetek
szakmai tevékenysége felett.

87. A honvédelmi szervezetek állománya KLSZ fiók-
jainak kezelését a KLSZ üzemeltetés utaltsági rendjé-
ben meghatározott informatikai üzemeltetõ szervezetek
végzik.

88. A KLSZ internetes kommunikációs képességét ki-
zárólag a KIÜSZ biztosítja, az ezzel kapcsolatos felelõs-
ség és feladat nem adható át más honvédelmi szervezet ré-
szére. A KIÜSZ nyilvántartja és kezeli a KLSZ fiókok in-
ternetes kommunikációjára vonatkozó információkat,
végrehajtja a fiókok internetes kommunikációjával kap-
csolatos üzemeltetési feladatokat, amelyek eljárásrendjét
a KLSZ ÜT-ben rögzíti.

89. A KLSZ szervereinek elhelyezését úgy kell meg-
határozni, hogy a KLSZ vagy az MH Adatátviteli Transz-

porthálózat egyes elemeinek meghibásodása esetén a lehe-
tõ legkisebb szolgáltatás kiesést vonja maga után.

90. A KLSZ igénybevételét – az elõre tervezett és enge-
délyezett karbantartások kivételével – a hét minden napján
24 órában biztosítani kell.

91. A KLSZ-re vonatkozó felhasználói kérések és hiba-
bejelentések kezelése a területileg illetékes híradó és infor-
matikai üzemeltetõ szervezetek által üzemeltetett ügy-
félszolgálati és hibabejelentõ munkahelyeken keresztül
történik, amelyre vonatkozó eljárási rendet a KIÜSZ
a KLSZ ÜT-ben rögzíti.

92. A KLSZ fiókok és felhasználók KLSZ-ben nyilván-
tartott adatainak felülvizsgálatát a KLSZ szervert üzemel-
tetõ informatikai szervezetek legalább hat havi rendszeres-
séggel végrehajtják, amelynek során a KLSZ címlistában
és címlista bejegyzések tulajdonságlapjain elõforduló
– pótlólagos adatbekérés nélkül megállapítható – ellent-
mondás, pontatlanság, hiba, hiányosság, érvénytelen, fö-
lösleges vagy nem beazonosítható bejegyzéseket feltárják,
a megszüntetésükhöz szükséges felhasználói adatokat be-
kérik, és a hiányosságot kiküszöbölik. A feladatot a KLSZ
utaltsági rendben meghatározott informatikai üzemeltetõ
szervezet az adott felhasználót kiszolgáló helyi informa-
tikai üzemeltetõ szervezettel együttmûködésben hajtja
végre.

93. A KLSZ mûködésében vagy üzemeltetésében a nor-
matív szabályozástól eltérõ változtatást a hálózatgazda
rendelhet el, vagy a KIÜSZ javaslata alapján a hálózatgazda
engedélyezhet. A normatív szabályozás a KLSZ ÜT-ben
rögzített, a KLSZ elõírásszerû, normális mûködése során
felmerülõ, elõre tervezhetõ változtatásokra vonatkozik,
a KLSZ ÜT-ben meghatározott változáskezelési eljáráson
alapul, amelynek hiányában a változtatásra minden eset-
ben engedélyt kell kérni.

94. A hálózatgazda külön, eseti engedélyét nem
igénylõ, normatív szabályozáson alapuló változtatásokat
a KLSZ mûködésében a KIÜSZ vagy – jogosítványainak
megfelelõen – a KLSZ utaltsági rendnek megfelelõ üze-
meltetõ szervezet saját hatáskörben végzi, azokat a konfi-
gurációs adattárban minden esetben rögzíti, és szükség
esetén az érintett felhasználókat tájékoztatja. A változtatá-
sok végrehajtásában a felhasználók saját munkaállomásuk
vagy KLSZ fiókjuk vonatkozásában szükség esetén köte-
lesek közremûködni.

95. A KLSZ bármely szolgáltatásának szüneteltetésére
vagy csökkentésére vonatkozó kérést – amennyiben az
nem a KLSZ üzembiztonságát közvetlenül, jelentõs mér-
tékben veszélyeztetõ esemény elhárítására irányul –
a KIÜSZ parancsnoka a tervezett üzemszünet, vagy szol-
gáltatáscsökkentés elõtt legalább nyolc munkanappal
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megküldi a hálózatgazda részére, és a hálózatgazda enge-
délye birtokában az érintett felhasználókat haladéktalanul
kiértesíti legkésõbb a tervezett üzemszünetet vagy szolgál-
tatáscsökkentést megelõzõ két munkanappal.

96. A KLSZ üzembiztonságát közvetlenül, jelentõs
mértékben veszélyeztetõ incidenst, vagy annak reális lehe-
tõségét a KIÜSZ haladéktalanul jelenteni köteles a háló-
zatgazdának. Közvetlennek és jelentõs mértékûnek minõ-
sülnek mindazon incidensek, amelyek bekövetkezése
a KLSZ rendeltetésszerû használatát az incidenstõl, illetve
annak tudomásra jutásától számított 48 órán belül lehetet-
lenné teszik, vagy alapvetõ funkcióiban korlátozzák.

97. A KLSZ 10 percet meghaladó teljes vagy részleges,
nem tervezett üzemszünetérõl – az ok és az üzemszünet el-
hárítására irányuló tevékenység megjelölésével – a KIÜSZ
írásos jelentést terjeszt fel a hálózatgazda részére az üzem-
szünet bekövetkezését követõ munkanapon.

5. A KLSZ postafiók tárhelyek kezelése

98. A tárhely kapacitás korlátozott erõforrás, hatékony
felhasználása érdekében a KLSZ fiókok méretét szabá-
lyozni szükséges.

99. A KIÜSZ által Budapest helyõrségben üzemeltetett
KLSZ fiókok a részükre biztosítandó tárterület alapján
a következõ tárhely kategóriák egyikébe tartoznak:

a) Alap: általános levelezési adatforgalommal rendel-
kezõ felhasználók részére biztosítandó levelezési tár-
terület.

b) Kiemelt: a HVK csoportfõnök-helyettesei, a HM
fõosztályvezetõ-helyettesei, titkárság- és irodavezetõi,
a HM háttérintézmények igazgatói, valamint a HVKF köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek pa-
rancsnokai részére biztosítandó levelezési tárterület.
Az MH BHD, az MH EK és az MH HFKP kivételével
ugyancsak ebbe a kvótába sorolandók a Budapesten mû-
ködõ katonai szervezetek szervezeti fiókjai. A kiemelt
kvótában lévõ fiókokról a KIÜSZ nyilvántartást vezet.

c) VIP: a HVK csoportfõnökei, a HM fõosztályvezetõi
és a HM háttérintézmények fõigazgatói, az MH ÖHP, az
MH EK, az MH BHD és az MH HFKP parancsnokai és he-
lyettesei, valamint az általuk vezetett szervezetek szerve-
zeti fiókjai, amennyiben azokat a KIÜSZ kezeli, illetve az
MH vezénylõ zászlós részére biztosított levelezési tárterü-
let. A VIP kvótában lévõ levelezõ fiókokról a KIÜSZ nyil-
vántartást vezet.

d) Prémium: a miniszter, az államtitkárok és helyettes
államtitkárok, a HVKF és helyettesei, a miniszteri kabinet-
fõnök, valamint a hálózatgazda által egyedi engedéllyel
rendelkezõ postafiókok részére biztosított tárterület.
Ugyancsak ebbe a kvótába sorolandók az elõbb meghatá-
rozott vezetõkhöz rendelt beosztási fiókok, amennyiben

azok létrehozásra kerülnek, valamint az általuk vezetett
szervezetek szervezeti fiókjai, amennyiben azokat a KIÜSZ
kezeli. A Prémium kvótába tartozó levelezõ fiókokról
a KIÜSZ nyilvántartást vezet.

e) No Limit: kizárólag a hálózatgazda engedélyével biz-
tosítható, a speciális adatforgalmat bonyolító postafiókok
részére kialakított levelezési tárterület. A kategóriába egy
idõben maximálisan húsz levelezõ fiók kerülhet besorolás-
ra, amelyekrõl a KIÜSZ nyilvántartást vezet.

100. A Budapest helyõrségen kívül, nem a KIÜSZ által
üzemeltetett KLSZ fiókok vonatkozásában „Alap”, „Ki-
emelt” és „VIP” kategóriájú postafiókok kerülnek kialakí-
tásra, amelyek mérete nem haladhatja meg az 1. számú
mellékletben meghatározott kvóta méreteket. Amennyi-
ben a technikai feltételek hiánya miatt a meghatározott
értékek nem biztosíthatóak, akkor a 84–85. pontban meg-
határozott feladatmegosztás alapján, az informatikai
üzemeltetõ szervezetek – az általuk üzemeltetett levelezõ
szerverek vonatkozásában, az utalt szervezetek parancs-
nokaival egyeztetve, a rendelkezésre álló tárterület
figyelembevételével – helyi levelezõ kvóta tárterület
méreteket javasolnak, amelyet a KIÜSZ véleményezésé-
vel a hálózatgazda hagy jóvá. A felhasználók kategória
szerinti besorolását az utalt szervezetek parancsnokai ja-
vaslata alapján az MH ÖHP HIIF határozza meg.

101. A KLSZ kiszolgálói infrastruktúra egységesítését
követõen, a hálózatgazda külön intézkedése alapján az
országos szintû egységes kvótarendszer kialakítása érde-
kében az alkalmazott kvóták felülvizsgálatra kerülnek.

102. A KIÜSZ a Budapest helyõrségben üzemeltetett
KLSZ kiszolgálókon az 1. számú mellékletben meghatáro-
zott tárterület kvótákat alkalmazza a 99. pontban meghatá-
rozott tárhely kategóriák vonatkozásában. A szakutasítás
hatályba lépésének idõpontjában már kiosztott fiókok tár-
területeinek méretét átfogó jelleggel nem kell felülvizs-
gálni.

103. A Budapest helyõrségben települt honvédelmi
szervezetek, valamint a Budapesten kívül települt, de az
MH BHD üzemeltetési körébe tartozó szervezetek a posta-
fiók tárterület kategória növelésére vonatkozó igényeiket
– indokolással együtt – a KIÜSZ parancsnoka részére kül-
dik meg.

Az „Alap” vagy „Kiemelt” kategóriába sorolt postafió-
kok vonatkozásában a megszabott kvótától eltérõ igények
teljesítésérõl „VIP” kategóriáig a KIÜSZ parancsnoka
saját hatáskörben dönt, azok indokoltsága és a rendelke-
zésre álló tárterület függvényében.

A „VIP”, illetve „Prémium” kategóriába sorolt postafió-
kok vonatkozásában a tárterület kvótától eltérõ igényeket
a KIÜSZ javaslattal együtt a hálózatgazda részére küldi
meg.
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104. A Budapest helyõrségen kívül települt, és nem az
MH BHD üzemeltetési körébe tartozó szervezetek eseté-
ben a postafiók tárterület kategória növelésére vonatkozó
igényt a fiókot üzemeltetõ informatikai szervezet részére
kell megküldeni.

Az „Alap” vagy „Kiemelt” kategóriába sorolt postafió-
kok vonatkozásában a kvótától eltérõ igények teljesítésé-
rõl „VIP” kategóriáig a fiókot üzemeltetõ informatikai
szervezet parancsnokának javaslata alapján az MH ÖHP
HIIF saját hatáskörben dönt, azok indokoltsága és a ren-
delkezésre álló tárterület függvényében.

A „VIP”, vagy magasabb kategóriába sorolt postafió-
kok esetében a tárterület kvótától eltérõ igényeket az ille-
tékes üzemeltetõ szervezet az MH ÖHP HIIF útján, javas-
lattal együtt a hálózatgazda részére küldi meg.

105. A postafiók kategória növelésének kritériuma és az
indokoltság megállapítása érdekében a 106. és 107. pon-
tokban foglaltakat kell figyelembe venni.

106. Indokoltnak minõsül a levelezõ fiók tárterületének
növelésére irányuló igény abban az esetben, ha a fiókban
tárolt levelek rendszeres archiválását vagy törlését heti
rendszerességnél gyakrabban szükséges végrehajtani a
kiemelkedõ levélforgalom miatt, mindemellett, hogy
a szolgálati célú levelezésre, a levelek átirányítására,
a csatolmányok alkalmazására, a körözvények küldésére,
valamint az MH KPSZ igénybe vételére vonatkozó szabá-
lyok betartásra kerülnek.

107. Az indokoltság és a kiemelkedõ levélforgalom
megállapításához az adott postafiók utolsó 90 nap levele-
zési adatforgalmának – bejövõ és kimenõ levelek méret és
mennyiségi – mutatói is vizsgálatra kerülnek.

108. A KIÜSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a
KLSZ igénybevételét, a szolgáltatás alkalmazásának és
üzemeltetésének hatékonyságát, a rendelkezésre álló sza-
bad tárterületet, valamint a beérkezett levelezõ tárterületi
igényeket, és ezek alapján szükség szerint javaslatot tesz
a levelezõ tárterület kvótáinak felülvizsgálatára a hálózat-
gazda részére.

109. Amennyiben a postafiókban tárolt adat összesített
mérete megközelíti, vagy eléri a postafiók számára az
1. számú mellékletben meghatározott kvótaértéket, az üze-
meltetõ szervezet az alábbi sorrendben vezet be korlátozá-
sokat a postafiókra:

a) elsõ lépcsõ: a szabad tárterület csökkenésérõl a rend-
szer figyelmeztetõ üzenetet küld a felhasználó részére, aki
ezt követõen még korlátozás nélkül használhatja az elekt-
ronikus levelezést,

b) második lépcsõ: a rendszer automatikusan értesíti
a felhasználót a fiók ürítésének szükségességérõl, és auto-
matikusan tiltásra kerül a felhasználó levélküldési lehetõ-
sége, aki ezt követõen a postafiók – törlés, mentés vagy

archiválás útján történõ, részleges vagy teljes – ürítéséig
levelet nem küldhet, csak fogadhat,

c) harmadik lépcsõ: amennyiben a postafiók foglalt tár-
területe eléri a fiók maximális kapacitását, a levelek küldé-
se és fogadása automatikusan tiltásra kerül az adott fel-
használó számára, aki ezt követõen még megtekintheti és
csoportosíthatja addig érkezett leveleit, azonban a továb-
biakban nem küldhet, és nem fogadhat levelet. A levelezé-
si szolgáltatás szüneteltetésérõl a rendszer figyelmeztetõ
üzenetben értesíti a felhasználót, egyúttal felszólítja a pos-
tafiók tartalmának törlésére, illetve archiválására, azon
feladók pedig, akik ilyen postafiókba küldenek levelet
– a technikai feltételek függvényében – értesítést kapnak
a kézbesítés sikertelenségérõl,

d) negyedik lépcsõ: amint a felhasználó a postafiók ürí-
tése révén a szükséges mértékben növelte a rendelkezésére
álló szabad tárterület méretét, a levelek küldésére és foga-
dására vonatkozó korlátozást a rendszer automatikusan
feloldja.

110. Amennyiben a 100. pontban meghatározottak sze-
rint külön helyi levelezõ kvóta méretek kerülnek alkalma-
zásra, akkor azon kvóta méretek esetében az elsõ és máso-
dik lépcsõre vonatkozó korlátozások a postafiók maximá-
lis tárterületének 80%-os, illetve 90%-os kihasználtsága
esetén lépnek életbe.

111. A KLSZ fiókok tárhelyeinek kezelésére vonatkozó
részletes eljárásrendet a KLSZ ÜT tartalmazza.

6. A KLSZ igénybevételének és üzemeltetésének
biztonsági szabályai

112. A hálózatgazda felel a KLSZ alkalmazás és üze-
meltetés általános biztonsági rendszabályainak meghatá-
rozásáért, és érvényre jutásuk felügyeletéért.

113. A KLSZ igénybevételével minõsített adat, dokumen-
tum nem készíthetõ, nem tárolható és nem továbbítható.

114. A KLSZ felhasználó minden esetben ellenõrzi,
hogy a beérkezett adat nyílt (nem minõsített), illetve minõ-
sítési jelölést nem tartalmaz.

115. Amennyiben minõsítés vagy arra utaló jelölés sze-
repel a levélben vagy csatolmányában, a KLSZ felhasz-
náló köteles azonnal tájékoztatni a szolgálati elöljáróját és
a szervezet biztonsági vezetõjét. Ezen kötelességmulasz-
tás a felhasználó büntetõjogi-, illetve fegyelmi felelõs-
ségre vonását vonja maga után.

116. A KLSZ rendszerébe került minõsített adat, vagy
minõsítésre utaló jelzéssel ellátott adat feltárása esetén
a szervezet biztonsági vezetõje a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat
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kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. ren-
delet 60. § alapján a tudomására jutást követõen azonnal
intézkedik a helyszíni kárenyhítés végrehajtására, illetve
tájékoztatja a hálózatgazdát a biztonsági eseményrõl, az
általa megtett intézkedésekrõl és a továbbiakban szüksé-
gesnek vélt teendõkrõl.

117. A hálózatgazda intézkedik a központi kárenyhí-
tésre, melynek során az érintett üzemeltetõ szervezet a
minõsített vagy minõsítési jelzéssel ellátott adat egy elekt-
ronikus másolati példányát a megfelelõ szintre minõsített
adattárolóra elmenti és a kivizsgálás érdekében létrehozott
bizottság részére átadja, majd elvégzi az adat KLSZ rend-
szerben található példányainak visszaállíthatatlan módon
történõ eltávolítását. A biztonsági eseményrõl és a posta-
fiókjából történt adattörlésrõl minden érintett KLSZ fel-
használó az üzemeltetõtõl postafiókjába értesítést kap.

118. A felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy
a KLSZ igénybevétele során továbbított vagy tárolt ada-
tokhoz, dokumentumokhoz illetéktelenek ne férhessenek
hozzá. Amennyiben a felhasználónak ilyen a tudomására
jut, azt haladéktalanul jelenteni köteles szolgálati elöljáró-
jának, munkahelyi vezetõjének. Ezen kötelességmulasztás
a felhasználó büntetõjogi, illetve fegyelmi felelõsségre
vonását vonja maga után.

119. A KLSZ rendeltetésszerû mûködésének biztosítása
céljából az üzemeltetõ szervezetek – a hálózatgazda enge-
délyével – tartós vagy ideiglenes korlátozással élhetnek,
amely a következõkre terjed ki:

a) fájlformátum alapján megvalósuló szûrés: egyes fájl-
formátumok alkalmazásával rögzített mozgókép-, vagy
hanganyagok levél-csatolmányként történõ továbbításá-
nak vagy fogadásának ideiglenes vagy tartós korlátozása
vagy tiltása,

b) kód alapján megvalósuló szûrés: a honvédelmi célú
elektronikus informatikai rendszerek mûködését hátrányo-
san befolyásolni képes programok, kódok továbbításának
és fogadásának ideiglenes vagy tartós korlátozása vagy
tiltása,

c) spam-szûrés: a feladó e-mail címe, IP címe, vagy az
elektronikus levél tartalma alapján megvalósuló levélsze-
mét szûrés az e célból fejlesztett és aktualizált szoftverek
és adatbázisok alkalmazásával,

d) a maximális fájlméret és fájlmennyiség korlátozása
a levél-csatolmányban,

e) a felhasználói postafiókok méretének a vonatkozó
szabályozástól eltérõ ideiglenes korlátozása, amelyrõl az
üzemeltetõ szervezet a felhasználókat tájékoztatja,

f) az egy körözvényben szerepeltethetõ címzettek szá-
mának korlátozása,

g) a KLSZ internet felõl történõ igénybevétele a 44. pont
alapján történik.

A fentiektõl eltérõ korlátozásokat a hálózatgazda az al-
kalmazó szervezetek vezetõivel egyezteti.

120. A KLSZ igénybevételével továbbítható levelek és
csatolmányaik maximális méretét, valamint az egy levél-
hez csatolható fájlok számát a KLSZ ÜT tartalmazza.

121. A KLSZ-t a postafiók tulajdonosa, kezelõje:
a) a személyi használatra kiutalt szolgálati eszközével,

vagy saját tulajdonú és kezelésû számítógépével, mobil
kommunikációs eszközével, vagy,

b) a KLSZ hozzáféréssel rendelkezõ másik felhasználó
személyi használatára kiutalt szolgálati eszközével, saját
tulajdonú és kezelésû számítógépével, mobil kommuniká-
ciós eszközével, vagy,

c) a HM/MH üzemeltetési körbe tartozó munkaállomás-
sal, vagy

d) a szövetséges katonai szervezet által biztosított szá-
mítógép felhasználásával veheti igénybe.

122. Közös felhasználású egyéb nyilvános számítógép-
rõl, vagy honvédelmi szervezetnél beosztást be nem töltõ
személy, a tárcához nem tartozó szervezet kezelésében
lévõ számítógéprõl a KLSZ-t kizárólag a hálózatgazda
elõzetes egyedi engedélyezését követõen veheti igénybe.

123. A mobil kommunikációs eszközök használatához
kapcsolódó speciális rendszabályokat részletesen az
Okostelefon-használat biztonsági követelményeinek
meghatározásával kapcsolatos feladatokról szóló 24/2014.
(HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás tartalmazza.

124. Az MH Intranethez nem honvédségi hálózat köz-
beiktatásával csatlakoztatott számítógépre vagy mobil
kommunikációs eszközre a KLSZ igénybevételével letöl-
tött leveleket, dokumentumokat és adatokat heti rendsze-
rességgel törölni kell a számítógép vagy kommunikációs
eszköz merevlemezérõl és egyéb beépített memóriájából
kivéve, ha az eszköz a honvédelmi tárca illetékes informa-
tikai üzemeltetõ szervezetének rendszeres ellenõrzése és
felügyelete alatt áll. Az ideiglenes vagy rejtett fájlok törlé-
sének eljárási rendjérõl a KIÜSZ tájékoztatót ad ki.

125. A KLSZ igénybevétele személyhez, szervezethez,
beosztáshoz vagy feladathoz kötött egyedi azonosító – jel-
szó pár alkalmazásával engedélyezett.

126. Az azonosítók és jelszavak képzését, kiadását, ke-
zelését és megújítását a KIÜSZ javaslata alapján a hálózat-
gazda szabályozza, amely a KLSZ ÜT-ben kerül rögzí-
tésre. A jelszavak képzésének, kezelésének és megújításá-
nak szabályairól a KIÜSZ a felhasználókat tájékoztatja.

127. A jelszó használatának szabályosságáért a levele-
zési fiók tulajdonosa – feladathoz kötött fiók esetében an-
nak kezelõje – felel. A jelszó mással nem osztható meg, azt
a fiók tulajdonosán kívül más nem használhatja, és nem is-
merheti, amely alól kivételt képeznek a 68. pont a) alpont-
ban, a 72. pont c) és g) alpontban, valamint a 77. pontban
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meghatározott esetek. A jelszó kitudódását, illetéktelen
tudomására jutását vagy annak reális lehetõségét a felhasz-
nálónak a legrövidebb idõn belül jelentenie kell a szerve-
zet vezetõjének, amellyel párhuzamosan a fióktulajdonos
a jelszót haladéktalanul megváltoztatja.

128. A KLSZ interneten keresztül megvalósuló igény-
bevétele nem biztosítja mindazon jogosultságok és szol-
gáltatások elérését, amelyre MH Intranet munkaállo-
másról történõ hálózati bejelentkezés alkalmával az adott
felhasználónak lehetõsége nyílik.

129. A KLSZ felhasználója csak abban az esetben küld-
het levelet, ha egyértelmû, pontos ismerettel rendelkezik
a címnek a címzettel való helyes megfeleltetésérõl.
Amennyiben a felhasználó nem biztos a KLSZ címlista be-
jegyzésnek a címzettel való egyezésében, vagy nem ismeri
pontosan a címzett postafiókcímét, azt köteles a levél el-
küldése elõtt pontosítani.

130. A honvédelmi szervezetet végleg elhagyó személy
esetében az érintett szervezet vezetõje – az ügymenet foly-
tonossága érdekében – a levelezési fiók megszüntetését
a tényleges kiválás napját követõ kilencvenedik napig fel-
függesztheti, amely idõszak alatt új belépési jelszót kell
alkalmazni. A felfüggesztésrõl az illetékes informatikai
üzemeltetõ szervezetet tájékoztatni kell. Az állomány-
illetékes parancsnok, munkahelyi vezetõ intézkedésére a
fiókba érkezett levelek átirányításra kerülhetnek a szerve-
zethez tartozó másik postafiókba. A változásról és átirá-
nyításról – a technikai feltétel megléte esetén – a feladó
automatikus tájékoztatást kap. A szervezetet elhagyott
személy postafiókjából levél nem küldhetõ.

131. Amennyiben a felhasználó 90 napon keresztül nem
veszi igénybe a KLSZ-t, az illetékes üzemeltetõ szervezet
a felhasználó fiókját a fiók tartalmának változatlanul ha-
gyásával zárolja, amelyrõl a zárolt fiókba történõ levélkül-
dés alkalmával – a technikai feltételek rendelkezésre állása
esetén – a feladó automatikus értesítést kap, valamint azt
a címlistában jelölni szükséges. A zárolást követõ 90 nap
múlva a fiók és annak tartalma törlésre kerül abban az eset-
ben, ha a felhasználó addig nem kéri a zárolás feloldását.

132. A 180 nap idõtartamú, vagy azt meghaladó kül-
szolgálat esetén a felhasználó kérheti fiókja zárolását a
külszolgálat megkezdésétõl számított legfeljebb 14 hónap
idõtartamra, ezt követõen – a zárolás megszüntetésére
vagy annak meghosszabbítására vonatkozó kérés hiányá-
ban – a levelezési fiók és annak tartalma törlésre kerül.

133. A KLSZ fiókok tartalmának mentésére, archiválá-
sára és törlésére a következõ szabályokat kell alkalmazni:

a) a fiókok felhasználóinak heti rendszerességgel végre
kell hajtaniuk a KLSZ fiókok tartalmának – minimálisan
az utolsó 14 napnál régebben érkezett vagy elküldött
leveleknek a – helyi archiválást követõ törlését azon

levelek kivételével, amelyeknek internet irányából történõ
elérése szükséges,

b) akadályozó tényezõ esetén az akadályoztatás meg-
szûnését követõen kell a postafiók tartalmát archiválni
vagy törölni,

c) az archiválás és törlés soron kívül végrehajtandó, ha a
felhasznált tárterület a 109. pontnak megfelelõen kidolgo-
zott kvótarendszer alapján a tárhely felhasználás második
vagy harmadik lépcsõjét eléri,

d) KLSZ felhasználói fiók tartalmának mentés vagy
archiválás nélkül történõ teljes vagy részleges törlése
abban az esetben engedélyezett, ha a levelek és csatolmá-
nyaik a szolgálati feladatok ellátásához a továbbiakban
nem szükségesek,

e) a szervezeti és beosztási fiók tartalmának törlésére
és archiválására az a) alpontban meghatározottakon túl
a 68. pont h) és i) alpont, a feladathoz kötött fiók tartal-
mának archiválására a 72. pont d) alpont elõírásait kell
alkalmazni,

f) a KIÜSZ a Budapesten üzemeltetett KLSZ szervere-
ken lévõ összes levelezési fiók tartalmáról napi rendszeres-
séggel – a KLSZ ÜT-ben meghatározott mentési rendnek
megfelelõen – biztonsági mentést készít oly módon, hogy
üzemzavarból adódó levélvesztés esetén a fiókok tartalma
legalább nyolc napra visszamenõleg helyreállítható legyen,

g) a Budapest helyõrségen kívüli KLSZ szervert üze-
meltetõ szervezetek az f) alpont iránymutatásának és a ren-
delkezésükre álló technikai eszközöknek megfelelõen
tervezik, és hajtják végre az általuk üzemeltetett KLSZ
fiókok mentését, amelynek eljárásrendjérõl a KIÜSZ-t
tájékoztatják,

h) adott KLSZ fiók tartalmának központi archiválása ki-
emelt honvédelmi érdek alapján történhet, amelyet az állo-
mányilletékes parancsnok, munkahelyi vezetõ igényel
a KLSZ utaltsági rendnek megfelelõ szervezet parancs-
nokától,

i) a h) alpont szerint elõállított archív adathordozót
az üzemeltetõ szervezet tartja nyilván és tárolja,

j) az archiválásra vonatkozó igénynek tartalmaznia kell
az igénylõ nevét és beosztását, a fiók tulajdonosának nevét
és beosztását – ha szervezeti vagy feladathoz kötött fiók,
akkor a fiók funkcióját, – a fiók azonosítóját, az archiválás
idõpontját és a megõrzés idõtartamát, mely utóbbi nem ha-
ladhatja meg az öt évet, és

k) archivált levelezési adatok helyreállítását, vagy azok
átadását annak a szervezetnek a parancsnoka, vezetõje,
vagy annak elöljárója, illetve jogutódja kezdeményezheti,
amelyik az archiválást elrendelte.

134. A KIÜSZ útmutatót tesz közzé a KLSZ fiókok fel-
használók által történõ archiválásának manuális vagy
automatikus módszerérõl, amelynek végrehajtásához az
illetékes informatikai üzemeltetõ szervezet igény esetén
segítséget nyújt.

135. A KLSZ szervert üzemeltetõ informatikai szerve-
zetek nyilvántartják a KLSZ aktuális mûködési paraméte-
reit annak érdekében, hogy üzemzavar esetén azok alapján
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a KLSZ mûködése az eredeti rendnek megfelelõen helyre-
állítható legyen.

136. A KLSZ címlistában, valamint a címlista bejegyzé-
sek tulajdonságlapjain megjelenítendõ adatok típusait
a felhasználók egyértelmû azonosíthatóságának érdeké-
ben, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabá-
lyok és a szoftver lehetõségeinek figyelembevételével,
a KIÜSZ javaslata alapján a hálózatgazda határozza meg,
amelyrõl a felhasználók KLSZ fiókjuk létesítésekor tájé-
koztatást kapnak. A felhasználók a KLSZ használatba-
vételével elfogadják, hogy a hálózati címtárban rögzített,
valamint egyéb módon bekért adataikat az érintett infor-
matikai üzemeltetõ szervezet a KLSZ mûködéshez szüksé-
ges mértékben kezeli, és a címlista bejegyzéshez tartozó
tulajdonságlapon a hálózatgazda rendelkezésének meg-
felelõen megjelenítésre kerül.

137. A KLSZ globális címlistája vagy egy részének
másolása, továbbítása, átadása, nyilvánosságra hozatala
a KLSZ felhasználók részére nem engedélyezett, amit
a lehetõségek függvényében technikai úton tiltani kell.
A globális címlistát vagy annak egy részét az informatikai
üzemeltetõ szervezetek csak a hálózatgazda engedélyével
adhatják át más szervezetek részére.

138. A KLSZ levélszûrõ rendszerén végfelhasználói
spam karantén szolgáltatás érhetõ el. A szolgáltatás kere-
tén belül a felhasználóknak lehetõségük van arra, hogy sa-
ját hatáskörben felülbírálják a levélszûrõ rendszer által
alkalmazott biztonsági rendszabályok egy részét, amely
tevékenység nem terjed ki a kártékony kódot tartalmazó,
illetve a célirányos támadások keretén belül továbbításra
került elektronikus levelekre. A felülbírálás biztosítása ér-
dekében a végfelhasználói karantén webes felülete a nap
bármely idõszakában elérhetõ az stn.hunmil.local tarto-
mányból, a levélszûrõ rendszer pedig napi rendszeresség-
gel, összesített értesítést is küld az érintett felhasználók
részére elektronikus levél formájában. A felülbírálás kere-
tén belül a felhasználóknak lehetõségük van a tévesen
karanténba helyezett levelek továbbítására, valamint
a küldõ címek fehérlistázására is.

7. Záró rendelkezések

139. Ez a szakutasítás az aláírását követõ hetedik napon
lép hatályba.*

140. Hatályát veszti az MH nem minõsített központi
elektronikus levelezõ szolgáltatás alkalmazásáról és üze-
meltetésérõl szóló 7/2013 (HK 5.) HVK HIICSF szak-
utasítás.

Vass Sándor dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. május 25.

1. melléklet

a 6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF csoportfõnöki
szakutasításhoz

Tárterület kvóták

1. A KIÜSZ az MH nem minõsített központi elektro-
nikus levelezõ szolgáltatás Budapest helyõrségben üze-
meltetett szerverein az alábbi tárterület kvótákat alkalmaz-
za az egyes kategóriák és tárhely felhasználási lépcsõk
vonatkozásában:

Kategória
megnevezése

Fiók tárhely
felhasználás elsõ

lépcsõ (MB)
(felhasználó
értesítése)

Fiók tárhely
felhasználás

második lépcsõ
(MB)

(levél küldés
tiltása)

Fiók tárhely
felhasználás

harmadik lépcsõ
(MB)

(levél küldés és
fogadás tiltása)

Alap 200 225 250

Kiemelt 400 450 500

VIP 800 900 1000

Prémium 2000 2300 2500

No Limit 4600 4800 5000

2. A táblázatban feltüntetett értékek a levelezési adat-
forgalom, naptárbejegyzés, feladatbejegyzés, feljegyzés,
névjegyalbum és lomtár tartalmának összesített tárterület
mérete.

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
7/2017. (HK 6.) HVK HIICSF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Technikai Beléptetõ Rendszer

mûködtetésérõl*

A Honvéd Vezérkar hadmûveleti csoportfõnökének
M/5/2017. (HK 6.) HVK HDMCSF

szakutasítása
az Önkéntes Területvédelmi Tatalék

feladatrendszerével, vezetésével és készenlét
fokozásával kapcsolatos hadmûveleti

szakfeladatokról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar
Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének

24/2017. (HK 6.) HVK HDMCSF
szakutasítása

a STANAG 2199, STANAG 2281, STANAG 2288,
STANAG 2299, STANAG 2523

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar
Honvédség szabványosítási, doktrinális és terminoló-
giai tevékenységének részletes szabályozásáról szóló
104/2016. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
52. pontjában foglaltakra az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás
érvényesülését.

3. A STANAG 2199 (EDITION 3) Command and Cont-
rol of Allied Land Forces Szövetségi szárazföldi haderõ-
nem vezetése és irányítása doktrína nemzeti bevezetésre
kerül az alábbiak szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF);

b) témakezelõ: a HVK HDMCSF Stratégiai Mûveletter-
vezõ Osztály;

c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 25., és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol nyel-
ven kerül bevezetésre, elektronikusan az MH Kiképzési és
Doktrinális Adatbázison elérhetõ.

4. A STANAG 2281 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – COALITION OPERATIONS HANDBOOK
APP-13 NATO egységesítési egyezmény nemzeti beveze-
tésre kerül az alábbiak szerint:

a) témafelelõs: a HVK HDMCSF;
b) témakezelõ: a HVK HDMCSF Stratégiai Mûveletter-

vezõ Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 25., és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol nyel-
ven kerül bevezetésre, elektronikusan az MH Kiképzési és
Doktrinális Adatbázison elérhetõ.

5. A STANAG 2288 (EDITION 2) ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR LAND OPERATIONS / Szövetségi
Összhaderõnemi szárazföldi mûveletek doktrína NATO
egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül az
alábbiak szerint:

a) témafelelõs: a HVK HDMCSF;
b) témakezelõ: a HVK HDMCSF Stratégiai Mûveletter-

vezõ Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 25.,és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezményteljes terjedelemben, angol nyel-
ven kerül bevezetésre, elektronikusan az MH Kiképzési és
Doktrinális Adatbázison elérhetõ.

6. A STANAG 2299 (EDITION 1) GUIDANCE FOR
THE APPLICATION OF TACTICAL MILITARY
ACTIVITIES IN COUNTERINSURGENCY – ATP –
3.4.4.1 EDITION A / Útmutató a felkelõk elleni harcászati
tevékenységek végrehajtásához NATO egységesítési
egyezmény nemzeti bevezetésre kerül az alábbiak szerint:

a) témafelelõs: a HVK HDMCSF;
b) témakezelõ: a HVK HDMCSF Stratégiai Mûveletter-

vezõ Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 25., és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol nyel-
ven kerül bevezetésre, elektronikusan az MH Kiképzési és
Doktrinális Adatbázison elérhetõ.

7. A STANAG 2523 AJP-3.5 ALLIED JOINT DOC-
TRINE FOR SPECIAL OPERATIONS (EDITION 2 Rd.
A VERSION 1) - SZÖVETSÉGI ÖSSZHADERÕNEMI
KÜLÖNLEGES MÛVELETI DOKTRÍNA NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül az alábbiak
szerint:

a) témafelelõs: a HVK HDMCSF;
b) témakezelõ: a HVK HDMCSF Különleges Mûveleti

Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. május 25., és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol nyel-
ven kerül bevezetésre, elektronikusan az MH Kiképzési és
Doktrinális Adatbázison elérhetõ.

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

9. Hatályát veszti:
a) a STANAG 2199 (EDITION 2) nemzeti bevezetésé-

re vonatkozó 70/2012. (HK 4.) MH ÖHP PK intézkedés,
b) a STANAG 2014 (EDITION 9) Formats for Orders

and Designation of Timings, Locations and Boundaries
egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl szóló
230/2001. HDMCSF intézkedés,

c) a STANAG 2467 (EDITION 1) Common Subjects
for Formation Standing Operating Procedures egységesítési
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egyezmény nemzeti bevezetésére kiadott 22/2005. (HK 5.)
HVKF intézkedés,

d) a STANAG 2288 (EDITION 1) Allied Joint Doctrine
for Land Operations egységesítési egyezmény nemzeti be-
vezetésére kiadott 19/2011. (HK 3.) MH ÖHP PK intéz-
kedés, és

e) a STANAG 2523 (EDITION 1) Allied Joint Doctrine
for Special Operations egységesítési egyezmény nemzeti
bevezetésére kiadott 209/2009. (HK 12.) MH ÖHP PK
intézkedés.

Korom Ferenc dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Humánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõjének

és a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

12/2017. (HK 6.) HM HPF–HVK SZCSF
szakutasítása

a külsõ online állásportál használatával összefüggõ
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 53/2014. (VII. 1.) HM utasítás 2. függe-
lék 7.1.0.3. és a 7.3.0.2. alcím 1. pont a) alpontja alapján
a következõ

szakutasítást

adjuk ki:

1. A szakutasítás hatálya, értelmezõ rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Humánpolitikai Fõosztályra (a továbbiakban: HM HPF),
a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökségre
(a továbbiakban: HVK SZCSF), és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire és az elõbb
említett szervezetek személyügyi állományára terjed ki.

2. A szakutasítás célja a toborzási feladatok támogatásá-
nak, megtervezésének, megszervezésének és végrehajtá-
sának érdekében a külsõ online állásportál alkalmazásával
kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának meghatározása.

3. E szakutasítás alkalmazásában
a) pályázó: az a személy, aki önéletrajzát megküldte az

álláshirdetésre,

b) jelentkezõ: az a személy, aki kitöltötte a jelentkezési
(regisztrációs) lapot,

c) toborzás folyamat kezdete: a jelentkezési (regisztrá-
ciós) lap kitöltésének idõpontja.

2. A külsõ online állásportálon történõ álláshirdetés
rendje

4. A HM és az MH személyi állománya utánpótlása ér-
dekében a HVK SZCSF csoportfõnöke – a HM HPF fõosz-
tályvezetõvel egyetértésben – meghatározza a külsõ online
állásportálon meghirdetésre kerülõ beosztások körét.

5. A HVK SZCSF csoportfõnöke az éves toborzási terv,
az alapkiképzési kapacitások és a létszámszükségletek
alapján meghatározza a katonai szervezetek részére a kül-
sõ online állásportálon meghirdetésre tervezett beosztások
hirdetésének ütemezését.

6. A meghirdetésre tervezett beosztás szerinti katonai
szervezet személyügyi szakállománya az adott beosztás-
hoz tartozó munkaköri leírás(ok) alapján, elõkészíti a kül-
sõ online állásportálon a meghirdetésre tervezett beosztás
álláshirdetésének tervezetét (a továbbiakban: álláshirdetés
tervezet).

7. A katonai szervezet az álláshirdetés tervezetét és a
munkaköri leírást a megjelentetés tervezett idõpontját
megelõzõen legalább 5 munkanappal – figyelemmel a
HVK SZCSF csoportfõnöke által meghatározott meghir-
detésre tervezett beosztások ütemezésére – elektronikus
úton megküldi a HVK SZCSF csoportfõnöke részére.

8. A HVK SZCSF csoportfõnöke egyetértése esetén
jóváhagyja az álláshirdetés tervezetet.

9. Az álláshirdetés jóváhagyásával a HVK SZCSF cso-
portfõnöke intézkedik a HVK SZCSF Katonai Igazgatási
és Toborzó Osztály (a továbbiakban: HVK SZCSF KITO)
osztályvezetõje felé az álláshirdetés külsõ online álláspor-
tálon történõ megjelentetésére.

10. A HVK SZCSF csoportfõnöke gondoskodik az ak-
tív álláshirdetések frissítésérõl annak érdekében, hogy
azok a külsõ online állásportál találati listájának elején
jelenjen meg.

11. Az álláshirdetés tervezet jóváhagyásáról és megjele-
nésének idõpontjáról, a HVK SZCSF elektronikus úton
tájékoztatja a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP) parancsnokát és a meghirdetett beosztás
szerinti katonai szervezetet (a továbbiakban: érintett
katonai szervezet), és ezzel egyidejûleg megküldi az
MH KIKNYP részére a munkaköri leírást.
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12. Az Magyar Honvédség Hadkiegészítõ, Felkészítõ és
Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) pa-
rancsnoka dönt az MH toborzó honlapján, a hirdetések
párhuzamos megjelentetésérõl.

13. Az MH KIKNYP parancsnoka tájékoztatja az alá-
rendeltségébe tartozó, katonai igazgatási központok, to-
borzó és érdekvédelmi központok, valamint a katonai
igazgatási és érdekvédelmi irodák vezetõit az álláshirdetés
megjelenésének idõpontjáról.

14. Az álláshirdetésre a területi katonai igazgatási szerv
irodájában (a továbbiakban: toborzóiroda) személyesen
jelentkezõk által kitöltött jelentkezési (regisztrációs) lap-
jait a toborzóiroda – legkésõbb a jelentkezést követõ mun-
kanapon, de a jelentkezési határidõnél nem késõbb – elekt-
ronikus úton megküldi az álláshirdetéshez tartozó elektro-
nikus levelezési címre.

3. A külsõ online állásportálon megjelent
álláshirdetésekre beérkezett jelentkezések

feldolgozásának rendje

15. Az álláshirdetéshez tartozó elektronikus levelezési
címre érkezõ jelentkezéseket (a továbbiakban: jelentkezé-
sek) az MH KIKNYP Toborzó és Érdekvédelmi Osztálya
(a továbbiakban: MH KIKNYP TÉO) ütemezetten dol-
gozza fel.

16. A jelentkezéseket az ütemezett feldolgozás eredmé-
nyeként az MH KIKNYP toborzó szakembere haladékta-
lanul továbbítja a meghirdetett beosztás szerint területileg
illetékes toborzóirodának.

17. A toborzóiroda az álláshirdetésben megjelent köve-
telmények alapján alkalmas jelentkezõk jelentkezéseit
összesíti, és elektronikus úton legkésõbb 3 munkanappal
a jelentkezési határidõ lejártát követõen megküldi az érin-
tett katonai szervezet részére. Az érintett katonai szervezet
5 munkanapon belül kiválasztja a legalkalmasabb jelölte-
ket, amelyrõl értesíti a toborzóirodát.

18. A toborzóiroda – a tájékoztató levél (A) elektro-
nikus úton történõ megküldésével – felveszi a kapcsolatot
az álláshirdetésre a katonai szervezet által kiválasztott
alkalmas jelentkezõvel, jelentkezõkkel.

19. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény egyes rendelkezésinek végrehajtásról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet 9. § szerinti személyi beszélgetés
is lefolytatható az állományilletékes parancsnok döntése
alapján.

20. A formai, vagy tartalmi követelményeknek nem
megfelelõ jelentkezést megküldõ, valamint a kiválasztási

eljárás során kiválasztásra nem kerülõ jelentkezõket a to-
borzóiroda elektronikus úton, a tájékoztató levél (B)
megküldésével 8 munkanapon belül – tájékoztatja a jelent-
kezés eredménytelenségérõl.

21. Azokat a jelentkezõket, akik meghirdetett beosztás
tartalmi és formai követelményeinek megfeleltek, de a ka-
tonai szervezet által mégsem kerültek kiválasztásra és
a korábbi álláshirdetéssel azonos tartalmú, új álláshirdetés
kerül a külsõ online állásportálon megjelentetésre, a tájé-
koztató levél (C) megküldésével elektronikus úton tájé-
koztatni kell az új lehetõségrõl. Amennyiben a jelentkezõ
a tájékoztató levél (C) beérkezését követõ 8 napon belül
a toborzó irodának elektronikus úton eljutatott válaszában
kéri a jelentkezése fenntartását, akkor a korábbi jelentke-
zését az új álláshirdetésre is érvényesnek kell tekinteni.

22. Az MH KIKNYP parancsnoka az egyes álláshirde-
tésekhez tartozóan beérkezett jelentkezésekrõl, a formai és
tartalmi követelményeknek megfelelõ és nem megfelelõ
bontásban, a jelentkezõkkel történt kapcsolatfelvételrõl,
a jelentkezés alapján bevonultatott létszámról – a 4. mel-
léklet szerinti tartalommal –, a bevonultatást követõ
8 munkanapon belül jelentést terjeszt fel a HVK SZCSF
csoportfõnöke részére, amit egyidejûleg – tájékoztatásul –
megküld a HM HPF fõosztályvezetõje számára.

4. A külsõ online állásportálon történõ álláshirdetések
módosításának rendje

23. Az egyes álláshirdetésekre beérkezett jelentkezések
ütemezett feldolgozásának tapasztalatai valamint a kato-
nai szervezet javaslata alapján – amennyiben az szüksé-
ges – az MH KIKNYP javaslatot tesz a HVK SZCSF cso-
portfõnöke részére az álláshirdetés módosítására (ide értve
az álláshirdetés törlését is).

24. Az álláshirdetés módosítására a HVK SZCSF cso-
portfõnöke intézkedik.

25. Az álláshirdetés módosításáról a HVK SZCSF
KITO osztályvezetõje elektronikus úton tájékoztatja a
szolgálati út betartásával az MH KIKNYP parancsnokát,
és az érintett katonai szervezet személyügyi vezetõjét.

5. A HM HPF további feladatai

26. A HM HPF a toborzási feladatok támogatásának,
megtervezésének, és végrehajtásnak érdekében a külsõ on-
line állásportál alkalmazásával kapcsolatban:

a) folyamatos közremûködés a külsõ online állásportál
használatának alkalmazásában,

b) folyamatosan nyomon követi az éves hirdetési keret fel-
használását, errõl folyamatosan tájékoztatja a HVK SZCSF
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csoportfõnököt, a hirdetési keret bõvítése érdekében
egyeztet a külsõ online állásportál szolgáltatójával,

c) folyamatos kapcsolatot tart a külsõ online állásportál
szolgáltatójával,

d) módszertani támogatást nyújt az online hirdetések
hatékonyságának fejlesztéséhez és közremûködik a tobor-
zó állomány felkészítésében,

e) a tárgyévi tapasztalatok alapján intézkedik a külsõ
online állásportál szolgáltatójával következõ évben köten-
dõ szerzõdés elõkészítésrõl.

6. A HVK SZCSF további feladatai

27. A HVK SZCSF a toborzási feladatok támogatásnak,
megtervezésének, megszervezésnek és végrehajtásnak ér-
dekében a külsõ online állásportál alkalmazásával kapcso-
latban:

a) a külsõ online állásportál szolgáltatásainak rendelte-
tésszerû, kizárólag jogszerû módon és célokra történõ jog-
szabályi rendelkezések betartásával történõ alkalmazását
felügyeli,

b) az online toborzásban résztvevõ szakállomány felké-
szítésérõl gondoskodik,

c) biztosítja az egységes hirdetési arculat kialakítását,
d) a külsõ online állásportál alkalmazása során felmerült

problémákat közvetíti a HM HPF részére,
e) a külsõ online állásportál használatával kapcsolatos

jelentéseket összegzi, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok
feldolgozása és megosztása az online toborzásban érintett
szervezetekkel.

7. Katonai szervezetek személyügyi állományának
további feladatai

28. A katonai szervezet a toborzási feladatok támoga-
tásnak, megtervezésének, megszervezésének és végrehaj-
tásának érdekében a külsõ online állásportál alkalmazásá-
val kapcsolatban:

a) gondoskodik a HM Költségvetési Gazdálkodási In-
formációs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) toborzó
modulban a feltöltetlen beosztások folyamatos rögzítésé-
ért és naprakészen tartásáért,

b) folyamatos tájékoztatást biztosít a katonai igazgatási
szervek részére az alakulatnál rendszeresített beosztások
ellátásával szemben támasztott követelményekrõl,

c) folyamatos kapcsolattartás és együttmûködés az MH
KIKNYP toborzó szakembereivel.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok

29. A külsõ online állásportálon megjelent hirdetésekre
beküldött pályázói anyagok – önéletrajzok, motivációs le-
velek, egyéb dokumentumok – személyes adatokat tartal-
maznak.

A jelentkezõ személyes adatainak kezelése a meghirde-
tett beosztásokra jelentkezõ önkéntes adatszolgáltatásán
alapul, azok kizárólag a toborzás-kiválasztás céljainak
megvalósítása érdekében kezelhetõk. A jelentkezõ szemé-
lyes adatait a honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvé-
delmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
9. §-ában (a továbbiakban: Haktv.) meghatározottak sze-
rint kezelhetõk.

A toborzási és kiválasztási folyamatban csak olyan sze-
mélyes adatok kezelhetõk, tárolhatók, amelyek támogat-
ják a jelöltek hatékony kiválasztását és a jelentkezõkkel
történõ kapcsolattartást, és a Haktv. 1. melléklete szerinti
adatkörbe tartozik.

30. A jelentkezõ által a toborzás céljaira biztosított sze-
mélyes adatokat a toborzási folyamat befejezését követõ-
en, de a jelentkezõ kifejezett hozzájárulásával ennél to-
vább kezelt személyes adatit legkésõbb 1 éven belül meg
kell semmisíteni. A személyes adatokat haladéktalanul
meg kell semmisíteni, ha

a) az adatszolgáltató jelentkezõ kéri,
b) az adat hiányos vagy téves, a toborzás céljaira alkal-

matlan,
c) az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolá-

sának a szakutasításban meghatározott ideje lejárt,
d) azt a bíróság elrendelte.

9. Záró rendelkezés

31. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Kovács Tamás s. k.,
fõosztályvezetõ

Zsiga Tamás ezredes s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. május 15.
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1. melléklet a 12/2017. (HK 6.) HM HPF–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

sz. példány
„Elektronikus levélként továbbítandó!”

Tisztelt Érdeklõdõ!

Jelentkezését megköszönve tájékoztatom, hogy a megküldött pályázatát az MH (katonai szervezet megnevezése)
parancsnoka elfogadta.

Tájékoztatom továbbá, hogy a lakóhelye szerinti katonai igazgatási szerv (toborzó iroda) munkatársai keresni fogják
(telefonon/e-mailen) további ügyintézés céljából.

Budapest, 2017. -n

Tisztelettel:

(név. rf.)
beosztás

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: Címzett
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2. melléklet a 12/2017. (HK 6.) HM HPF–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

sz. példány
„Elektronikus levélként továbbítandó!”

Tisztelt Érdeklõdõ!

Jelentkezését megköszönve tájékoztatom, hogy a megküldött pályázata a jelentkezési feltételeknek nem felelt meg,
ezért az MH (alakulat megnevezése) parancsnoka részére nem kerül továbbításra.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. -n

Tisztelettel:

(név. rf.)
beosztás

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel):
Kapják: 1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: Címzett
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3. melléklet a 12/2017. (HK 6.) HM HPF–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

sz. példány
„Elektronikus levélként továbbítandó!”

Tisztelt Érdeklõdõ!

Jelentkezését megköszönve tájékoztatom, hogy megküldött pályázata tartalmi és formai követelményeknek megfe-
lelt, de az MH (katonai szervezet megnevezése) parancsnoka által nem Ön került kiválasztásra.

Tájékoztatom, hogy amennyiben jelentkezését továbbra is fenntartja akkor egyetértése esetén jelentkezését a követke-
zõ álláshirdetésnél is figyelembe vesszük.

Kérem, hogy az alábbi (postai/email) címen tájékoztasson döntésérõl.

Budapest, 2017. -n

Tisztelettel:

(név. rf.)
beosztás

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel):
Kapják: 1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: Címzett

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 643



4.
m

el
lé

kl
et

a
12

/2
01

7.
(H

K
6.

)
H

M
H

P
F

–H
V

K
SZ

C
SF

sz
ak

ut
as

ít
ás

ho
z

F
sz

.
A

pá
ly

áz
ó

sz
em

él
ye

s
ad

at
ai

a)
A

m
eg

pá
ly

áz
ot

tb
eo

sz
tá

s

H
ir

de
té

s
m

eg
je

le
né

s
id

õp
on

tj
a

H
V

K
S

Z
C

S
F

P
ál

yá
za

t
be

ér
ke

zé
se

M
H

K
IK

N
Y

P
T

ob
or

zó
O

sz
tá

ly

A
pá

ly
áz

at
ok

fe
lt

ét
el

ei
ne

k
vi

zs
gá

la
ta

A
be

os
zt

ás
ki

ír
tf

el
té

te
le

in
ek

m
eg

fe
le

l-
e?

M
H

K
IK

N
Y

P
T

ob
or

zó
O

sz
tá

ly

ne
ve

sz
ül

et
és

i
id

ej
e

év

la
kó

he
ly

te
le

pü
lé

s
e-

m
ai

lc
ím

te
le

fo
n/

m
ob

il
le

ve
le

zé
si

cí
m

m
eg

ne
ve

zé
se

he
ly

õr
sé

ge
b)

év
/h

ó/
na

p
év

/h
ó/

na
p

ig
en

ne
m

el
ut

as
ít

ás
ok

a

1.

a)
A

pá
ly

áz
ó

sz
em

él
ye

s
ad

at
ai

tc
sa

k
ak

ko
r

ke
ll

rö
gz

it
en

i,
am

ik
or

a
je

le
nt

ke
zé

si
la

p
ki

tö
lt

és
re

ke
rü

lt
.

644 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



K
ap

cs
ol

at
fe

lv
ét

el
/E

gy
ez

te
té

sc)

M
H

K
IK

N
Y

P
T

ob
or

zó
ti

sz
t

A
pá

ly
áz

ó
m

eg
je

le
né

se
az

üg
yf

él
sz

ol
gá

la
to

n
M

H
K

IK
N

Y
P

T
ob

or
zó

ti
sz

t
P

ál
yá

za
to

k
el

bí
rá

lá
sa

az
al

ak
ul

at
ok

ná
l

M
H

K
IK

N
Y

P
T

ob
or

zó
ti

sz
té

s
a

ka
to

na
is

ze
rv

ez
et

id
õp

on
tj

a
év

/h
ó/

na
p

m
ód

ja
er

ed
m

én
ye

ér
te

sí
té

s
el

kü
ld

és
e

év
/h

ó/
na

p
m

eg
je

le
né

s
id

õp
on

tj
a

év
/h

ó/
na

p
tá

vo
lm

ar
ad

ás
ok

ad)
je

le
nt

ke
zé

si
la

p
ki

tö
lt

és
e

ig
en

/n
em

el
kü

ld
és

id
ej

e
év

/h
ó/

na
p

el
fo

ga
dv

a
ig

en
/n

em
el

ut
as

ít
ás

ok
ae)

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 645



H
áz

io
rv

os
iv

iz
sg

ál
at

,o
rv

os
it

áj
ék

oz
ta

tó
M

H
K

IK
N

Y
P

T
ob

or
zó

ti
sz

t
B

ev
on

ul
ta

tá
s

M
H

K
IK

N
Y

P
T

ob
or

zó
ti

sz
t

A
je

lö
lt

vi
ss

za
lé

pé
sé

ne
k

rö
gz

ít
és

e
M

H
K

IK
N

Y
P

T
ob

or
zó

ti
sz

t
M

eg
je

gy
zé

s

ér
te

sí
té

s
el

kü
ld

és
e

év
/h

ó/
na

p
al

ka
lm

as
ig

en
/n

em
al

ka
lm

at
la

ns
ág

ok
af)

id
õp

on
tj

a
év

/h
ó/

na
p

fo
ga

dó
ka

to
na

i
sz

er
ve

ze
tg)

id
õp

on
t

év
/h

ó/
na

p
ok

ah)
646 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének

12/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF
szakutasítása

az élelmiszerellátás minõségbiztosítási feladatainak
végrehajtásáról

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

szakutasítást

adom ki:

I. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

II. Minõségbiztosítási feladatok végrehajtásához
kapcsolódó feladat- és hatáskörök

2. Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) Mûszaki Átvevõ és Vizsgálati Osztály (a továb-
biakban együtt: MH LK MÁVO) jogosult

2.1. a szerzõdõ fél telephelyén:
a) a szerzõdés idõtartama alatt az eladó minõségbiztosí-

tási rendszerét a katonai minõségbiztosítási követelmé-
nyek alapján – beszállítói audit keretében – ellenõrizni,

b) az eladó által pályázatában benyújtott nyilatkozatok
és a szerzõdésben meghatározott kötelezettségvállalások
teljesülését vizsgálni,

c) a termékek gyártóinál történõ – a honvédségi megren-
delésre gyártott termékféleségek esetében – gyártásközi
ellenõrzést végezni,

d) a szerzõdésben szereplõ termékek nyomon követhe-
tõségének vizsgálatára,

e) a szerzõdében szereplõ termékekbõl minõségi vizs-
gálatok (a továbbiakban: labor vizsgálat) céljából minta-
vétel végrehajtására, amelyhez a mintákat az eladó bizto-
sítja a szerzõdésben rögzített módon,

f) minõséggel kapcsolatos reklamációs ügyekben el-
járni és

g) a kivett termékmintákat független, akkreditált labora-
tóriumban bevizsgáltatni;

2.2. a honvédelmi szervezetek objektumaiban, az adott
honvédelmi szervezet szakállományával együttmûködve:

a) a szerzõdésben elõírt mûszaki követelmények ellen-
õrizni,

b) a szállítási és tárolási elõírások betartásának ellen-
õrizni;

c) szakmai segítséget nyújtani a termékek minõségi át-
vételekor,

d) javaslatot tenni az áru átvételének megtagadására,
illetve minõségi kifogás érvényesítésére és

e) beszállított termékekbõl mintavételre,
f) a kivett termékmintákat független, akkreditált labora-

tóriumban bevizsgáltatni.

3. A honvédelmi szervezetek objektumaiban, az adott
honvédelmi szervezet szakállományával együttmûködve
az MH LK Hadtápfõnökség (a továbbiakban: MH LK
HTPF) jogosult

a) a szerzõdésben elõírt mûszaki követelmények ellen-
õrzésére,

b) a szállítási elõírások betartásának ellenõrzésére,
c) szakmai segítségnyújtásra a termékek minõségi átvé-

telekor és
d) javaslatot tenni az áru átvételének megtagadására,

illetve minõségi kifogás érvényesítésére.

4. Az MH LK MÁVO feladatai:
a) kidolgozza az ajánlattételi felhívás elkészítéséhez

a minõségbiztosítási követelményeket,
b) részt vesz a beküldött minõségbiztosítási dokumentá-

ciók, valamint a pályázók szakmai értékelésében,
c) – szükség esetén külsõ akkreditált laboratórium be-

vonásával – minõségi vizsgálata, értékelése a pályázat so-
rán az ajánlattevõ által beküldött termékmintáknak,

d) az eladó és gyártó ellenõrzése a szerzõdés teljesítése
során, valamint a szerzõdésben szereplõ termékek vizsgá-
lata a telephelyén,

e) az elvégzett ellenõrzésekrõl és vizsgálatokról hely-
színi jegyzõkönyv készítése;

f) mintavétel végrehajtása a szerzõdésben szereplõ ter-
mékekbõl minõségvizsgálat céljából és mintavételi
jegyzõkönyv kiállítása,

g) a minták külsõ akkreditált laboratóriumba történõ el-
juttatása, a bevizsgáláshoz szükséges megrendelõ lapok
elkészítése,

h) a vizsgálati eredmények értékelése, az eredmények-
rõl az eladó – egyidejûleg a vizsgálatban érintett honvédel-
mi szervezetek és az MH LK HTPF-ség – tájékoztatása,
valamint az eredmények ismeretében a szükséges intézke-
dések végrehajtása,

i) a honvédelmi szervezeteknél a termékek minõségel-
lenõrzése és mintavételezése minõségvizsgálat céljából,

j) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoz-
tatása azon eladóról vagy gyártóról, amely a helyszíni
bejárások során vett mintavételezések, illetve a termékei
tekintetében az elvégzett laborvizsgálat megállapítása
szerint három alkalommal nem felelt meg a higiénés elõ-
írásoknak, illetve az élelmiszerbiztonsági követelmények-
nek és

k) a reklamációk kivizsgálásában történõ részvétel.
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5. Az MH LK HTPF feladatai:
a) kidolgozza a (köz)beszerzési eljárás dokumentációjá-

ban szereplõ termékek mûszaki paramétereit és követel-
ményeit,

b) részt vesz a pályázat elbírálásban, szakmailag érté-
keli és véleményezi a termékre vonatkozó minõségi doku-
mentációt,

c) részt vesz a minõségi reklamációk kivizsgálásában,
d) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi szervezetnek

az élelmiszerek szerzõdésszerû teljesítésében és minõségi
átvételében és

e) a honvédelmi szervezetek telephelyein a beszállítók
szerzõdésszerinti teljesítésének ellenõrzése.

6. A honvédelmi szervezetek feladatai:
a) mûködteti és betartatja a HACCP rendszert;
b) biztosítja az élelmiszerek szakszerû átvételét, táro-

lását,
c) biztosítja a feladatban résztvevõ személyek honvé-

delmi szervezethez történõ beléptetését,
d) közremûködik a minõségbiztosítási és minõségellen-

õrzési feladatok végrehajtásában,
e) a bevizsgálásra átadott termékek analitikus nyilván-

tartásból történõ kivezetése és
f) a nem szerzõdésszerû teljesítésekrõl, minõségi rekla-

mációkról negyedévente adatszolgáltatás teljesítése.

III. A minõségbiztosítási feladatok végrehajtása

7. Az MH LK tájékoztatja a honvédelmi szervezet pa-
rancsnokát, illetve az eladó vezetõjét a minõségbiztosítási
és a minõségvizsgálati helyszíni szemle megtartásáról a
tervezett idõpontot megelõzõen legalább 2 munkanappal.

8. Az MH LK a honvédelmi szervezetnél és az eladónál
végzett ellenõrzésrõl minden esetben – az MH LK MÁVO
által elkészített formanyomtatvány alapján – jegyzõköny-
vet köteles készíteni. A helyszíni jegyzõkönyvet 3 pél-
dányban (honvédelmi szervezet vagy eladó, az MH LK
HTPF és az MH LK MÁVO) kell elkészíteni és az érintet-
tek részére átadni.

9. A minõségellenõrzés érdekében végzett mintavétele-
zés alkalmával a mintákat a lehetõ leggyorsabban az illeté-
kes akkreditált laboratóriumba kell eljuttatni. A mintavéte-
lezést saját – elsõsorban hûtõtáskával, jégakkuval, maghõ-
mérõvel – eszközökkel az erre vonatkozó szabályzók be-
tartásával kell elvégezni. A mintavétel „Laborvizsgálati

megrendelés” elnevezésû formanyomtatvány kitöltésével
kell dokumentálni.

10. A honvédelmi szervezet a minõségellenõrzés cél-
jából átadott élelmiszereket az ESZKÖZ programban
4455 „Laboratóriumi minta elkülönített” feladatkódon,
350 „felhasználás” mozgásnem kóddal eszközutalványon
vezeti ki a nyilvántartásából, melyhez mellékletként csa-
tolni kell a kitöltött a „Laborvizsgálati megrendelés”-t.

11. A laboratóriumi vizsgálati eredményeket az MH LK
MÁVO értékeli, amelynek eredményérõl tájékoztatják
a mintát adó honvédelmi szervezetet, eladót, valamint
az MH LK HTPF-t. Amennyiben vizsgálati eredmények
alapján a termék minõsége nem megfelelõ az MH LK
MÁVO kivizsgálást kezdeményez és intézkedést javasol,
amelyrõl értesíti a HM Védelemgazdasági Hivatal Beszer-
zési Igazgatóságot, az érintett honvédelmi szervezetet,
a beszállítót és az MH LK HTPF-et.

IV. Záró rendelkezések

12. Ez a szakutasítás az aláírást követõ 10. napon lép ha-
tályba.*

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
mb. csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. május 17.

A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének

13/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a 9M113 KONKURSZ típusú irányított páncéltörõ
rakéták üzemképességi idejérõl*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
14/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF

szakutasítása
a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben

részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2017. évi ellátási normákról szóló
5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel az illetményekkel és illetményen kívüli jut-
tatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 37. § (1) bekezdésére –
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2017. évi ellátási normákról szóló 5/2017.
(HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás (a továbbiakban:
Szakut.) a következõ 10. ponttal egészül ki:

„10. E szakutasításnak a külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi képzésben részt vevõ személyi állomány nemzeti
támogatásával összefüggõ 2017. évi ellátási normákról

szóló 5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás módo-
sításáról szóló 14/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasí-
tás 1. mellékletével megállapított 6. mellékletét 2017. ja-
nuár 2-tõl kell alkalmazni.”

2. A Szakut. 1. melléklet 1.3.7. alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(1. Az I. ellátási kategóriába sorolt személyek:)
(1.3. C. csoport)
„1.3.7. a NATO/EU/ENSZ/Többnemzeti parancsnoki,

illetve haderõstruktúrában osztályvezetõi vagy magasabb
beosztást betöltõ, legalább ezredesi rendfokozattal rend-
szeresített beosztásban lévõ személyek”

3. A Szakut. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a 2. melléklet a következõ 3/a. ponttal
egészül ki:

„3. Az alapnorma – a 3/a. pontban foglaltak kivételé-
vel – 800 EUR (az Amerikai Egyesült Államokban és
Kanadában 1000 USD).

3/a. Az alapnorma a 2017. 06. 30. napja után tartós
külszolgálatra vezénylésre kerülõ állomány esetében
880 EUR (az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadá-
ban 1100 USD).”

4. A Szakut. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. Ez a szakutasítás 2017. július 1-jén lép hatályba.

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
mb. csoportfõnök
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1. melléklet a 14/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

HONVÉD VEZÉRKAR
LOGISZTIKAI CSOPORTFÕNÖKSÉG

. sz. példány

„6. melléklet az 5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

Gépjármûbérlet az NFTC program keretében, Kanadában, külföldi képzésben
részt vevõ kiküldöttek részére

Helyõrség NFTC gépjármûbérlet (EUR/hó)

Cold Lake (Edmonton) 1300

Moose Jaw (Regina) 1300 ”



SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

H 050436

S 050527

N 028865

N 021757

N 013315

N 029268

I - 077159

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ

A Hadigondozottak Közalapítványa
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai

A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratában leírtak szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfon-
tosabb adatait nyilvánosságra hozza, melyek a következõk:

A szervezet adatai A Hadigondozottak Közalapítványa székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7–11.
Adószáma: 18070644-1-41
Kezelõ szerv neve és címe: Magyar Államkincstár Budapest 1909
Kezelõ szerv telefonszáma: +36 1 452-8631
A kezelõ szerv e-mail címe: kozalapitvany@allamkincstar.gov.hu
Hadirokkant Iroda címe: 1149 Budapest, Pillangó u. 12.
Hadirokkant Iroda telefon és fax száma: +36 1 330-7852

Általános információk a szervezet tevékenységérõl
Magyarország Kormánya 1994. évben létrehozta a jogi személyként mûködõ Hadigondozottak Közalapítványát.

Tevékenységét kiemelkedõen közhasznú szervezettként végzi.
A Közalapítvány mûködése két meghatározó feladatkörre terjed ki:
– a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és annak végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren-

deletben foglaltak teljesítése,
– az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. tör-

vény és az annak végrehajtására kiadott 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet betartása, valamint a 2006. évi XLVII. törvény
alapján a kárpótlási összegek folyósítása.

A Közalapítvány kiemelt célja a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, a kedvez-
mények realizálása.
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A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb adatai

A Közalapítvány 2016. évi mérlege feladatonkénti bontásban
E Ft

Megnevezés Hadigondozás Kárpótlás Közalapítvány összesen

Befektetett eszközök 96 0 96

Pénzeszközök 966 655 406 904 1 373 559

Aktív idõbeli elhatárolások 264 153 417

Eszközök összesen 967 015 407 057 1 374 072

Saját tõke 914 807 407 004 1 321 811

Rövid lejáratú kötelezettség 50 196 24 50 220

Passzív idõbeli elhatárolás 2 012 29 2 041

Források összesen 967 015 407 057 1 374 072

A Közalapítvány eredménykimutatása feladatonkénti bontásban
E Ft

Megnevezés Hadigondozás Kárpótlás Közalapítvány összesen

Egyéb bevétel 7 587 917 150 000 7 737 917

Ebbõl: Költségvetési támogatás 7 587 369 150 000 7 737 369

Pénzügyi mûveletek bevétele 2 887 2 304 5 191

Bevételek összesen 7 590 804 152 304 7 743 108

Anyagjellegû ráfordítás 215 098 69 310 284 408

Személyi jellegû ráfordítás 18 057 0 18 057

Értékcsökkenési leírás 132 0 132

Egyéb ráfordítás 7 450 282 15 683 7 465 965

Pénzügyi mûveletek ráfordításai 159 159

Ráfordítások összesen 7 683 569 85 152 7 768 721

Tárgyévi eredmény –92 765 67 152 –25 613

További információkról részletes tájékoztatás a Közalapítvány honlapján (www.hadigondozottak.hu) található.
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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.

58. Székely János: Válogatott mûvek

»Mondd meg, mit olvasol, megmondom, ki vagy!
Ágyam mellett az éjjeliszekrényen négy kötetet tartok: Füst Milán kétkötetes Naplóját, Joseph Heller
Valami történt-jét és Székely János Egy láda agyag címû verseskötetét. Ez vagyok én.
Az íróasztalomon most kilenc kötet fekszik elõttem, amibõl csak négy magyarországi kiadó „terméke".
Tehát több, mint az életmû fele még nem jelent meg határainkon belül. (Életében megjelent tizenkilenc
kötetébõl azon idõ alatt is csak mindössze kettõt adtak ki Magyarországon.)«

Verebes István

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

58. Székely János: Válogatott mûvek

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.

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

„A Karinthyak mindig a Nagy Mûvet akarták megírni. Frici egész életében tervezte, de sohasem kezdett
neki. Az Utazás a koponyám körül címû könyve azonban nemcsak agydaganata történetét mesélte el,
de az emberi méltóság nagy regényévé is vált. Egyik fia, Karinthy Gábor a Fájdalomherceg, saját görcsbe-
rándult életének monográfiáját tervezte megírni, hiába. Ördöggörcs, avagy utazás Karinthyába címû
családtörténetemben helyette is igyekeztem megfejteni élete és az egész család rejtélyét. Másik fia, Cini
a saját nagy mûvének apjáról szóló könyvét tervezte, Karinthy Frigyes címen. Nem írta meg. Helyette
naplót vezetett. Önmaga számára rögzítette élete mindennapjait.”

Karinthy Márton
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

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.

60. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

»1850-ben, egy évvel a levert magyar szabadságharc után, a megtorlások idején a kor nagy költõje,
Tompa Mihály írt verset A gólyához címmel, a távoli tájakra repülõ vándormadártól kérve, hogy vigye
hírét a tragédiát követõ letargiának, annak, hogy „mint oldott kéve” széthullhat a nemzet. Ezt a sort
választotta a Mednyánszky Cézár tábori fõlelkész rendkívül kalandos életérõl szóló történelmi regénye
címéül a harminckét éves Sárközi György, aki 1931 elõtt inkább lírai költõként volt ismert.«

Sárközi Mátyás
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MEGRENDELÉS

Megrendelem a

60. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

címû kiadványt (ára: 5000 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.

63. Rákosi Viktor: Hõs fiúk

Ma már kevesen emlékeznek Rákosi Viktor nevére. A gyerekek talán nem is hallottak róla. Alig több, mint
tíz évvel a szabadságharc leverése után született, 1860-ban. Gyermekkorát a Székelyföldön, egy gyergyói
faluban töltötte, késõbb került Budapestre, itt élt haláláig, 1923-ig. Író, újságíró volt, karcolataival,
humoros írásaival a nemzet függetlenségéért állt ki. Felnõtteknek szóló írásait Sipulusz néven jelentette
meg, s hosszú idõn át volt szerkesztõje a Kakas Márton címû élclapnak. Hazaszeretettõl, meleg ember-
ségtõl áthatott ifjúsági regényei a szabadságharcban odaadással helytálló fiatalokról szólnak.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

63. Rákosi Viktor: Hõs fiúk

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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