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Jogszabályok

6/2017. (VI. 8.)
HM rendelet

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint
a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM
rendelet módosításáról 661

7/2017. (VI. 13.)
HM rendelet

A biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gaz-
dasági szereplõk jegyzékével összefüggõ elõzetes minõsítés,
eljáráshoz kötõdõ minõsítés és a jegyzéken tartás során alkal-
mazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeirõl 666

8/2017. (VI. 30.)
HM rendelet

A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezet-
használatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglal-
koztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képe-
sítési feltételeirõl 673

19/2017. (VI. 29.)
MvM rendelet

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági
felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ hallgatói
létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás
részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történõ felvétel különös feltételeirõl, valamint a külföldi hall-
gatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvételének,
jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló
1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról 678

Határozatok

1283/2017. (VI. 2.)
Korm. határozat

A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételei-
nek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosí-
tásáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosítá-
sáról 679

1298/2017. (VI. 2.)
Korm. határozat

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program
megvalósításáról 679

1354/2017. (VI. 12.)
Korm. határozat

A Magyar Honvédség hadrendjében lévõ egyes haditechnikai
eszközök nagyjavításának biztosításáról 679

12/2017. (VI. 14.)
OGY határozat

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésû terror-
szervezet elleni nemzetközi fellépésben való további rész-
vételérõl 679
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1436/2017. (VI. 29.)
Korm. határozat

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal össze-
függésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására
irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalatok munkavállalói számára” címû támogatási ké-
relem benyújtásához történõ hozzájárulásról 680

Miniszteri utasítások

24/2017. (VI. 9.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendez-
vényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával,
továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjá-
val összefüggõ szervezési feladatokról 681

25/2017. (VI. 9.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér szervezeti átalakí-
tásáról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével
kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasí-
tás módosításáról 682

26/2017. (VI. 15.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásá-
nak szabályairól 703

27/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

A honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggyakorlásá-
nak és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának
szabályairól 711

28/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely
közötti utazásra történõ használatának szabályozásáról szóló
112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról 715

29/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes
kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás
módosításáról 719

30/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdál-
kodási Információs Rendszerrõl szóló 80/2014. (XII. 5.) HM
utasítás módosításáról 722

31/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és össze-
gének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás
módosításáról 725

32/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
726

33/2017. (VI. 30.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes
szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasí-
tások módosításáról 729

Államtitkári intézkedések

54/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvéd-
ség katasztrófavédelemmel összefüggõ beavatkozási képes-
ségének fejlesztése címû Európai Uniós projekt keretében be-
szerzett és felújított eszközök és készletek felhasználására
kijelölt honvédelmi szervezetek részére történõ átadásának
feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól
szóló 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról 734

56/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2017. évi Red Bull Air Race Világkupa elõkészítésérõl és
végrehajtásáról 737
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58/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami
repülések céljára szolgáló repülõtér közös felhasználású (ka-
tonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szük-
séges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.)
Korm. határozatból adódó feladatok végrehajtása, valamint a
repülõtér komplex fejlesztése érdekében munkacsoport meg-
alapításáról 739

60/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendez-
vényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, to-
vábbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával
összefüggõ szervezési feladatok végrehajtásáról 741

62/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az egyes leltározási és törzsadat-tisztítási feladatok végrehaj-
tásáról 746

65/2017. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelé-
sû elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végre-
hajtásának szabályairól szóló 38/2016. (HK 6.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés módosításáról 751

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

203/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A „SABER GUARDIAN 2017” nemzetközi gyakorlat és kap-
csolódó nemzeti gyakorlatok stratégiai irányítására és támo-
gatására megalakított Gyakorlat Irányító Csoport feladatairól 752

215/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér szervezeti átalakí-
tásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 752

216/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 752

217/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

Az Észtországban, a visegrádi együttmûködés keretében vég-
rehajtásra kerülõ „TRAINING BRIDGE 2017” feladat elõké-
szítésérõl és végrehajtásáról szóló 169/2017. (HK 6.) HVKF
parancs módosításáról 752

227/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

Az „Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Csoport Parancs-
nokság Orientációs Tanfolyam” elõkészítésérõl, valamint
végrehajtásával kapcsolatos nemzeti támogatási feladatok
végrehajtásáról 752

229/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 752

230/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

Az Úszó-, Vízilabda, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi Világbaj-
nokság – „FINA 2017” végrehajtásával kapcsolatos felada-
tokról 752

233/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet, katonai
képviselõi beosztás átadás-átvételérõl 752

234/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl 752

235/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Straté-
giai Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl 752

238/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. június – július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 753
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243/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. június–július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 753

244/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. augusztus–
szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek
szolgálatvezénylésérõl 753

245/2017. (HK 7.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. június–július havi ké-
szenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 753

M/3/2017. (HK 7.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2018. évi váltá-
sába felajánlott erõk vezetési rendjérõl, felépítésérõl, készen-
léti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési
rendjérõl 753

239/2017. (HK 7.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Védelmi Együttmûködési Kezdemé-
nyezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szerve-
zet kötelékébe kijelölt erõk vezénylésérõl, szolgálatba lépte-
tésérõl és a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokról
szóló 3244/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról 753

240/2017. (HK 7.)
HVKF intézkedés

A 2017. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 753

15/2017. (HK 7.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és
hatálytalanításáról 753

16/2017. (HK 7.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról 755

Fõnöki rendelkezések

493/2017. (HK 7.)
HVK SZCSF szakutasítás

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos sze-
mélyügyi szakfeladatok végrehajtásáról 756

8/2017. (HK 7.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Iratkezelõ Rend-
szerének használatba vételérõl 777

15/2017. (HK 7.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben részt ve-
võ személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ
2017. évi ellátási normákról szóló 5/2017. (HK 3.) HVK
LOGCSF szakutasítás módosításáról 777

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 779
Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei a 2017. ápri-

lis 1. – 2017. május 31. közötti idõszakban 779
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
6/2017. (VI. 8.) HM

rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól

szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet,
valamint a katonai szolgálatra való egészségi,

pszichikai és fizikai alkalmasságról,
valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekez-
dés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet vonatkozásá-
ban a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalma-
zás 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 külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól

szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

1. §

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 49. § (2) bekezdésé-
ben az „Ukrajnába és Romániába” szövegrész helyébe
az „Ukrajnába, Romániába és a Cseh Köztársaságba” szö-
veg lép.

2. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai

és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati

eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

módosítása

2. §

(1) A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(Alkalmasságvizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya

alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megál-

lapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenõr-

zése céljából)

„a) a szolgálati viszony 24/A. § (2) bekezdésére figye-
lemmel történõ létesítését követõen 14 napon belül,”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következõ o) ponttal egé-
szül ki:

(Alkalmasságvizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya

alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megál-

lapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenõr-

zése céljából)

„o) a szolgálati viszony létesítése elõtt, ha a katonai
szolgálatra jelentkezõ

oa) a Honvédség személyi állományába tartozik, vagy
ob) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiak-

ban: KNBSZ) állományába jelentkezik.”

3. §

Az R. 20. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

(Az egészségi alkalmasság minõsítéséhez a következõ

leleteket, valamint okmányokat kell benyújtani:)

„b) okmányok: Társadalombiztosítási Azonosító Jelet
igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: TAJ kártya),
a 10. melléklet szerinti, a háziorvosi, alapellátást végzõ or-
vos által kiadott tájékoztatás (a továbbiakban: Háziorvosi
tájékoztatás), továbbá

c) kiegészítõ okmányok: a vizsgálat idõpontjában betöl-
tött vagy a tervezett beosztáshoz kapcsolódó munkaköri
leírás, a 11. melléklet szerinti Prevenciós adatlap,
a 12. melléklet szerinti „Egészségügyi adatlap és nyilatko-
zat”, ha a külföldi beosztás betöltéséhez szükséges, mi-
niszteri utasításban kiadott minta szerinti „Entry Medical
Examination” nevû dokumentum kitöltött és aláírt 1. és
2. oldala.”

4. §

(1) Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A 20. § (3) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt le-
letek és okmányok bármelyikének hiányában az alkalmas-
ság nem minõsíthetõ, illetve a 4. § (2) bekezdés a) pontja
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szerinti esetben a jelentkezõvel szolgálati viszony nem lé-
tesíthetõ.”

(2) Az R. 23. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(6) Az összesített alkalmassági minõsítést – a 4. §
(2) bekezdés a) pontja kivételével – az EPAB vagy
az EROB a vizsgálatok megkezdésétõl számított 30 napon
belül hozza meg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja esetén leg-
késõbb a szolgálati viszony létesítésétõl számított 14 na-
pon belül kell az összesített alkalmassági minõsítést meg-
hozni.

(7) Az EPAB vagy az EROB a (6) bekezdés szerinti ha-
táridõt – a 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében alkalmazott
határidõ kivételével – egy alkalommal, legfeljebb 60 nap-
pal meghosszabbíthatja.”

5. §

Az R. VII. Fejezete a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) A Háziorvosi tájékoztatást a katonai szol-

gálatra jelentkezõ az illetékes katonai igazgatási szerv ré-
szére leadja, amely szerv legkésõbb a leadást követõ mun-
kanapon megküldi azt az MH központi egészségügyi szer-
vezete alkalmasságvizsgálatot végzõ szerve részére.
Az EPAB a 19. melléklet szerinti dokumentumot a Házior-
vosi tájékoztatásban közölt adatok alapján „javasolom”,
vagy „nem javasolom” jelzéssel állítja ki és haladéktala-
nul, de legkésõbb a leadást követõ 5 munkanapon belül
megküldi az illetékes katonai igazgatási szerv részére.

(2) A katonai szolgálatra jelentkezõk esetében a szolgá-
lati viszony létesítésére irányuló szerzõdés csak abban
az esetben köthetõ meg, ha a katonai szolgálatra jelentkezõ
által az illetékes katonai igazgatási szervnél leadott, kitöltött
Háziorvosi tájékoztatás alapján az EPAB a 19. melléklet
szerinti dokumentumot „javasolom” jelzéssel állítja ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentum alapján a kato-
nai szolgálatra jelentkezõ és a szolgálati viszonyt létesített
honvéd egészségi, pszichikai alkalmasságát az alkalmas-
ság minõsítésének 26. § szerinti megállapításáig, de legfel-
jebb a szolgálati viszony létesítését követõ 14. napig vélel-
mezni kell azzal, hogy az alapkiképzés gyakorlati szaka-
sza csak az érvényes alkalmassági minõsítéssel rendelkezõ
honvéddel kezdhetõ meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdés a KNBSZ állományába jelent-
kezõ, valamint a Honvédség személyi állományába tartozó
és katonai szolgálatra jelentkezõ személy esetében nem al-
kalmazható.”

6. §

Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A KNBSZ fõigazgatója által meghatározott szerve-
zeti egység vezetõje által az állományába jelentkezõrõl ké-
szített „beosztási tervezési lap”-on csak a Hjt. vhr. szerinti
beosztási rovatot kell megjelölni, az alkalmasság
elbírálásához nem kell benyújtani a beosztáshoz kapcsolódó
munkaköri leírást.”

7. §

Az R. 38. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EPAB, illetve a MAV az érvényben lévõ „Be-

osztásában szolgálatra alkalmas” minõsítés érvényességi
idejét az elvégzett egészségi és pszichikai vizsgálat ered-
ménye alapján megváltoztathatja vagy helyben hagy-
hatja.”

8. §

Az R. 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az önkéntes tartalékos katonai állományba jelent-
kezõ elõzetes alkalmasságvizsgálatát az MH egészségügyi
fõnöke által a vizsgálat végrehajtására szakmailag jóváha-
gyott és a Honvéd Vezérkar fõnöke által kijelölt vagy jó-
váhagyott orvosi rendelõ orvosa, vagy az MH egészség-
ügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végzõ szervének
orvosa végzi.”

9. §

Az R. 36. alcíme a következõ 82. §-sal egészül ki:
„82. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítõk

egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rende-
let, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichi-
kai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati el-
járásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításá-
ról szóló 6/2017. (VI. 8.) HM rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) módosított 4. § (2) bekezdés a) pontját, 20. §
(3) bekezdés b) és c) pontját, 23. § (1), (6) és (7) bekezdé-
sét, 25. § (3) bekezdését, 38. § (1) bekezdését, 54. § (2) be-
kezdését, 10. mellékletét, valamint a Módr.-rel megállapí-
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tott 4. § (2) bekezdés o) pontját, 24/A. §-át, 38. § (2a) be-
kezdését és 19. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor fo-
lyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”

10. §

(1) Az R. 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

11. §

Az R.
a) 25. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálathoz (a továbbiakban: KNBSZ)” szövegrész he-
lyébe a „KNBSZ-hez” szöveg,

b) 38. § (1) bekezdésében az „5 napon” szövegrész he-
lyébe a „20 munkanapon” szöveg
lép.

12. §

Hatályát veszti az R. 28. § (4) és (7) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 6/2017. (VI. 8.) HM rendelethez

„10. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez

Háziorvosi, alapellátást végzõ orvosi tájékoztatás

Tisztelt Háziorvos – Alapellátást végzõ orvos Úr/Úrhölgy!

Alulírott, ............................................................................................... szül. idõ ..............................................................
anyja neve: ....................................................................................
lakcíme: ....................................................................................
TAJ száma: .................................................................................... kérem
a rendelkezésére álló egészségi adataim közlését.
Az egészségi állapotomról történõ tájékoztatás megadása szolgálati viszony létesítése elõtti / szolgálati viszonyomra te-
kintettel miniszteri rendeletben elõírt egészségi, pszichikai alkalmasságom vizsgálatához szükséges.

....................................................................................
a jelentkezõ aláírása

Dátum: ....................................................................................



Családi anamnézisben szereplõ örökletes vagy egyéb betegsége .......................................................................................

Kezelték-e, illetve kezelik-e (mûtét is ideértendõ)
a következõ betegségekkel:

szív- és érbetegség: ......................................................... magas vérnyomás: ...............................................................

tüdõgyulladás, tüdõasztma: ............................................. tüdõgümõkor (Tbc): ............................................................

allergia, szénanátha: ........................................................ cukorbetegség: .....................................................................

fekélybetegség (gyomor-nyombél): ................................
gasztroenterológiai gondozás alatt
áll-e: .................................................................................

endokrinológiai betegség: ...................................................
ételallergia: ..........................................................................
szembetegség, látáscsökkenés (+ 3 dioptriánál erõsebb

vese-, májbetegség: .........................................................
hematológiai betegség: ....................................................
fülbetegség, súlyos nagyothallás: ....................................
urológiai betegség: ..........................................................
nõgyógyászati betegség: ..................................................

szemüveg): ..........................................................................
látásjavító beavatkozás (mikor): ..........................................
zöldhályog: ..........................................................................
súlyos elhízás: .....................................................................
epilepszia, görcsrohamok: ...................................................

sérv: .................................................................................
rosszindulatú daganat (5 éven belül): ..............................
A fent felsoroltak között nem szereplõ egyéb, gondozást
igénylõ betegsége: ...........................................................

idegkimerültség: ..................................................................
egyéb pszichiátriai megbetegedés: ......................................
mozgásszervi betegség: .......................................................

Fertõzõ megbetegedések: ...............................................................................................................................................
Sérülések, balesetek: .......................................................................................................................................................
Jelenleg áll-e gyógyszeres kezelés alatt: ........................................................................................................................
Gyermek-, serdülõpszichiátriai, pszichológiai gondozás: ..............................................................................................
Van-e tudomása gyógypedagógiai gondozásról: ...........................................................................................................
Fogyasztott-e, fogyaszt-e rendszeresen alkoholt: ..........................................................................................................
Fogyaszt-e kábító hatású szert: ......................................................................................................................................
Volt-e, van-e beszéd-, írás-, olvasás-, számolászavara: .................................................................................................
Volt-e alvászavar: ..........................................................................................................................................................
Volt-e eszméletvesztés, ájulás: ......................................................................................................................................
Volt-e ágybavizelés: ......................................................................................................................................................
Volt-e öngyilkossági kísérlet: ........................................................................................................................................
Kezelték-e kórházban, ideg-, pszichiátriai gyógyintézetben: ........................................................................................
Kórházi, gyógyintézeti ellátás, mûtét (a kezelés helye, ideje): .......................................................................................
Kórisme: ........................................................................................................................................................................
Volt-e orvosszakértõi vizsgálata (mikor, milyen okból): ..............................................................................................
Megállapítottak-e munkaképesség csökkenést (hány %-ot): .........................................................................................
Egy évre visszamenõleg betegállományban/eü. szabadságon töltött napok száma: ..................... nap.
Egyéb közlendõ: ............................................................................................................................................................

Dátum: ....................................................................................

P. H.
....................................................................................

illetékes háziorvos – alapellátást végzõ orvos

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem.

Dátum: ....................................................................................

....................................................................................
jelentkezõ aláírása
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Adatvédelmi tájékoztató
A Háziorvosi tájékoztatásban szereplõ személyes és különleges adatoknak a kezelése az egészségi, pszichikai és fizikai al-

kalmassági feltételek fennállásának megállapítása céljából történik. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai alkalmas-
ság megállapításához szükséges személyes és különleges adatokat is tartalmazó Háziorvosi tájékoztatást az alkalmassági vizs-
gálatot kezdeményezõ illetékes katonai szerv1 ................................................................................................ (a továbbiakban:
katonai szerv) – az adatok megfelelõ szintû védelmének biztosításával – továbbítja a Magyar Honvédség központi egészség-
ügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végzõ szerve részére (6000 Kecskemét, Balaton u. 17., telefonszám: 06(76)581-600;
e-mail-cím: mh.ek.ravgyi.avi@hm.gov.hu).

A katonai szerv a jelentkezõ adatait a honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 9. §-a alapján kezeli.

A Háziorvosi tájékoztatásban szereplõ személyes és különleges adatoknak a kezelése az egészségi, pszichikai és fizi-
kai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása céljából a továbbiakban a Haktv. 8. §-a, valamint az egészség-
ügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezé-
seire figyelemmel történik.

A jelentkezõk az adatkezelés teljes idõtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zárolás-
hoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolga-
lat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhatnak.

1 A kezdeményezõ illetékes katonai szerv megnevezése és elérhetõségi adatainak (cím, telefonszám, e-mail-cím, honlap)
szerepeltetése szükséges, amelyet e szerv tölt ki.”

2. melléklet a 6/2017. (VI. 8.) HM rendelethez

„19. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez

Honvédelmi szervezet megnevezése

Javaslat katonai kiképzés megkezdéséhez

Név: ....................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................
Szül. hely, idõ: ....................................................................................
Vizsgálat idõpontja: ....................................................................................
Javaslatot kérõ katonai szervezet: ....................................................................................

A beküldött háziorvosi tájékoztatóban közölt adatok alapján a kiképzés megkezdését

Javasolom Nem javasolom

Az ezen iratban kiadott javaslat az összesített alkalmassági minõsítés kiadásakor, ill. a próbaidõ letelte után érvényét
veszti.

Dátum: ....................................................................................

....................................................................................
Elsõfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság”
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A honvédelmi miniszter
7/2017. (VI. 13.) HM

rendelete
a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre

jogosult gazdasági szereplõk jegyzékével összefüggõ
elõzetes minõsítés, eljáráshoz kötõdõ minõsítés és

a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról,
valamint a jegyzék tartalmi elemeirõl

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló
2016. évi XXX. törvény 172. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-
és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezetõ
miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköré-
rõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló 2016.
évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 62. alcíme sze-
rinti elõzetes minõsítést a Vbt. 118. § (1) bekezdése szerinti
gazdasági szereplõ az 1. melléklet szerinti adatlap kitölté-
sével és az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban:
AH) részére történõ megküldésével kezdeményezheti.
Az adatlaphoz a gazdasági szereplõnek a 3–6. melléklet
szerinti, kitöltött nyilatkozatokat és adatlapokat is csatol-
nia kell.

2. §

(1) Az ajánlatkérõ a Vbt. 119. § (1) bekezdése szerinti
gazdasági szereplõ beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõ-
sítését az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és
az AH részére történõ megküldésével kezdeményezheti.
Az adatlaphoz a 3–6. melléklet szerinti, a gazdasági sze-
replõ által kitöltött nyilatkozatokat és adatlapokat is
csatolnia kell.

(2) Az ajánlatkérõ a Vbt. 119. § (2) bekezdése szerinti
gazdasági szereplõ beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsíté-
sét a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és az AH
részére történõ megküldésével kezdeményezheti. Az adat-
laphoz az ajánlatkérõnek a 3–6. melléklet szerinti,
a gazdasági szereplõ által kitöltött nyilatkozatokat és adat-
lapokat is csatolnia kell.

3. §

A Vbt. 120. § (1) bekezdése szerinti esetben a gazdasági
szereplõ az 1., 3., 4. és 6. melléklet szerinti adatlapot és
nyilatkozatokat köteles ismételten kitöltve megküldeni
az AH részére.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Cégellenõrzési adatlap az elõzetes minõsítési eljárás/a részvételre jelentkezõ és a kiemelt alvállalkozó beszerzési
eljáráshoz kötõdõ minõsítése/jegyzéken tartáshoz kötõdõ eljárás kezdeményezéséhez

1. Általános azonosító adatok
1.1. Megnevezés (cég esetén cégszerû megnevezés a cégforma megjelölésével):
1.2. A gazdasági szereplõ fõtevékenységének megnevezése és TEÁOR kódja:
1.3. A gazdasági szereplõ székhelye, postai címe, elektronikus címe (e-mail):
1.4. Cég esetén a cég létesítõ okiratának kelte, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába törté-

nõ felvétel napja:
1.5. Cég esetén a cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, ha van,

az egyéni vállalkozói igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése:
1.6. Jogelõd neve, címe, alapításának ideje:
1.7. A cég jegyzett tõkéje:
1.8. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok százalékban történõ feltüntetésével:
1.8.1. állami tulajdon:
1.8.2. önkormányzati tulajdon:
1.8.3. magyar állampolgárságú természetes személy(ek) tulajdona:
1.8.4. külföldi állampolgárságú természetes személy(ek) tulajdona:
1.8.5. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság(ok) vagy egyéb szervezet(ek) tulajdona, ebben az esetben a to-

vábbi – szabályozott tõzsdén nem jegyzett – tulajdonosok feltüntetése is szükséges:
1.8.6. külföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona, ebben az esetben a további – szabályo-

zott tõzsdén nem jegyzett – tulajdonosok feltüntetése is szükséges:
1.8.7. egyéb (megnevezve):
Valamennyi cégtulajdonos esetében fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, természetes személy esetében a személyes

adatokat (születési név, anyja neve, születési hely és idõ, lakó- és tartózkodási hely), nem természetes személy esetében
a székhelyét, a központi ügyintézés helyét, a telephelyek és fióktelepek címét, a szervezet nyilvántartási számát és a nyil-
vántartást vezetõ szervezet megnevezését.

1.9. A gazdasági szereplõ érdekeltségei más vállalkozásokban (név, székhely, cégjegyzékszám, részesedés mértéke):
1.10. Számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatók megnevezése és a fizetési számlaszámok:
1.11. A számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató igazolása arról, hogy az elmúlt két évben a számlavezetõ pénzforgalmi

szolgáltatónál a gazdasági szereplõ számláján a pénzforgalom rendszeres, a hitelezõk sorban állása nem fordult elõ,
a gazdasági szereplõ a fizetési kötelezettségének eleget tett:

1.12. A gazdasági szereplõ adószáma:

2. A cég vezetésére, illetve az egyéni vállalkozóra vonatkozó információk
A cég valamennyi vezetõ tisztségviselõjének, valamint az egyéni vállalkozó személyes adatai:
2.1. név (születési név):
2.2. születési hely és idõ:
2.3. anyja neve:
2.4. lakóhely és tartózkodási hely:
2.5. jelenlegi tisztsége:
2.6. iskolai végzettsége:
2.7. szakirányú végzettsége:
2.8. a cégnél alkalmazásban állás/az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának kezdõ idõpontja:
2.9. vezetõi gyakorlata:
2.10. elérhetõsége (telefon, e-mail):
2.11. nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kapcsolatos információk (az ellenõrzés konkrét idõpontja, az ellenõrzés típusa,

az ellenõrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
2.12. valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok ál-

tal történõ, az elõzetes minõsítés/beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsítés/jegyzéken tartáshoz kötõdõ minõsítés elvégzé-
séhez, valamint a kiegészítõ ellenõrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékû kezeléséhez:

3. A 24 hónapnál nem régebbi, közbeszerzési, védelmi beszerzési vagy biztonsági beszerzési eljárás részvételi szaka-
szában történõ eredményes részvételek megjelölése az ajánlatkérõ feltüntetésével:

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 667



4. A gazdasági szereplõ által a 3. pont szerinti beszerzések irányításában és szervezésében részt vevõk adatai (születé-
si név, idõ, hely, anyja neve, valamint a hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok
által történõ, az elõzetes minõsítéshez/beszerzési eljáráshoz/jegyzéken tartáshoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez, vala-
mint a kiegészítõ ellenõrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékû kezeléséhez):

5. A szervezet a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság: Igen – Nem

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

P. H.

............................................................
cégszerû aláírás

2. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Cégellenõrzési adatlap az alvállalkozó beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsítése kezdeményezéséhez

1. Általános azonosító adatok
1.1. Megnevezés (cég esetén cégszerû megnevezés a cégforma megjelölésével):
1.2. A gazdasági szereplõ fõtevékenységének megnevezése:
1.3. A gazdasági szereplõ székhelye:
1.4. Cég esetén a létesítõ okiratának kelte, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történõ

felvétel napja:
1.5. Cég esetén a cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, ha van,

az egyéni vállalkozói igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése:
1.6. Jogelõd neve, címe, alapításának ideje:
1.7. A cég jegyzett tõkéje:
1.8. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok százalékban történõ feltüntetésével:
1.8.1. állami tulajdon:
1.8.2. önkormányzati tulajdon:
1.8.3. magyar állampolgárságú természetes személy(ek) tulajdona:
1.8.4. külföldi állampolgárságú természetes személy(ek) tulajdona:
1.8.5. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság(ok) vagy egyéb szervezet(ek) tulajdona, ebben az esetben a to-

vábbi – szabályozott tõzsdén nem jegyzett – tulajdonosok feltüntetése is szükséges:
1.8.6. külföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona, ebben az esetben a további – szabályo-

zott tõzsdén nem jegyzett – tulajdonosok feltüntetése is szükséges:
1.8.7. egyéb (megnevezve):
Valamennyi cégtulajdonos esetében fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, természetes személy esetében a személyes

adatokat (születési név, anyja neve, születési hely és idõ, lakó- és tartózkodási hely), nem természetes személy esetében
a székhelyét, a központi ügyintézés helyét, a telephelyek és fióktelepek címét, a szervezet nyilvántartási számát és a nyil-
vántartást vezetõ szervezet megnevezését.

1.9. A gazdasági szereplõ érdekeltségei más vállalkozásokban (név, székhely, cégjegyzékszám, részesedés mértéke):
1.10. Számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatók megnevezése és a fizetési számlaszámok:
1.11. A számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató igazolása arról, hogy az elmúlt két évben a számlavezetõ pénzforgalmi

szolgáltatónál a gazdasági szereplõ számláján a pénzforgalom rendszeres, a hitelezõk sorban állása nem fordult elõ,
a gazdasági szereplõ a fizetési kötelezettségének eleget tett:

1.12. A gazdasági szereplõ adószáma:
1.13. Együttes adóigazolás:

2. A cég vezetésére, illetve az egyéni vállalkozóra vonatkozó információk
A cég valamennyi vezetõ tisztségviselõjének, valamint az egyéni vállalkozó személyes adatai:
2.1. név (születési név):
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2.2. születési hely és idõ:
2.3. anyja neve:
2.4. lakóhely és tartózkodási hely:
2.5. jelenlegi tisztsége:
2.6. a cégnél alkalmazásban állás/az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának kezdõ idõpontja:
2.7. vezetõi gyakorlata:
2.8. elérhetõsége (telefon, e-mail):
2.9. nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kapcsolatos információk (az ellenõrzés konkrét idõpontja, az ellenõrzés típusa,

az ellenõrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
2.10. valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok ál-

tal történõ, a beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez szükséges mértékû kezeléséhez:

3. A gazdasági szereplõ által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevõ személyek adatai:
3.1. név, születési név:
3.2. születési hely, idõ, anyja neve:
3.3. lakcímadat:
3.4. jelenlegi tisztsége:
3.5. iskolai végzettsége:
3.6. szakirányú végzettsége:
3.7. a cégnél alkalmazásban állás idejének kezdõ idõpontja:
3.8. vezetõi gyakorlata:
3.9. amennyiben a gazdasági szereplõ által elvégzett, kivitelezett jelentõsebb munkák, valamint a beszerzések irányí-

tásában és szervezésében részt vett, e beszerzések ismertetése:
3.10. elérhetõsége (telefon, e-mail):
3.11. nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kapcsolatos információk (az ellenõrzés konkrét idõpontja, az ellenõrzés típusa,

az ellenõrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
3.12. valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok ál-

tal történõ beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez szükséges mértékû kezeléséhez:

4. A szervezet a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság: Igen – Nem

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

P. H.

............................................................
cégszerû aláírás

3. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Nyilatkozat

A ......................................................................................................... cég vezetõ tisztségviselõje/egyéni vállalkozó
büntetõjogi felelõsségem tudatában

1. kijelentem, hogy a cégellenõrzési adatlapon foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak
és hitelesek,

2. kijelentem, hogy a cég Magyarországon a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vagy külföldön bejegy-
zett gazdasági társaság (a letelepedés helye szerinti ország megjelölésével)/egyéni vállalkozóként Magyarországon
az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyeztek vagy külföldön nyilvántartásba vettek (a letelepedés helye szerinti
ország megjelölésével),

3. kijelentem, hogy a gazdasági szereplõ a székhelye szerinti országban az állammal, az önkormányzatokkal szembeni
kötelezettségeinek eleget tesz, 60 napon túli köztartozása (társadalombiztosítási, adó-, adók módjára behajtható egyéb
tartozása, valamint vám- stb. tartozása) nincs,

4. kijelentem, hogy a cég ellen csõdeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolási eljárás
nincs folyamatban,
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5. kijelentem, hogy a gazdasági szereplõnek az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és
ki nem egyenlített tartozása nincs,

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a cégellenõrzés során a hatáskörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat a gazdasági
szereplõ székhelyén, illetve telephelyén vizsgálatot folytasson, amelyhez minden segítséget megadok,

7. tudomásul veszem, hogy a hatáskörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat által készített nemzetbiztonsági szak-
vélemény ellen csak a Vbt. 168. §-a szerinti jogorvoslatnak van helye,

8. kötelezettséget vállalok arra, hogy a gazdasági szereplõ jegyzékre kerülése esetén adatszolgáltatási kötelezettsé-
gemnek eleget teszek.

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

P. H.

............................................................
cégszerû aláírás

4. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Nyilatkozat

A ................................................................................. cég vezetõ tisztségviselõje/egyéni vállalkozó büntetõjogi fele-
lõsségem tudatában kijelentem, hogy

1. az általam képviselt gazdasági szereplõ Magyarország területén közbeszerzési eljárástól vagy más beszerzési eljá-
rástól nincs eltiltva,

2. a gazdasági szereplõt a korábbi, 5 évnél nem régebben lefolytatott közbeszerzési eljárásban vagy más beszerzési el-
járásban hamis adatszolgáltatás miatt közbeszerzési, illetve egyéb beszerzési eljárásból nem zárták ki,

3. a gazdasági szereplõ közbeszerzési eljárás vagy más beszerzési eljárás alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségé-
nek megszegését jogerõs közigazgatási vagy bírósági határozat nem állapította meg,

4. az elmúlt két évben gazdasági szereplõ pénzforgalmi szolgáltatónál vagy szolgáltatóknál vezetett fizetési számláján
a pénzforgalom rendszeres, továbbá a hitelezõk sorban állása nem fordult elõ, valamint a gazdasági szereplõ a fizetési
kötelezettségének eleget tesz,

5. a gazdasági szereplõ üzletviteli körében 5 évnél nem régebben meghozott, jogerõs bírósági ítéletben, jogerõs ver-
senyfelügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.

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

P. H.
............................................................

cégszerû aláírás

5. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Adatlap pénzügyi, gazdasági és adatbiztonsági ellenõrzéshez

1. Általános információk (azonosító adatok)
1.1. Megnevezés (cég esetén cégszerû megnevezés a cégforma megjelölésével):
1.2. A gazdasági szereplõ fõtevékenységének megnevezése és TEÁOR kódja:
1.3. A gazdasági szereplõ székhelye:
1.4. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok %-ban történõ feltüntetésével:
1.4.1. állami tulajdon:
1.4.2. önkormányzati tulajdon:
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1.4.3. magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona:
1.4.4. külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona:
1.4.5. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
1.4.6. külföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
1.4.7. egyéb (megnevezve):
Valamennyi cégtulajdonos esetében fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, természetes személyek esetében a személyes

adatokat (születési név, anyja neve, születési hely és idõ, lakó- és tartózkodási hely), nem természetes személy esetében
a székhelyét, a központi ügyintézés helyét, a telephelyek és fióktelepek címét, a szervezet nyilvántartási számát és a nyil-
vántartást vezetõ szervezet megnevezését.

1.5. A cég valamennyi vezetõ tisztségviselõjének, valamint az egyéni vállalkozó adatai:
1.5.1. név (születési név), születés hely, idõ, anyja neve:
1.5.2. jelenlegi tisztsége (a betöltés kezdõ idõpontjának feltüntetésével):
1.5.3. iskolai végzettsége:
1.5.4. szakirányú végzettsége:
1.5.5. a cégnél alkalmazásban állás/az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának kezdõ idõpontja:
1.5.6. vezetõi gyakorlata:
1.5.7. valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok ál-

tal történõ, az elõzetes minõsítéshez/beszerzési eljáráshoz/jegyzéken tartáshoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez, valamint
a kiegészítõ ellenõrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékû kezeléséhez:

2. A gazdasági szereplõ gazdálkodására vonatkozó pénzügyi, pénzforgalmi (termelési) adatok
2.1. Mellékletként csatolni kell az elõzõ évi mérleget és ennek kiegészítõ mellékleteit.
2.2. A gazdasági szereplõ hiteltartozásainak összege:
2.3. Elismert kintlévõségek összege:
2.4. Hosszú lejáratú tartozások összege:
2.5. Tárgyi eszközök nettó értéke:
2.6. Forgóeszközök állománya:

– ebbõl pénzeszköz:
2.7. A tárgyévre tervezett árbevétel (saját és alvállalkozói):
2.8. Prognosztizált tárgyévi eredmény:
2.9. Folyó évre tervezett szolgáltatások értéke:
2.10. A következõ 2 évre tervezett – szerzõdéssel már lekötött – szolgáltatások értéke:
2.11. Foglalkoztatottak összlétszáma:
2.12. A gazdasági szereplõ nyilatkozata arról, hogy az állammal, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségeinek ele-

get tett, köztartozása (társadalombiztosítási, adó-, adók módjára behajtható egyéb köztartozása, valamint vámtartozása)
nincs:

3. A gazdasági szereplõre vonatkozó szakmai információk, megrendelõ által igazolt referenciák felsorolása szükség
szerinti részletezettséggel és mellékletek csatolásával.

3.1. A gazdasági szereplõ által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevõ személyek adatai:
3.1.1. név, születési név:
3.1.2. születési hely, idõ, anyja neve:
3.1.3. lakcímadat:
3.1.4. jelenlegi tisztsége:
3.1.5. iskolai végzettsége:
3.1.6. szakirányú végzettsége:
3.1.7. a cégnél alkalmazásban állás ideje:
3.1.8. vezetõi gyakorlata:
3.1.9. amennyiben a gazdasági szereplõ által elvégzett, kivitelezett jelentõsebb munkák, valamint a beszerzések irá-

nyításában és szervezésében részt vett, e beszerzések ismertetése:
3.1.10. elérhetõsége (telefon, e-mail):
3.1.11. nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kapcsolatos információk (az ellenõrzés konkrét idõpontja, az ellenõrzés típu-

sa, az ellenõrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
3.1.12. valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok

által történõ, az elõzetes minõsítéshez/beszerzési eljáráshoz/jegyzéken tartáshoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez, vala-
mint a kiegészítõ ellenõrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékû kezeléséhez:
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3.2. A 24 hónapnál nem régebbi beszerzési eljárás részvételi szakaszában történõ eredményes részvétel megjelölése
az ajánlatkérõ feltüntetésével:

3.3. Az elmúlt két évben végzett olyan munkák megnevezése, amelyeket a gazdasági szereplõ fokozott adatvédelmet
igénylõ megbízók (Magyar Honvédség, katonai vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi szervek, ka-
tasztrófavédelmi szervek, büntetés-végrehajtási intézetek, minisztériumok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve szer-
vei, illetve az említettek irányítása, felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet) részére végzett:

3.3.1. munka megnevezése:
3.3.2. megrendelõ neve:
3.3.3. a szerzõdés jellege (fõvállalkozó vagy alvállalkozó volt-e):
3.3.4. a referenciát nyújtó szervezet megnevezése, címe, az okirat kiállítója nevének és telefonszámának feltüntetésé-

vel:
3.4. A gazdasági szereplõ elmúlt 2 évben elvégzett munkái közül olyan referenciamunkák felsorolása:
3.4.1. amelyeket önállóan végzett el:
3.4.2. ahol biztosítja, hogy elõre egyeztetett idõpontban az átadott munka megtekinthetõ:
3.5. A beszerzési eljárásban a gazdasági szereplõ részérõl vagy képviseletében részt vevõ speciális végzettségû vagy

tudományos fokozattal rendelkezõ szakemberek adatai (amennyiben több ilyen szakembere van, vagy egyiküknek több
speciális végzettsége is van, azokat külön-külön kell megadni az alábbiak szerint):

3.5.1. személyes adatok (név, születési név, születési hely, idõ, anyja neve):
3.5.2. tudományos fokozat vagy speciális végzettség megnevezése:
3.5.3. oklevél sorszáma:
3.5.4. megszerzésének idõpontja:
3.5.5. megszerzésének helye:

4. Biztonsági elõírások
4.1. Azon munkatársak személyi adatainak (név, születési név, születési hely és idõ, anyja neve, irányítószámmal ellá-

tott lakóhely és tartózkodási hely) ismertetése, akik az adatlap összeállításában, kidolgozásában részt vettek:

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

P. H.
............................................................

cégszerû aláírás

6. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott ............................................................ (születési hely, idõ, anyja neve, lakcím) hozzájárulok a személyes
adataim – a nemzetbiztonsági szolgálatok által történõ, az elõzetes minõsítéshez/beszerzési eljáráshoz/jegyzéken tartás-
hoz kötõdõ minõsítés elvégzéséhez, alvállalkozói minõség megállapításához, valamint a kiegészítõ ellenõrzésekhez és
a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékû – kezeléséhez.

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

............................................................
aláírás
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A honvédelmi miniszter
8/2017. (VI. 30.) HM

rendelete
a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos

környezethasználatokról, valamint a honvédelmi
szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi

megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeirõl

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (16) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és ha-
táskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra,
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közneve-
lési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szer-
vezetek) terjed ki.

2. §

A honvédelmi szervezeteknél a környezetvédelmi fel-
adatok ellátása érdekében, az 1. melléklet szerinti tevé-
kenységek ellátása esetén legalább a környezetvédelmi

megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirõl szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontja szerinti kö-
zépfokú környezetvédelmi képesítések valamelyikével
rendelkezõ környezetvédelmi megbízottat kell – állo-
mánytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített
beosztásban vagy munkakörben, ennek hiányában megbí-
zási szerzõdés alapján – foglalkoztatni.

3. §

A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környe-
zethasználatokat, amelyek esetében környezetvédelmi
megbízottat kell foglalkoztatni, az 1. melléklet tartal-
mazza.

4. §

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

5. §

Hatályát veszti a Magyar Honvédség környezetvédelmi
megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeirõl
szóló 24/1997. (XI. 6.) HM rendelet.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 8/2017. (VI. 30.) HM rendelethez

A honvédelmi tevékenységgel összefüggõ sajátos környezethasználatok
és az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok

A B C D

1. Tevékenység

2.
Feladat-
csoport

Honvédelmi feladat Környezethasználatok Környezet-, víz- és természetvédelmi feladatok

3. I. Kiképzési és szolgálati
feladatok végrehajtása

Kézifegyverekkel, toronyfegyverekkel,
lövegekkel, tüzérségi eszközökkel, illetve
rakétákkal történõ lövészet végrehajtása

1. Védett természeti és Natura 2000
természetvédelmi kezelési irányelveinek
érvényesítése a kiképzési feladatok
tervezésében és végrehajtásában
2. Gyakorlatot elrendelõ belsõ rendelkezés
környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
3. Gyakorlatterv környezetvédelmi
mellékletének kidolgozása a környezet- és
természetvédelmi követelményeknek
megfelelõen
4. Gyakorlatra vonatkozó környezetvédelmi
engedélyezési eljárásban való részvétel
(szükség esetén)
5. Elõzetes egyeztetés lefolytatása a területileg
érintett vízügyi igazgatósággal
6. Elõzetes egyeztetés lefolytatása a területileg
érintett víziközmû üzemeltetõjével
7. Nemzetközi gyakorlatokra vonatkozó
egyezmények kidolgozása és egyeztetése
8. Fogadó nemzet környezetvédelmi elõírások
kidolgozása
9. Gyakorlatra vonatkozó egyeztetés
végrehajtása vízbázis védõövezetén a vízbázis,
távlati vízbázis üzemeltetõjével

4. Harcászati és vezetési gyakorlatok

5. Robbantási, imitációs gyakorlatok

6. Robbanó anyagok megsemmisítése

7. Tûzakadálypálya használata

8. Vegyivédelmi mentesítési gyakorlatok

9. Ideiglenes és állandó helikopter-leszállóhelyek
igénybevétele

10. Légijármûvek kis magasságon történõ repülése

11. Pilóta nélküli légijármûvek alkalmazása,
a szükséges leszállóhelyek mûködtetése

12. Vízfelszínen és annak közelében végzett híd-
és kompátkelõ helyek építése és mûködtetése

13. Felszíni vizek közelében víznyerõ helyek és
víztisztító állomások, víztisztító pontok
telepítése és üzemeltetése

14. Mûszaki zárak létesítése, utak karbantartása,
ideiglenes hidak építése, földmunkák,
tüzelõállások kialakítása
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15. II. Katonai létesítmények
üzemeltetése

Veszélyes anyagok, készítmények tárolása,
felhasználása

1. Környezetvédelmi kockázatbecslés elkészítése
2. Objektum Környezetvédelmi Szabályzat
elkészítése, felülvizsgálata
3. Üzemi vízminõségi kárelhárítási tervek
készítése
4. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
5. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási
feladatok végzése
6. Környezetvédelmi hatósági engedélyezési,
fenntartási eljárásokban való részvétel
7. Elõzetes egyeztetés lefolytatása a területileg
érintett víziközmû üzemeltetõjével
8. Vízbázisvédelmi elõírások betartása
9. Környezet- és természetvédelmi tárgyú
pályázatok, projektek megvalósításában való
közremûködés

16. Hõtermelõ berendezés üzemeltetése

17. Egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetése

18. Olaj- és iszapfogó mûtárgy üzemeltetése

19. III. Lõ- és gyakorlótér
üzemeltetése, katonai
táborok kialakítása,
üzemeltetése

Bázishasználati és bázisüzemeltetési mûszaki
munkák kivitelezése

1. Részvétel védett természeti és Natura 2000
területtel érintett gyakorlótér
természetvédelmi kezelési, fenntartási
tervének összeállításában, felülvizsgálatában
2. Lõtérhasználati Utasítás környezetvédelmi
fejezet kidolgozása
3. Környezetvédelmi Terv kidolgozása
4. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
5. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása
6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok
7. Illegális hulladéklerakás felszámolásával
kapcsolatos feladatok, ügyintézés
8. Tábori körülmények közötti
objektumüzemeltetés környezetvédelmi
feltételeinek kialakítása
9. Környezetkárosítás esetén eredeti állapot
visszaállítása

20. Tábori élelmezési ellátó pont üzemeltetése

21. Tábori egészségügyi ellátó pont üzemeltetése

22. Tábori elhelyezési körletek kialakítása,
mûködtetése

23. Tábori vizesblokkok üzemeltetése

24. Tábori hulladéktároló hely kialakítása

25. Ideiglenes telephely üzemeltetése

26. Javító pont üzemeltetése, gép- és harcjármûvek
karbantartása, javítása

27. Üzemanyag feltöltõ pont üzemeltetése

28. Tábori veszélyesanyag-tároló hely létesítése és
üzemeltetése

29. IV. Haditechnikai eszköz
üzemeltetése

Haditechnikai eszköz javítása, karbantartása,
kiszolgálása

1. Felhasznált veszélyes anyag kezelése
2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
3. Hadfelszerelési anyaggal szemben elõírt
hadrafoghatósági követelmények teljesítését
biztosító környezetvédelmi alkalmazási
feltételek megteremtése

30. Haditechnikai eszköz tárolása

31. Haditechnikai eszköz mosása

32. Hadihajó használata

33. Hadihajó-kikötõk, javító bázisok
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34. V. Veszélyes anyagok
kezelése,
felhasználása,
veszélyes hulladékok
kezelése

Állandó és ideiglenes üzemanyagtöltõ
állomások, hordós tárolók üzemeltetése

1. Anyagfajták mennyiségének nyilvántartása
anyagmérleg alapján
2. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása
kármentesítési feladatok ellátása céljából
3. Veszélyes hulladék elszállítása és kezelése
4. Környezeti Kárelhárítási Terv elkészítése
5. Üzemi gyûjtõhely okmányainak elkészítése,
vezetése
6. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási
feladatok végzése

35. Üzemanyag át-, lefejtése

36. Üzemanyag, illetve veszélyes anyag szállítása

37. Harcanyagok tárolása

38. Munkahelyi veszélyeshulladék-gyûjtõhely
üzemeltetése

39. Üzemi veszélyeshulladék-gyûjtõhely
üzemeltetése

40. MH központi veszélyeshulladék-
gyûjtõhely üzemeltetése

41. VI. MH katonai
szervezeteinek
hadfelszereléssel és
harcanyaggal történõ
ellátása

Veszélyes anyagok beszerzése 1. Fejlesztések környezetvédelmi
szempontjainak, elérhetõ legjobb technológia
elvének érvényesítése
2. Hulladékmenedzsment-rendszer
mûködtetése

42. Haditechnikai eszközök beszerzése

43. Élelmezési anyagok, üzemanyag és ruházati
anyagok, készletek beszerzése és központi
tárolása

44. VII. Az ország
függetlenségének,
szuverenitásának és
területi épségének
védelmére vonatkozó
mûveleti feladatok

Mûveleti tevékenység végrehajtásából adódó
környezeti igénybevételek

1. Környezeti kockázatelemzés
2. Mûveleti terv környezetvédelmi fejezetének
kidolgozása

45. VIII. Nemzetközi
válságkezelõ és
béketámogató
mûveletekben való
részvétel

Országhatárokon kívüli mûveleti területeken
végrehajtott katonai tevékenységek

1. Fogadó nemzettel, vezetõ nemzettel való
környezetvédelmi együttmûködés
2. Nemzeti felelõsségi körbe tartozó
környezetvédelmi feladatok teljesítése
3. Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
katonai környezetvédelmi elõírásainak
mûveleti feladatokba történõ integrálása
4. Befogadó nemzeti támogatás
környezetvédelmi elõírásainak és feladatainak
megállapítása

46. Gyakorlatok, lövészetek, kiképzési feladatok
során jelentkezõ környezethasználatok
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47. IX. Honvédelmi célú
állami repülések
céljára szolgáló
repülõtér üzemeltetése

Légijármû üzemeltetése 1. Repülõtér környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölése
2. Zajvédelmi program kidolgozása,
felülvizsgálata
3. Repülõtérrend zajvédelmi fejezetének
kidolgozása, felülvizsgálata
4. Repülések, gyakorlatok környezetvédelmi,
természetvédelmi (madárvédelmi) biztosítása
5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok
6. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
7. Üzemeltetési, engedélyezési eljárások
lefolytatása
8. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
9. Adminisztrációs tevékenység

48. Légijármû javítása, karbantartása

49. Repülõ-üzemanyag tárolása és kiszolgálása

50. Repülõ-üzemanyag vizsgáló labor
üzemeltetése

51. Haditechnikai eszköz üzemanyagának tárolása
és kiszolgálása

52. Egyéb veszélyes anyag tárolása és
felhasználása

53. Repülõgépmosó üzemeltetése

54. Légijármû jégtelenítése

55. Légszennyezõ pontforrások üzemeltetése

56. Haditechnikai eszközök és harcanyagok
technikai kiszolgálása

57.

58. X. Honvédelmi célú
állami repülések
végrehajtása

Légi utántöltés 1. Környezeti kockázatok számbavétele
2. Kárelhárítási Terv kidolgozása
3. Repülési tervek környezetvédelmi,
természetvédelmi (madárvédelmi) fejezetének
kidolgozása

59. Kis magasságú, földközeli repülés

60. Vészledobás

61. Ideiglenes leszállóhely kijelölése, üzemeltetése

62. Honvédelmi célú repülési feladatokra kijelölt
légterek használata

63. XI. Az MH hadrendjébõl
kivont, további
felhasználásra
feleslegessé vált
inkurrens eszközök
kezelése

Hadfelszerelések, harcanyagok tárolása A rendszerbõl történõ kivonási – különösen
selejtezés, értékesítés, megsemmisítés –
folyamatok felügyelete

64. Inkurrens anyag tárolása
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A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
19/2017. (VI. 29.) MvM

rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai

és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában
az évenként felvehetõ hallgatói létszám

megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás
részletes szabályairól,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvétel
különös feltételeirõl, valamint a külföldi hallgatók

Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ
felvételének, jogállásának és tanulmányainak

részletes szabályairól szóló
1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. ren-
delet 4. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,
77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédel-
mi miniszterrel, továbbá 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbizton-
sági felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ

hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcso-
latos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemre történõ felvétel különös feltételeirõl, vala-
mint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
re történõ felvételének, jogállásának és tanulmányainak
részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„(1) A katonai vezetõi alapképzési szak nappali munka-
rendû képzésére a jelentkezési feltétel az angol nyelvbõl
tett államilag elismert vagy azzal egyenértékû B2 szintû
(korábban középfokú) komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsga. A szakra csak „megfelelt” eredményû alkal-
massági vizsga letételével lehet felvételt nyerni. A szem-
üveg (kontaktlencse) viselése, valamint a „korlátozottan
alkalmas” minõsítés kizáró ok.

(2) A katonai üzemeltetés, a katonai logisztika, vala-
mint az állami légiközlekedési alapképzési szakok nappali
munkarendû képzésére jelentkezési feltétel az angol
nyelvbõl tett államilag elismert B2 szintû (korábban kö-
zépfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékû okirat. A szakokra csak „megfelelt”
eredményû alkalmassági vizsga letételével lehet felvételt
nyerni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
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HATÁROZATOK

A Kormány
1283/2017. (VI. 2.) Korm.

határozata
a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés
feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési

források biztosításáról szóló
1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés felté-
teleinek megteremtését szolgáló költségvetési források
biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
1. pontjában a „2026-ra érje el a GDP legalább 1,79%-át”
szövegrész helyébe a „2024-re érje el a GDP legalább
2%-át, és 2025-tõl legalább az elért szint kerüljön megtar-
tásra” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1298/2017. (VI. 2.) Korm.

határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi

és Haderõfejlesztési Program megvalósításáról

A Kormány
1. megtárgyalta a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-

fejlesztési Programot, és jóváhagyta annak fõ irányait;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti programot

– Magyarország biztonsági helyzetére és a Magyar Hon-
védség fejlesztési igényeire tekintettel – a Nemzetbiz-
tonsági Kabinet 2017. február 1-jei ülésén meghatározott
prioritási sorrendben kell megvalósítani;

3. az 1. pont szerinti program részét képezõ feladatok
végrehajtása érdekében felhívja a honvédelmi minisztert
a program egyes elemeinek megvalósításáról szóló kor-
mány-elõterjesztések összeállítására és a Kormány részére
történõ benyújtására.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1354/2017. (VI. 12.) Korm.

határozata
a Magyar Honvédség hadrendjében lévõ

egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának
biztosításáról

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a honvédelemért felelõs minisz-

ter kezdje meg és folytassa le a Mi–24 típusú harci heli-
kopterek ipari komplex nagyjavításának végrehajtását le-
hetõvé tévõ beszerzési eljárást;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Ma-
gyarország 2017. évi központi költségvetésérõl szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím,
1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím javára
– az 1. pont feladatai végrehajtásának forrásaként, a fe-
jezet GDP arányos támogatási fõösszegeként biztosí-
tott forrásokon felül – 10,0 milliárd forint biztosítására
intézkedjen.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a 2017. évi költségvetési törvény módosítása

keretében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés
12/2017. (VI. 14.) OGY

határozata
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésû

terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való
további részvételérõl*

Az Országgyûlés
– figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nem-

zetközi béke és biztonság elõmozdítására tett erõfeszíté-
sekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;

– figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám
Állam elnevezésû terrorszervezet ellen szervezett nemzet-
közi koalíció elkötelezett tagja;

– figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) Alapokmányából fakadó kötele-
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zettségeire, elsõsorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának
2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szep-
tember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november
20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki
Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ
tagállamaihoz intézett felkérésre;

– az Iszlám Állam elnevezésû terrorszervezet által
folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak terü-
letén élõ keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére
elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bûncselek-
mények megakadályozásának elõsegítése érdekében;

– az Európára nehezedõ illegális migrációs nyomás
csökkentése érdekében;

– az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jog-
körében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésû terror-
szervezet elleni nemzetközi koalíciós mûveletek elõsegí-
tése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítség-
nyújtási és tanácsadási, õrzõ-védõ és csapatkísérõ felada-
toknak az Iraki Köztársaság területén történõ ellátására
egy, legfeljebb 200 – váltási idõszakban 400 – fõs, a szük-
séges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel
ellátott katonai kontingenst (a továbbiakban: Kontingens)
állomásoztasson.

2. Az Országgyûlés felhívja a Kormányt, hogy a jelen
határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját
hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

3. Az Országgyûlés felhívja a Kormányt, hogy döntései-
rõl és intézkedéseirõl, valamint a Kontingens mûködésérõl
az Országgyûlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédel-
mi és rendészeti bizottságát igény szerint, de rendes ülés-
szakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.

4. Az Országgyûlés hozzájárulását adja, hogy a Kontin-
gens feladatát 2019. december 31-ig lássa el.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az Iszlám
Állam elnevezésû terrorszervezet elleni nemzetközi fellé-

pésben való részvételérõl szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY
határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Szávay István s. k., Dr. Tiba István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány
1436/2017. (VI. 29.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,

Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársasággal összefüggésben

gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására
irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések

támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”
címû támogatási kérelem benyújtásához történõ

hozzájárulásról

A Kormány a 2014–2020 programozási idõszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú, „Munkahelyi képzé-
sek támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”
címû gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására
irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalatok munkavállalói számára” címû támogatási
kérelmet benyújtsa.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
24/2017. (VI. 9.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez

és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak
átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi

rendezvények koordinációjával összefüggõ
szervezési feladatokról

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 utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a további-
akban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály
(a továbbiakban: HM NRF) megszûnik. A megszûnõ
HM NRF feladatrendszere a Kormány tagjainak feladat-
és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 124/A. § (2) bekezdé-
sére tekintettel átadásra kerül a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium részére.

(2) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság (a továb-
biakban: HM PÁT Titkárság) szervezete és feladatrend-
szere kiegészül a HM és az MH létrehozásának kiemelt év-
fordulói és a Honvédség hadtörténeti jelentõségû feladatai
méltó megünneplésének, valamint a tárca kiemelt rendez-
vényeinek elõkészítési és lebonyolítási feladataival. A fel-
adatok ellátását a HM PÁT Titkárság szervezetében kiala-
kításra kerülõ új osztályszintû szervezeti elemek látják el.

3. §

(1) A HM feladatrendszer 2. § szerinti módosulásának
következtében a szervezeti struktúra úgy kerül megterve-

zésre és kialakításra, hogy a HM-ben rendszeresített státu-
szok száma – a miniszter státuszát is beleértve – legfeljebb
770 legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a HM kabinetfõnök (a továbbiakban: HM KF) köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél rend-
szeresíthetõ státuszok száma együttesen legfeljebb 26.
A HM parlamenti államtitkár (a továbbiakban: HM PÁT)
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél
rendszeresíthetõ státuszok száma együttesen legfeljebb
42. A HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT) közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségeknél rendszeresíthetõ státuszok száma együttesen leg-
feljebb 89. A HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezeti egységeknél rendszeresíthetõ státuszok száma
együttesen legfeljebb 194. A HM védelempolitikáért és
védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél rendszeresít-
hetõ státuszok száma együttesen legfeljebb 63. A HM vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél rendszeresít-
hetõ státuszok száma együttesen legfeljebb 81. A Honvéd
Vezérkarnál rendszeresíthetõ státuszok száma együttesen
legfeljebb 274.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett státuszok számát
a HM KF-fel, a HM PÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyettes
államtitkárokkal és a Honvéd Vezérkar fõnökével (a to-
vábbiakban: HVKF) együtt kell érteni.

4. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2017. szeptember 30.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja: az utasítás hatálybalépésé-
nek napja.

(3) Az átalakítás következtében az esetlegesen kiválók
felmentésének vagy az átszervezéssel összefüggésben az
érintett állománynak – a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pont-
ja szerinti – rendelkezési állományba történõ helyezésé-
nek, valamint a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati
jogviszonya – a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. §-a
szerint – felmentéssel történõ megszüntetésének vagy
a Kttv. 48. §-a szerinti kinevezésmódosítás hatálybalépé-
sének legkorábbi idõpontja a (2) bekezdésben meghatáro-
zott az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõ napja,
legkésõbbi idõpontja az (1) bekezdésben meghatározott
a szervezési idõszak utolsó napja.
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5. §

(1) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF) a HM nemzeti ünnepekhez és ki-
emelt fontosságú rendezvényekhez kapcsolódó rendez-
vényszervezési és programkoordinációs feladatok átadá-
sát és a HM PÁT Titkárság szervezeti felépítését érintõen
a HM KÁT feladatszabása alapján a munkaköri jegyzé-
kekrõl, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról
szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. §-a alapján a HM
munkaköri jegyzékének (a továbbiakban: HM MJ) módo-
sítására vonatkozó javaslatot az utasítás hatálybalépését
követõ munkanapig készíti elõ, majd a HM TKF gondos-
kodik arról, hogy a HM MJ helyesbítõi ívének egyeztetése,
véglegesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése az uta-
sítás hatálybalépését követõ második munkanapig, jóvá-
hagyása és a jóváhagyott helyesbítõi ívek kiadása az utasí-
tás hatálybalépését követõ harmadik munkanapig megtör-
ténjen.

(2) A HM MJ helyesbítõi ívét a 4. § (2) bekezdése sze-
rinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ nap-
jára figyelemmel kell módosítani.

6. §

(1) A (2) bekezdés szerint kijelölt HM szerv a Korm.
rendelet 136/E. § (3) bekezdése szerinti fordulónapot
követõ idõszakra a nemzeti ünnepekhez és rendezvények-
hez kapcsolódó feladatrendszer vonatkozásában kötött,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódlásával nem
érintett szerzõdéseket a 2. § (1) bekezdésében meghatáro-
zottakkal összefüggõ átadás-átvételi jegyzõkönyv jóváha-
gyását követõ tizenötödik munkanapig felmondja.

(2) A HM NRF a Korm. rendelet 136/E. § (3) bekezdése
szerinti fordulónapot megelõzõ idõszakra vonatkozó köte-
lezettségvállalásaihoz kapcsolódó – a szállítói teljesítést
követõ – kifizetések 2017. június 30-ig történõ teljesítése
érdekében a HM PÁT a közvetlen irányítása alatt lévõ HM
szervek közül kijelöli a költségvetési feladatokat ellátó
HM szervet.

7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2017. október 1-jén hatályát veszti.

(2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sát HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje az utasí-
tás hatálybalépését követõ kilencedik napig készíti elõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza

a) ezen utasítás szerinti feladatátadások következté-
ben a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-
átvételkor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azok-

hoz kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos részletes szabá-
lyokat és

b) ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szerve-
zeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további
szakfeladatait és

c) az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok át-
adása következtében szükségessé váló jogszabályok és
közjogi szervezetszabályozó eszközök felülvizsgálatával
kapcsolatos feladatokat.

(4) Az utasítás 2. § (1) bekezdése szerinti átadás-átvételi
feladatok koordinálását a HM PÁT Titkárság végzi.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
25/2017. (VI. 9.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

szervezeti átalakításáról, valamint a szolgálati
beosztások rendszeresítésével kapcsolatos

szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben 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 utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre
terjed ki.

2. §

(1) Az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban:
MH PBRT) békében jelentkezõ vezetés-irányítás funkció-
inak erõsítése, a vezetés-irányítás fenntarthatóságának
hosszabb távú biztosítása, továbbá a nemzetközi és a nem-
zeti légi teher- és személyszállítási feladatok és az
azok biztosítási feladatainak végrehajtása érdekében
az MH PBRT szervezeti felépítése és feladatrendszere
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átalakításra kerül. Ezzel egyidejûleg jogállása ezred jogál-
lású katonai szervezetre módosul.

(2) Az MH PBRT (1) bekezdés szerinti átalakítása érde-
kében szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresíté-
sére, illetve megszüntetésére kerül sor.

(3) A (2) bekezdés szerint rendszeresített beosztások
feltöltése során a munkaköri jegyzékekrõl, az állomány-
táblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014.
(II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: 13/2014. HM utasí-
tás) 20. §-át úgy kell alkalmazni, hogy az MH PBRT 2017.
évi költségvetési létszámkeretének módosítására ne kerül-
jön sor.

3. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak:
a) kezdete: 2017. július 1.,
b) befejezése: 2018. január 15.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja: 2017. augusztus 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiváló hi-

vatásos és szerzõdéses állomány esetén a felmentések kez-
detének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvé-
dek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) be-
kezdés k), p) és r) pontja szerint rendelkezési állományba
helyezésnek, valamint a közalkalmazottak esetén a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt.
30. §-a szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel
történõ megszüntetésének vagy a Kjt. 30/A. és 30/C. §-a
szerinti állásfelajánlást követõen a Kjt. 25. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy a kinevezés módosí-
tása hatálybalépésének legkorábbi idõpontja az új szerve-
zeti rend szerinti mûködés kezdõ napja, legkésõbbi idõ-
pontja megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott
szervezési idõszak utolsó napjával.

4. §

(1) Az MH PBRT feladatrendszerének módosítása so-
rán a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységé-
rõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: 80/2011. HM utasítás) 11/A. §-a,
az MH PBRT alapító okiratának elõkészítése során
a 80/2011. HM utasítás 6/A. §-a úgy kerül alkalmazásra,
hogy az MH PBRT alapító okirata módosításának

a Magyar Államkincstár részére történõ megküldésére leg-
késõbb 2017. július 28-ig kerüljön sor.

(2) Az MH PBRT új állománytáblája a Honvéd Vezér-
kar fõnökének (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása
alapján a 13/2014. HM utasítás 12. § (2) bekezdése alapján
kerül elõkészítésre.

(3) Az MH PBRT új állománytáblája hatálybalépésének
idõpontja megegyezik a 3. § (2) bekezdése szerinti új szer-
vezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napjával.

5. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 4. § b) pontjában
az „és az MH Logisztikai Központnál” szövegrész helyébe
az „az MH Logisztikai Központnál és az MH Altiszti Aka-
démiánál” szöveg lép.

(2) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 1. melléklet
szerint módosul.

6. §

(1) Az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó szakmai
feladatok végrehajtását a HVKF parancsban szabályozza,
amelynek tervezetét a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési
Csoportfõnökség csoportfõnöke az utasítás hatálybalépé-
sét követõ tizedik napig készíti elõ.

(2) Az MH PBRT parancsnoka az MH PBRT meglévõ
infrastrukturális és elhelyezési kapacitásainak felhasz-
nálásával tervezi az utasításban meghatározott feladat-
rendszer-változásokkal és szervezetifelépítés-módosítás-
sal összefüggésben jelentkezõ infrastrukturális és elhelye-
zési feladatokat.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. §

Ez az utasítás 2018. január 31-én hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 25/2017. (VI. 9.) HM utasításhoz

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(16.)

„kiemelt fõtiszt (fõnökh.);
kiemelt fõtiszt (ovh.);
MH ÖHP:
kiemelt fõtiszt (iv.h.);
váltásparancsnok;
MH LK:
kiemelt fõmérnök fõtiszt (fõnökh.);
MH HFKP:
részlegvezetõ (ovh.);
Elõkészítõ Részleg:
részlegvezetõ-helyettes (Budapest)

”

2. Hatályát veszti a 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat C:17. mezõje.

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(8.)

„beosztott altiszt;
Kiképzõ Század:
beosztott altiszt;
Sport Század:
beosztott altiszt

”

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó I. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„8. fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harcjármûparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezetési pont parancsnok;

raktárvezetõ altiszt;
segélyhelyparancsnok;
tûzoltó rajparancsnok;
MH KRK:
váltásparancsnok;
MH AA kiképzõ szervek:
vezetõ kiképzõ altiszt

684 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai
Harcszázad:
állomásparancsnok;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH AA, kiképzõ szervek:
csoportparancsnok

”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(10.)

„csoportparancsnok;
részlegparancsnok;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóaljak:
vezénylõ zászlós;
MH AA kiképzõ szervek:
vezetõ kiképzõ zászlós

”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(13.)

„beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (P);
beosztott tiszt (pkh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (P);
központparancsnok;
MH 59. SZD RB:
mûhelyparancsnok (P);
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.);
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (P);
központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezetõ (P);
részlegvezetõ (alkp.pk.h.);
MH AA kiképzõ szervek:
századparancsnok-helyettes (P)

”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(7.)

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

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„raktárvezetõ altiszt;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
Tûzoltó és Mûszaki-mentõ Raj:
rajparancsnok;
MH BHK:
tûzoltó rajparancsnok;
MH Lé. Jü.:
részlegvezetõ-helyettes altiszt;
MH 1. HTHE:
gépüzemvezetõ altiszt;
Fenntartó Raj:
rajparancsnok;
Speciális Folyami Tûzszerész Szakasz:
rajparancsnok;
MH KKK:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
MH ARB:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok;
MH PBRT:
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok

”

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„KORK:
parancsnok;
tûzszerész raj:
rajparancsnok;
MH GEOSZ:
raktárvezetõ zászlós;
MH ARB:
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
MH 2. KRE:
mûveleti helyettes zászlós;
MH PBRT:
Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(10.)

„szólamvezetõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH ARB KORK:
étkezdevezetõ zászlós;
MH PBRT:
Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok

”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(13.)

„beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
központparancsnok (P);
részlegvezetõ-helyettes;
részlegvezetõ-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes;
felügyeletparancsnok-helyettes;
részlegvezetõ (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.);
részlegparancsnok;
MH Lé. Jü.:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.);
MH PBRT:
részlegparancsnok-helyettes

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(14.)

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

”
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13. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat 15. sora helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„15. õrnagy

alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyõrségi komendáns hivatalok:
helyõrségkomendáns;
helyõrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök-helyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérõpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század:
századparancsnok;
MH 2. KRE Különleges Mûveleti
Század, Kiképzõ Század:
századparancsnok;
MH BHK:
alosztályvezetõ;
fõnök;
részlegvezetõ (pkh.);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);

csoportparancsnok;
fõtechnológus fõtiszt (ovh.);
karmester;
meteorológiai csoportparancsnok;
meteorológus fõtiszt (kp.pk.h.);
meteorológus fõtiszt (ovh.);
térképész fõtiszt (ovh.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
vezetõ tûzszerész fõtiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnök;
MH GAVIK:
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
MH ARB:
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
Jogi és Igazgatási Osztály:
jogász fõtiszt (ovh.);
MH 12. ALRE:
szolgálatvezetõ mérnök;
MH PBRT:
csoportparancsnok;
részlegvezetõ fõtiszt
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(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

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

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„MH 37. mû.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfõnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezetõ;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH 2. KRE:
ezredparancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok

”
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15. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat 8. sora helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„8. fõtörzsõrmester

beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
nyilvántartó altiszt;
ügykezelõ altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
információvédelmi altiszt;
MH KKK:
diszpécser altiszt;
rakodásszervezõ altiszt;
MH ARB:
nyilvántartó altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
anyagbeszerzõ altiszt;
FRISZ ügyeletes altiszt

asszisztens altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb
beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
Tûzszerész Raj:
tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 2. KRE:
specialista altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
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(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
repülés-bejelentõ altiszt

”

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH 1. HTHE:
felderítõ tûzszerész zászlós;
fõkormányos zászlós;
kiképzõ tûzszerész zászlós;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
meteorológiai asszisztens zászlós;
MH LVIK HAMK:
híradó zászlós;
MH KIKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
térképész zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
technikus zászlós;
MH 2. KRE:
Különleges Mûveleti Csoport:
felderítõ zászlós;
harctéri irányító zászlós;
mûvelettámogató zászlós;
Kiképzõ Csoport:
kiképzõ zászlós;
MH PBRT:
ellenõr zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
Kutató-mentõ Csoport:
kutató-mentõ (felcser) zászlós

”
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17. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:14. mezõje helyébe a követke-
zõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„belsõ ellenõr tiszt;
elemzõ tiszt;
értékelõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ tiszt;
hadmûveleti tiszt;
humán tiszt;
információbiztonsági tiszt;
információvédelmi tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
meteorológus tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
radiológus tiszt;
személyügyi tiszt;
technológus tiszt;
térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
üzemeltetõ tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH KIKNYP:
igazgatási tiszt;
toborzó, érdekvédelmi és kegyeleti részlegek:
beosztott tiszt;
MH ARB:
protokoll tiszt;
tervezõ tiszt;
MH 12. ALRE:
tûzelosztó tiszt;
MH KKK:
beosztott tiszt;
MH LVIK HAMK:
híradó tiszt;
MH PBRT:
bevezetõ irányító tiszt;
gurulás irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
meteorológus tiszt;
repülés biztonsági tiszt;
repülõtéri irányító tiszt

”
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18. Hatályát veszti a 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat B:16. mezõje.

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

A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

2. közkatona

3. õrvezetõ

4. tizedes

5. szakaszvezetõ

6. õrmester

7. törzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
fõszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P)

8. fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
rajparancsnok;
raktárvezetõ altiszt;
szakasz altiszt

raktárvezetõ altiszt;
vegyivédelmi és mentesítõ rajok:
rajparancsnok;
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok

9. zászlós
raktárvezetõ zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós

Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok

10. törzszászlós

vezénylõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH LZ:
kiképzõbázis parancsnok

Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok

11. fõtörzszászlós

12. hadnagy

13. fõhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
beosztott tiszt (pkh.);
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok;
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes
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A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

14. százados

beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
részlegparancsnok;
századparancsnok;
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
MH CKELMK:
beosztott tiszt (csop.pk.h.);
csoportparancsnok;
részlegparancsnok (csop.pk.h.)

csoportparancsnok;
informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
rejtjelzõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
jogi és igazgatási részlegek:
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH LZ:
századparancsnok-helyettes

15. õrnagy

MH CKELMK:
csoportparancsnok;
MH LZ:
fõtiszt (rlg.vez.h.);
részlegvezetõ;
századparancsnok

vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
jogi és igazgatási részlegek:
részlegvezetõ fõtiszt

16. alezredes

bázisparancsnok-helyettes;
központparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
MH LZ:
részlegvezetõ

17. ezredes

MH 93. PS vv.z.:
zászlóaljparancsnok;
MH BTKK:
központparancsnok;
MH CKELMK:
központparancsnok;
MH LZ:
zászlóaljparancsnok

18. dandártábornok

19. vezérõrnagy

20. altábornagy

21. vezérezredes

”
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20. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AD) alpontjához tartozó II. táblázat 8. sora helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„8. fõtörzsõrmester
beosztott altiszt;
diszpécser altiszt

fõtechnikus altiszt;
kiképzõ altiszt;
pénzügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 93. PS vv.z.:
laboráns altiszt

”

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
tervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási részlegek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH CKELMK:
hadmûveleti zászlós;
MH LZ:
kiképzõ zászlós

”

22. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AD) alpontjához tartozó II. táblázat B:13. mezõje helyébe a követ-
kezõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(13.) „beosztott tiszt (P)

”
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23. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AD) alpontjához tartozó II. táblázat C:14. mezõje helyébe a követ-
kezõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
humán tiszt;
információvédelmi tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
személyügyi tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH CKELMK:
elemzõ tiszt;
értékelõ tiszt;
igazgatási tiszt

”

24. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AD) alpontjához tartozó II. táblázat C:15. mezõje helyébe a követ-
kezõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„MH LZ:
belsõ ellenõr fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt

”

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„irattárvezetõ fõtiszt;
irodavezetõ fõtiszt;
jogász fõtiszt (ovh.);
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
részlegvezetõ fõtiszt;
szakgyógyszerész fõtiszt (ovh.);
szakpszichológus fõtiszt (ovh.);
vezetõ diplomás ápoló fõtiszt

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

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

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„központparancsnok-helyettes;
szakorvos (fõnökh.);
részlegvezetõ (pkh.);
MH 12. ALRE:
vezetõ orvos (kp.pk.h.);
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.)

”

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

(B

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)
„tiszt (gyakorlati oktató);
tiszt (tanársegéd)

”

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

(B

1. Speciális elõmeneteli rend)

(16.)

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

”
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A honvédelmi miniszter
26/2017. (VI. 15.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

gazdálkodásának szabályairól

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 – figyelemmel a honvédelmi szervezetek mû-
ködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletre –
a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerve-
zetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) COFOG: classification of the functions of govern-

ment, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfelada-
tok és szakágazatok osztályozási rendjérõl szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet szerinti besorolás, szegmens,

b) eszközök: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
szerint a tárgyi eszközök és a készletek közé besorolt
tételek,

c) védelem-egészségügyi ellátás: a védelem-egészség-
ügyi képesség fenntartásához szükséges, központi termé-
szetbeni ellátás keretében biztosított védelem-egészség-
ügyi szakanyagok és szolgáltatások összessége,

d) védelem-egészségügyi képesség: az MH katonai szer-
vezetei és a nemzetközi mûveletekben részt vevõ személyi
állomány elõírt követelményeknek megfelelõ egészség-
ügyi biztosításának ellátásához, valamint a foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálatok végzéséhez szükséges felté-
telrendszer rendelkezésre állása,

e) védelem-egészségügyi szakanyagok és szolgálta-

tások: a védelem-egészségügyi ellátás keretében a Hon-

védelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-
dálkodásának rendjérõl szóló HM utasítás (a továbbiak-
ban: gazdálkodási HM utasítás) szerinti 26-os – egészség-
ügyi – anyagnembe tartozó, az MH Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH EK) központi költségvetésébõl be-
szerzésre kerülõ eszközök és szolgáltatások.

2. Az MH EK gazdálkodásának általános szabályai

3. §

(1) Az MH EK a gazdálkodási HM utasítás és jelen uta-
sítás rendelkezései szerint sajátosan gazdálkodik.

(2) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõtõl (a to-
vábbiakban: NEAK) érkezõ támogatásértékû bevételek
(a továbbiakban együtt: NEAK támogatás) és a HM fejezet
költségvetési támogatása tekintetében az MH EK költség-
vetési finanszírozását a Magyar Államkincstáron keresztül
– a „6. MH Egészségügyi Központ” költségvetési cím el-
sõdleges elõirányzat-felhasználási keretszámlájáról –
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH) végzi. A HM VGH a keretszámla forgalmáról rész-
letes elszámolást készít havonta az MH EK részére.

(3) Az MH EK költségvetési gazdálkodása a „6. MH
Egészségügyi Központ” költségvetési címen – egymástól
elkülönítve – intézményi és központi tagozaton történik.

(4) A védelem-egészségügyi képesség biztosítása érde-
kében az egészségügyi logisztikai szakfeladatok vonatko-
zásában a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF) csoportfõnöke stratégiai
szinten koordinálja és felügyeli az MH hazai és külszolgá-
lati feladatai egészségügyi szakanyagellátásának rendjét.

(5) Az MH EK a nem a védelem-egészségügyi képesség
biztosítása érdekében végzett közfeladatait a NEAK és
az országos tisztifõorvos felügyelete mellett látja el.

(6) Az MH EK a közalkalmazotti állománya vonatkozá-
sában a részére jóváhagyott létszám és átlagbér alapulvéte-
lével, a honvédelmi szervezetek bérgazdálkodására vonat-
kozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó esz-
közök figyelembevételével bérszínvonal-gazdálkodást
folytat.

(7) Az MH EK a védelem-egészségügyi tevékenysége
különleges jogrend idejére vonatkozó biztosítási és ellá-
tási feladatait saját terve szerint végzi.

3. Az MH EK mûködése fenntartásának és fejlesztésének

forrásai

4. §

(1) Az MH EK mûködésének és fejlesztésének forrásai:
a) a NEAK által az Egészségbiztosítási Alapból teljesít-

ményfinanszírozás keretében folyósított támogatás,
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b) a HM fejezet által a mûködés érdekében biztosított
költségvetési támogatás, ideértve a védelem-egészségügyi
tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások fedezetét is,

c) más tárcák, illetve szervezetek által igényelt speciá-
lis, a NEAK által nem finanszírozott egészségügyi szolgál-
tatásokkal kapcsolatos bevételek,

d) az MH EK alaptevékenysége keretében a honvédelmi
szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elõsegítõ tevé-
kenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló HM utasítás
(a továbbiakban: kiegészítõ HM utasítás) szerint végzett
egyéb bevételszerzõ és vállalkozási tevékenységébõl szár-
mazó bevételek,

e) az orvostudományi kutatásból és kísérleti fejlesztés-
bõl származó bevételek,

f) egyéb intézményi bevételek,
g) a honvédelmi szervezetek által biztosított egyes lo-

gisztikai, infrastrukturális és pénzügyi jellegû központi
természetbeni ellátások vagy szolgáltatásnyújtások,

h) az elõzõ évi jóváhagyott maradvány,
i) a pályázat útján elnyert európai uniós és egyéb pénz-

eszközök és
j) a fejlesztés érdekében biztosított költségvetési céljel-

legû támogatási elõirányzatok.
(2) A betegellátás közvetlen és közvetett költségeinek

NEAK általi finanszírozás keretében folyósított összeg
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdése figyelembevételé-
vel használható fel. A költségvetés tervezése és végrehaj-
tása során figyelembe kell venni, hogy a NEAK támogatás
nyújtson fedezetet a járó- és fekvõbeteg-ellátási feladatok-
kal kapcsolatosan felmerülõ kiadásokra.

(3) Az (1) bekezdés b)–h) pontja szerinti forrásoknak
biztosítaniuk kell

a) az MH EK által nyújtott speciális és a NEAK által
nem finanszírozott egyes egészségügyi ellátások kiadásait,

b) a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat és
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-

vény (a továbbiakban: Hjt.) alapján foglalkoztatottakkal
összefüggésben a Hjt. elõírásai alapján felmerülõ sajátos
kiadásokat.

(4) Az MH EK költségvetési gazdálkodása során felme-
rülõ kiadások és bevételek teljesítésének nyomon követé-
sét úgy kell kialakítani, hogy az tegye lehetõvé

a) a funkcionálisan elkülönülõ Honvédkórház és Véde-
lem-egészségügyi Igazgatóság szervezeti egységek, vala-
mint a stratégiai, gazdasági, igazgatási, kontrolling, szer-
vezési, mûszaki, informatikai, tudományos, felügyeleti és
egyéb, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket magába foglaló vezetési és adminisztratív blokk ki-
adásairól és bevételeirõl történõ, egymástól elkülönült
adatszolgáltatás biztosítását és

b) a Honvédkórház és a Védelem-egészségügyi Igazga-
tóság szervezeti egységek tekintetében a telephelyenkénti
és címrendkódonkénti elkülönítését, valamint a költséghe-
lyenkénti, továbbá a NEAK által finanszírozott és a NEAK

által nem finanszírozott kiadások és bevételek bemu-
tatását.

(5) Az alap- és vállalkozási tevékenységek bevételének
tervezését és elszámolását az évente kiadásra kerülõ terve-
zési körlevélben, az intézményi bevételekkel kapcsolatos
feladatokról szóló, továbbá a kiegészítõ HM utasításban
meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(6) Az MH EK részére térítésmentesen biztosított esz-
közöket, szolgáltatásokat és kifizetéseket az ellátó honvé-
delmi szervezetek külön címrendkódon vagy projektkó-
don vagy egyéb módon elkülönítetten tervezik, kezelik,
tartják nyilván, számolják el, és arról legalább negyed-
évenként részletes adatszolgáltatást biztosítanak az MH EK
részére.

(7) Az MH EK NEAK támogatása és annak maradványa
nem vonható el, a maradvány elõirányzat-módosítással
történõ jóváhagyását a HM VGH útján kezdeményezni
kell.

(8) Az MH EK egészségügyi szolgáltatásaiból szárma-
zó intézményi bevételek – a jogszabályban és közjogi szer-
vezetszabályozó eszközben elrendeltek kivételével –
miniszteri hatáskörben nem vonhatóak el.

(9) A NEAK által nem finanszírozott, térítés ellenében
végzett minden bevételszerzõ tevékenység térítési díját
a HM Egységes Számviteli Politikája Önköltségi Szabály-
zatában foglaltak szerint kell meghatározni. A térítési díja-
kat azokban az esetekben, ahol az lehetséges – így különö-
sen a különbözõ alkalmassági vizsgálatok, felülvizsgála-
tok térítési díjait –, normásítani kell. A tárgyévet követõ év
speciális egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjaira
vonatkozó javaslatot az MH EK minden év október 31-éig
a miniszter részére terjeszti fel.

4. Az MH EK intézményi költségvetési gazdálkodása

5. §

(1) Az MH EK telephelyenként elkülönülõ szervezeti
egységei elkülönített költségvetési keretgazdálkodás – ter-
vezés, teljesítés és elszámolás – mellett mûködnek.

(2) Az MH EK az éves intézményi költségvetési elõ-
irányzatai tervezését az évente kiadásra kerülõ, a HM feje-
zet költségvetési javaslatának összeállításához szükséges
adatszolgáltatás rendjérõl szóló körlevél és a tervezési kör-
levél szerint végzi.

(3) Az MH EK – a pénzügyi és logisztikai jellegû kiadá-
sokat és bevételeket együttesen tartalmazó – összevont,
címrendkódonként és COFOG-onként részletezett elemi
költségvetési javaslatot készít, amelyet a HM VGH részére
megküld.

(4) Az összevont költségvetési javaslat melléklete
COFOG és címrendkód szerinti bontásban, részletesen és
teljeskörûen bemutatja a NEAK által finanszírozott és
a NEAK által nem finanszírozott feladatokkal összefüggõ
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kiadásokat és forrásokat fõkönyvi számlaszám szerinti
bontásban.

(5) A HM VGH az MH EK-tól, valamint az ellátó hon-
védelmi szervezetektõl beérkezett elemi költségvetési ja-
vaslatok MH EK ellátására vonatkozó részét összesíti,
és azt szöveges összefoglalóval kiegészítve jóváhagyás
céljából felterjeszti a miniszternek.

(6) A nemzetközi feladatokkal és tevékenységekkel
összefüggõ költségvetési elõirányzatok tervezése a terve-
zési körlevél elõírásainak megfelelõen történik.

(7) Az MH EK a költségvetési elõirányzatainak év végi
módosítását a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT) által évente
kiadásra kerülõ körlevél szerint kezdeményezi.

(8) Az éves költségvetési gazdálkodásról szóló költség-
vetési beszámolót, a zárszámadáshoz kapcsolódó adat-
szolgáltatást és az idõközi mérlegjelentéseket és költség-
vetési jelentéseket az MH EK az évente kiadásra kerülõ,
a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészíté-
sérõl, továbbá az éves költségvetési beszámoló elkészíté-
sének rendjérõl szóló VGHÁT szakutasítások szerint állít-
ja össze. Az MH EK érdekében felmerülõ kiadásokat és
bevételeket az érintett honvédelmi szervezetek a saját költ-
ségvetési beszámolójukban szerepeltetik, és adatot szol-
gáltatnak a HM VGH részére. A HM VGH a beérkezett je-
lentéseket összesíti, és azt szöveges összefoglalóval kiegé-
szítve, jóváhagyás céljából felterjeszti a HM közigazgatási
államtitkára részére.

6. §

Az MH EK érdekében a tárgyévre tervezett és a tényle-
gesen teljesített kiadásokat – a teljeskörûség és az átlátha-
tóság biztosítása céljából – a HM fejezet békeidõszaki és
különleges jogrendre vonatkozó Logisztikai Utaltsági
Rendje (a továbbiakban: LUR) szerint az MH EK részére
természetbeni ellátást, szolgáltatást, kifizetést nyújtó hon-
védelmi szervezetek az elemi költségvetés és a zár-
számadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás részeként,
azoktól elkülönítetten, adatszolgáltatási jelleggel, önálló
mellékletben, külön is részletesen bemutatják. E melléklet
egy példányát megküldik a HM VGH-nak, valamint a lo-
gisztikai és infrastrukturális kiadások adatairól egyidejû-
leg tájékoztatják az MH EK-t.

5. Az MH EK központi elõirányzatokkal történõ

gazdálkodása

7. §

Az MH EK
a) a védelem-egészségügyi ellátás feladatai végrehajtá-

sának érdekében jóváhagyott központi költségvetési elõ-

irányzataival a központi ellátó szervezetekre vonatkozó
szabályok szerint gazdálkodik, és

b) a honvédelmi szervezetek védelem-egészségügyi el-
látását a LUR alapján hajtja végre, amelynek keretében
a központi ellátás körébe vont eszközöket és szolgáltatáso-
kat a normák és normatívák alapján meghatározott keretek
terhére a honvédelmi szervezetek éves, valamint pontosí-
tott negyedéves igénytervei alapján tervezi és térítésmen-
tesen biztosítja.

8. §

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, az MH Lo-
gisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) és az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek ellátási
igényeit az egészségügyi normákról szóló belsõ rendelke-
zésben foglaltak szerint felülvizsgálja és szükség szerinti
összesítést követõen megküldi az MH EK-nak.

9. §

A központi ellátás érdekében beszerzett védelem-egész-
ségügyi szakanyagok nyilvántartása az SAP alapú integ-
rált logisztikai és könyvelési informatikai rendszer (a to-
vábbiakban: SAP-EK rendszer) alkalmazásával, egység
szintû nyilvántartás keretében valósul meg. Az SAP-EK
rendszer szerinti nyilvántartást az MH EK a honvé-
delmi szervezetekkel szükség szerint, de legalább évente
egyezteti.

6. Az MH EK mûködésének logisztikai támogatása

10. §

(1) Az MH EK a mûködéséhez szükséges logisztikai
erõforrásokat önállóan tervezi, és az igényeket az ellátó
honvédelmi szervezetek részére küldi meg.

(2) Az MH EK ellátási-utaltsági rendjét a HVK
LOGCSF-fel együttmûködve alakítja ki.

(3) Az MH EK az intézményi erõforrás-tervezést a gaz-
dálkodási HM utasításban foglaltak szerint hajtja végre.

(4) Az MH EK a befektetett eszközeinek és készleteinek
analitikus nyilvántartására az SAP-EK rendszert, a gyógy-
szertári gazdálkodás tekintetében MedWorkS Pharma
programot, közforgalmú patika tekintetében LX-Line
rendszert alkalmazza.

(5) Az MH EK az egészségügyi szakanyagokat saját
hatáskörben kezeli, nyilvántartja, a vagyoni körbõl való
kivonási határozat alapján az inkurrens anyagokat átadja,
és – a 17. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével –
központi költségvetése terhére semmisíti meg a veszélyes
hulladékokat.
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(6) Az MH EK a szakanyagok selejtezését az MH EK
parancsnoka intézkedése és a HM vagyonkezelésében
lévõ eszközök esetében a selejtezésrõl és a selejtezési jog-
körök gyakorlásáról szóló HM utasítás, a HM fejezet egy-
séges számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló
HM VGHÁT szakutasítás és a HM vagyonkezelésében
lévõ tárgyi eszközök, valamint készletek selejtezési eljárá-
sának részletes szabályozásáról szóló HVK LOGCSF
szakutasítás alapján hajtja végre.

7. Fegyverzettechnikai támogatás

11. §

(1) A fegyverzettechnikai biztosítás területén az MH
LK parancsnoka a részére az MH EK által összeállított és
megküldött igények alapján intézkedik a szükségletek biz-
tosítására.

(2) A kiképzési harcanyag-ellátás és a kiképzési felada-
tok anyagbiztosítása érdekében megtervezett igényeit
az MH EK megküldi az MH Anyagellátó Raktárbázis
(a továbbiakban: MH ARB) részére. A biztosítás a LUR
szerint, térítésmentesen történik.

8. Híradó-informatikai, információvédelmi támogatás

12. §

(1) A honvédelmi feladatok ellátása érdekében az MH
Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatán elérhe-
tõ, költségvonzattal nem rendelkezõ híradó-informatikai,
információvédelmi szolgáltatásokat az MH EK igénybeje-
lentése alapján az MH EK szolgáltatás átadási pontjain
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD) biztosítja a HVK Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK HIICSF) csoportfõnökének engedélye
alapján, az általa szabott keretek között.

(2) Az MH EK a katonai feladatok ellátásához szüksé-
ges, a szolgáltatás átadási pontig térítésmentesen biztosí-
tott MH központi és egyéb híradó-informatikai, informá-
cióvédelmi eszközök és szolgáltatások szervezeten belüli
biztosítását, felhasználását saját hatáskörben tervezi, szer-
vezi és hajtja végre. A katonai feladatok ellátásához szük-
séges híradó, informatikai üzemeltetést az MH EK adat-
szolgáltatása alapján az MH BHD, illetve a kecskeméti
MH EK Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülõ-
orvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet objek-
tumban (a továbbiakban: RAVGYI) az MH 43. Nagysán-
dor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred biztosítja.
A minõsített adatkezeléshez szükséges rejtjelanyaggal tör-
ténõ ellátás az MH által központilag, térítésmentesen
történik.

(3) Az MH EK parancsnoka saját szervezeti keretén
belül önállóan szabályozza a rádiótelefonok és szolgál-
tatások beszerzését, továbbá a rádiótelefon-ellátás és
-használat szabályait.

(4) A katonai feladatok ellátása érdekében, a tábori ve-
zetési-irányítási képességek vonatkozásában az ellátás
a LUR szerint, az MH által, térítésmentesen valósul meg.

(5) Az MH EK a NEAK által finanszírozott feladatok,
szolgáltatások ellátásához szükséges híradó-informatikai,
információvédelmi eszközök és szolgáltatások szerveze-
ten belüli biztosítását, felhasználását, üzemeltetését és
finanszírozását saját hatáskörben tervezi, szervezi és hajtja
végre.

(6) Az MH EK postai és futárküldeményeinek továb-
bításához szükséges szolgáltatások igénybevételét
az MH EK az összes telephelyére vonatkozóan saját hatás-
körben tervezi, szervezi és finanszírozza.

(7) A HM fejezet Költségvetés Gazdálkodási Informá-
ciós Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) vonatkozásá-
ban a telepített munkaállomások üzemeltetéséhez – javítá-
sához, karbantartásához – szükséges eszközökkel kap-
csolatos ellátást a HM VGH térítésmentesen biztosítja.
A segédanyagot az MH EK a saját költségvetése terhére
tervezi és finanszírozza.

(8) Az MH EK a székhelye és a budapesti Podmaniczky
utcai telephelyére vonatkozóan a direkt bekötés – Háló-
zat-hozzáférési Pont – szolgáltatás igénybevételét saját ha-
táskörben tervezi, szervezi és finanszírozza.

(9) Az MH EK a RAVGYI és az MH EK Egészségügyi
Felkészítõ és Továbbképzõ Intézet kivételével a székhelye
és további telephelyei vonatkozásában a vezetékestele-
fon-szolgáltatás igénybevételét saját hatáskörben tervezi,
szervezi és finanszírozza.

9. Repülõmûszaki támogatás

13. §

A repülõmûszaki biztosítás területén az MH EK objek-
tumában lévõ helikopterfogadó platform mûködõképessé-
géhez szükséges repülõ-mûszaki szakanyagok és szolgál-
tatások biztosítása a LUR alapján, térítésmentesen tör-
ténik.

10. Élelmezési ellátás

14. §

(1) Az MH EK beteg és alkalmazotti – közalkalmazot-
tak, valamint hivatásos, szerzõdéses és önkéntes mûveleti
tartalékos katonai állomány – étkeztetésének rendje a szol-
gáltatótól külön szerzõdés alapján vásárolt élelmezési ellá-
tással valósul meg.
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(2) A külsõ szolgáltató részére üzemeltetésre átadott
konyha esetén

a) az élelmezési ellátás szolgáltatás igénybevétele
az MH EK költségvetése terhére és

b) az ételhulladék elszállítása a konyhát üzemeltetõ
szolgáltató által és költségére
valósul meg.

(3) Az MH EK-nak az élelmezési ellátást biztosító szol-
gáltatóval a konyhára vonatkozó szerzõdést különösen
a következõk figyelembevételével kell megkötnie:

a) a szolgáltató részére használatra átadott eszközöket
a szerzõdés lejártát követõen vissza kell venni a szolgálta-
tótól, a hiánypótlás a szolgáltató költségére történik,

b) félévenként a szolgáltató téríteni köteles a részére
használatra átadott élelmezési és elhelyezési szakanyag-
nem-felelõsi körbe tartozó konyhaipari gépekért a gépek
féléves amortizációs költségét, amelyet a bérleti szerzõ-
désben rögzíteni kell, és

c) a szolgáltató a neki átadott konyhaipari gépeket és
egyéb vagyontárgyakat saját költségén köteles javítani,
karbantartani és felújítani, majd ezeket a szerzõdés lejárta
után ellenszolgáltatásra való igény nélkül az MH EK ré-
szére üzemképes állapotban visszaszolgáltatni.

(4) A konyhaipari gépeket a szerzõdés lejártát követõen
tételesen kell visszavenni a szolgáltatótól.

(5) Az MH EK által üzemeltetett konyhai étkezdei ellá-
tás – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az MH EK
saját költségvetési elõirányzatai terhére valósul meg.

(6) Az MH EK által, saját állománnyal üzemeltetett
konyha esetében a konyhaipari gépek utánpótlása
a LUR-ban meghatározottak szerint, míg az ételhulladék
elszállítása térítésmentesen, központi keretszerzõdés alap-
ján történik.

11. Ruházati ellátás

15. §

(1) Az MH EK katona állományának ruházati ellátása,
a ruházati illetmények tervezése, felhasználása és elszá-
molása a ruházati ellátásról szóló HM rendelet és a Hadtáp
Szabályzat a ruházati szakterület részére kiadásáról szóló
belsõ rendelkezés alapján történik.

(2) A betegdokumentáció biztosítására szükséges irodai
papír beszerzését az MH EK a NEAK általi elemi költség-
vetése terhére biztosítja.

(3) Az MH EK a ruházati szakterülethez kapcsolódó
egyéb központi ellátású szakanyagokat az MH LK által jó-
váhagyott pénzkeret terhére az MH ARB-tõl vételezi.

(4) Az MH EK saját elemi költségvetése terhére tervezi
a NEAK által finanszírozott egészségügyi ellátás biztosí-
tása érdekében

a) az MH-nál nem rendszeresített nyomtatványokkal
történõ ellátást,

b) a munka- és védõruházat-beszerzéseit,

c) a mosatás és vegytisztítás szolgáltatásait,
d) a fektetõ textília beszerzéseit,
e) a mûtéti textília beszerzéseit és
f) az irodaszer-beszerzéseit.
(5) Az MH EK saját elemi költségvetése terhére tervezi
a) a közalkalmazotti állomány ruházati költségtéríté-

sét és
b) a védelem-egészségügyi tevékenységet ellátó állo-

mány irodaszer igényét az érvényben lévõ norma alapján.

12. Üzemanyag-ellátás

16. §

(1) Az üzemanyagokkal és üzemanyag-technikai eszkö-
zökkel történõ ellátás térítésmentesen, a LUR-ban megha-
tározottak szerint valósul meg a Hadtáp Szabályzat
az üzemanyag szakterület részére kiadásáról szóló belsõ
rendelkezés szerint.

(2) A gépjármûvek üzemanyag kártyával történõ ellátá-
sa a szárazföldi üzemanyagok és egyéb szolgáltatások
üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának szabályairól
szóló belsõ rendelkezés alapján történik.

(3) Az üzemanyag-szaktechnikai eszközök, kiszolgáló
rendszerek karbantartása, javítása központi ellátás kereté-
ben, térítésmentesen valósul meg.

13. Egészségügyi támogatás

17. §

(1) Az MH EK a nem védelem-egészségügyi betegellá-
tás biztosításához szükséges egészségügyi szakanyagok
és szolgáltatások beszerzését a NEAK támogatás terhére,
saját hatáskörben tervezi, szervezi és hajtja végre.

(2) Az MH EK az MH állománya egészségügyi ellátásá-
nak biztosításához szükséges egészségügyi szakanyagok
és szolgáltatások beszerzését az érvényben lévõ csapat-
norma alapján központi költségvetése terhére, saját hatás-
körben tervezi, szervezi és hajtja végre.

(3) Az MH EK a védelem-egészségügyi képesség bizto-
sításához szükséges egészségügyi eszközök, szolgáltatá-
sok beszerzését központi költségvetése terhére önálló cím-
rendkódon, saját hatáskörben tervezi, szervezi és hajtja
végre.

(4) Az MH EK az MH állománya egészségügyi ellátásá-
nak biztosításához szükséges egészségügyi eszközök, be-
rendezések javítását, idõszakos hitelesítését központi költ-
ségvetése terhére, saját hatáskörben tervezi, szervezi és
hajtja végre.

(5) Az MH EK az egészségügyi szakanyagok selejtezé-
sét saját hatáskörben hajtja végre.

(6) Az MH EK a leselejtezett egészségügyi szakanyago-
kat kezeli, nyilvántartja, a honvédelmi célra feleslegessé
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minõsítést a Honvédelmi Minisztérium által kezelt ingó
vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló HM utasítás
rendelkezései szerint végrehajtja.

(7) Az MH EK a járó- és fekvõbeteg-ellátás során kelet-
kezõ veszélyes hulladék megsemmisítését NEAK támoga-
tás terhére saját hatáskörben hajtja végre.

(8) Az MH EK az MH katonai szervezeteinél keletkezõ
egészségügyi veszélyes hulladékok elszállítását és meg-
semmisítését központi költségvetése terhére biztosítja.

14. Közlekedési támogatás

18. §

(1) A szállítási igények honvédségi jármûvekkel történõ
biztosítása a LUR szerint történik. Az MH EK az igényeit
szükség szerint, a feladat megkezdése elõtt legalább
5 munkanappal írásban jelzi a LUR-ban kijelölt szervezet
felé.

(2) A közlekedési szakanyag-ellátás, a szaktechnikai
eszközellátás és a technikai kiszolgálás – a (3) bekezdés-
ben foglalt kivételekkel – a LUR-ban meghatározottak
szerint történik.

(3) A jellegzetesen kórházi mûködéshez, kórházi tech-
nológiákhoz tartozó speciális anyagmozgatási rendszer,
így különösen a programvezérlésû targoncák és a csõ-
postarendszer üzemeltetését és technikai kiszolgálását
az MH EK saját intézményi ellátási rendszerében és költ-
ségvetése terhére tervezi.

15. Páncélos és gépjármû-technikai támogatás

19. §

(1) A páncélos és gépjármû-technikai eszközökkel tör-
ténõ ellátás térítésmentesen, a LUR alapján valósul meg.
Speciális gépjármûvel való ellátás – mentõautók – az MH
EK saját költségvetésébõl, illetve erre biztosított forrásból
valósulhat meg.

(2) A páncélos és gépjármû-technikai eszközök tech-
nikai kiszolgálása, javítása, alkatrészellátása, valamint
a fenti eszközökhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatások az
MH EK saját költségvetése terhére kerülnek biztosításra.

(3) A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott gépjár-
mûvek idõszakos mûszaki vizsgálatát, a forgalmi engedé-
lyek érvényességi idejének meghosszabbítását a LUR sze-
rint elsõdlegesen a honvédségi vizsgáló állomáson kell
végrehajtani. A feltételek hiánya esetén az idõszakos mû-
szaki vizsgálat polgári vizsgáló állomáson is végrehajt-
ható, ebben az esetben a vizsgadíj megfizetése az MH EK
saját költségvetése terhére történik.

16. Kiképzés-technikai támogatás

20. §

(1) A kiképzés-technikai támogatás területén a katonai
tevékenységhez kapcsolódó kiképzés-technikai szak-
anyag-ellátást, szolgáltatásokat az MH EK tervezi meg
a HVK LOGCSF által kiadott hatályos Üzemeltetési nor-
mák, valamint az érvényben lévõ Tervezési Útmutató
alapján.

(2) Az intézményi hatáskörbe tartozó kiképzés-tech-
nikai szakanyag-gazdálkodást az MH EK önállóan végzi
az intézményi költségvetés terhére.

(3) A központi ellátás körébe tartozó kiképzés-technikai
szakanyagok vonatkozásában az MH LK parancsnoka
a részére eljuttatott igények alapján intézkedik a szükség-
letek biztosítására, mely a LUR szerint, térítésmentesen
történik. A központi ellátású kiképzés-technikai szak-
anyag-ellátás tervezhetõsége érdekében az MH EK a ter-
vezés idõszakában szükségleteit megküldi a szolgálati út
betartásával az MH LK részére.

17. Humán, kulturális szakanyag-ellátás

21. §

(1) A katonai tevékenységhez kapcsolódó humán, kul-
turális szakanyag-ellátás térítésmentesen, a LUR-on ke-
resztül történik.

(2) Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó humán
szakanyagok biztosítása az MH EK saját költségvetése ter-
hére történik a hatályos jogszabályok alapján. Ez alól kivé-
telt képez az MH EK telephelyein telepített TV fejállomá-
sok javítása, karbantartása, melyet az MH ARB Központi
Humán Javítómûhely – igénylés esetén – végrehajt.

(3) Amennyiben a szakanyag-igényeket az MH LK nem
tudja teljesíteni, úgy a HVK LOGCSF által kiadott Terve-
zési Útmutatóban foglaltak szerint az MH EK saját költ-
ségvetése terhére önállóan szerzi be azokat.

18. Mûszaki-technikai támogatás

22. §

(1) A mûszaki technikai szakanyagok vonatkozásában
az MH EK ellátása a LUR-nak megfelelõen, térítésmen-
tesen történik.

(2) Az olyan mûszaki-technikai eszközök üzemelteté-
sét, amelyek szakági részét önálló belsõ erõforrás mû-
ködteti, az MH EK a mûszaki-technikai szakutasításban
foglaltak alapján tervezi és szervezi meg.
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(3) A mûszaki harc-, fenntartási és kiképzési anyagok
biztosítása a LUR-nak megfelelõen, térítésmentesen tör-
ténik.

19. Vegyivédelmi-technikai támogatás

23. §

(1) A vegyivédelmi-technikai biztosítás területén
az MH EK szaktechnikai eszközökkel való ellátása, azok
technikai kiszolgálása és javítása térítésmentesen, a LUR
alapján valósul meg.

(2) A rendszeresített tûzoltó készülékekkel történõ ellá-
tás, az eszközök üzemben tartása, technikai kiszolgálása,
javítása a LUR-nak megfelelõen, térítésmentesen történik.

20. Térképészeti ellátás

24. §

Az MH EK térképészeti szakanyagokkal és eszközök-
kel történõ ellátása, az eszközök karbantartása, javítása,
valamint a szoftverfrissítések végrehajtása a LUR alapján,
térítésmentesen történik.

21. Elhelyezési szakanyag-gazdálkodási feladatok

25. §

Az MH EK központi elhelyezési szakanyaggal történõ
ellátását, a LUR-nak megfelelõen, a felterjesztett igények
alapján utalványon, térítésmentesen, természetbeni ellá-
tásként az MH LK kiutalását követõen az MH ARB biz-
tosítja.

22. Ingatlangazdálkodási feladatok

26. §

(1) Az MH EK tevékenységét a Magyar Állam tulajdo-
nában és a HM vagyonkezelésében lévõ, valamint a HM
által bérelt egyéb ingatlanokban látja el, amelyek haszná-
latát a HM térítésmentesen biztosítja.

(2) Az MH EK által használt ingatlanokkal kapcsolatos
ingatlangazdálkodási feladatok ellátása az állami vagyon-
nal történõ gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vala-
mint a kapcsolódó HM utasítások alapján történik.

(3) A HM vagyonkezelésébe kerülõ egészségügyi intéz-
mények ingatlanaira vonatkozó okmányokat az ingatlanok
nyilvántartási rendjérõl szóló belsõ rendelkezésben meg-
határozott bizonylatolási rendnek megfelelõen kell fel-
terjeszteni a HM VGH részére az ingatlan-nyilvántartás

pontosítása érdekében. A HM VGH évente megküldi
az ingatlanok analitikus nyilvántartását egyeztetés céljá-
ból, kiemelve az épülettartozékok nyilvántartását.

23. Lakás- és szállógazdálkodási, lakhatástámogatási

feladatok

27. §

(1) A lakások és szállóférõhelyek gazdálkodási körbe
vonása a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: Lakásrendelet) elõírásai szerint történik,
az illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv kezdeménye-
zésére.

(2) Az MH EK állományába tartozó hivatásos, szerzõ-
déses katona, közalkalmazotti és munkavállalói állo-
mánnyal a szállóbérleti szerzõdések, valamint a HM ren-
delkezésû lakások bérleti szerzõdéseinek megkötése,
továbbá a helyõrségi szállók igénybevétele a Lakásren-
delet és a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakha-
tási támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
HM utasítás alapján történik.

24. Üzemeltetési és fenntartási feladatok

28. §

(1) A HM térítésmentesen, természetbeni ellátásként
biztosítja az MH EK által használt ingatlanok fenntartását,
üzemeltetését és õrzés-védelmét a HM Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.-vel (a továbbiakban:
HM EI Zrt.) kötött szolgáltatási szerzõdés (a továbbiak-
ban: Szolgáltatási Szerzõdés) alapján. A Szolgáltatási
Szerzõdés egységes szerkezetben tartalmazza a Szolgálta-
tási Szerzõdés egészségügyi létesítmények üzemeltetésére
vonatkozó feladatrendszert.

(2) A Szolgáltatási Szerzõdés alapján végrehajtott fel-
adatok esetében a megrendelõ helyi képviseletét
az MH EK látja el, a szakmai felügyeletet a HM VGH
gyakorolja.

(3) Az üzemeltetési és karbantartási költségeket – áta-
lányt és a tételes elszámolást is – a HM VGH tervezi a vo-
natkozó HM utasítások szerint. A szolgáltatás az MH EK
részére térítésmentesen kerül biztosításra. Az MH EK ré-
szére történõ szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költsé-
geket a HM VGH elkülönítetten kezeli és tartja nyilván.
A HM VGH az MH EK teljesítésigazolása alapján fogadja
be a HM EI Zrt. által kiállított üzemeltetési számlákat el-
lentételezés céljából. Az MH EK által mûködtetett kont-
rolling rendszerhez az adott hónapra vonatkozó üzemelte-
tési adatszolgáltatást a HM VGH teljesíti.

(4) Az MH EK objektumai õrzés-védelmének (5) be-
kezdés szerinti szakmai felügyeletét a Honvéd Vezérkar
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Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HDMCSF) látja el. A szolgáltatást biztosító megrendelést
a HM VGH hajtja végre a HVK HDMCSF igénye alapján.
Az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás teljesítésigazolásá-
nak módját a HM VGH fõigazgatója a HVK HDMCSF-fel
és az MH EK-val egyeztetve határozza meg.

(5) Az MH EK által megrendelendõ élõerõs õrzés-vé-
delmi szolgáltatás biztosítása a HVK HDMCSF útján tör-
ténik. A HVK HDMCSF felelõsségi körébe tartozik
az õrszolgálati létszám, az õrség formájának, fajtájának és
a rezsióra adatoknak a katonai objektumok õrzés-védelmi
kategóriába sorolásáról, az õrzés fajtáiról és az õrzés meg-
szervezésérõl szóló HVKF intézkedés szerinti meg-
adása, a változások, változtatások adatainak továbbítása
a HM VGH felé.

(6) Az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás költségeit
– átalányt és a tételes elszámolást, valamint az eseti meg-
rendelések esetében is – a HM VGH tervezi a HVK
HDMCSF-fel együttmûködve. A keretszerzõdés átalány-
díjas, de a szerzõdés õrlétszámának változása esetén
a HVK HDMCSF vagy az érintett objektumok vezetõi
kezdeményezik

a) az õrszolgálat létszámának és ebbõl következõen a té-
rítési díj emelkedésének esetén a bejelentést követõ
5. munkanapig,

b) az õrszolgálat létszámának csökkenése esetén a csök-
kenést követõ 30. napig
a módosítások átvezetését a szerzõdésben.

(7) Az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás az MH EK ré-
szére térítésmentesen kerül biztosításra. Az MH EK részé-
re történõ szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségeket
a HM VGH elkülönítetten kezeli és tartja nyilván, és arról
a tárgyhavi számla beérkezését követõ 20. napig tájékoz-
tatja az MH EK-t.

(8) A fizikai és elektronikai biztonság fejlesztése
az MH EK igényei alapján, a HVK HDMCSF, valamint
a HVK HIICSF követelményei szerint valósul meg. A mû-
ködéshez szükséges elõirányzatokat a HM VGH tervezi
a HVK HDMCSF-fel és a HVK HIICSF-fel együttmû-
ködve.

29. §

Az ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó infrastrukturális
beszerzéseket az MH EK igényei alapján a HM VGH ter-
vezi.

30. §

Az MH EK infrastrukturális ellátása, mûködtetése
az egészségügyi ágazati speciális elõírásoknak és a honvé-
delmi szervezetekre vonatkozó szabályoknak megfelelõen
történik. A Szolgáltatási Szerzõdés hatálya alá nem tartozó
ellátások fedezetét az MH EK saját költségvetése terhére
tervezi.

25. Egyéb gazdálkodási szabályok

31. §

(1) Az MH EK gyógyító állománya orvos-felelõsség-
biztosításának költségvetési elõirányzatait önállóan ter-
vezi meg, fizeti ki és számolja el.

(2) Az MH EK a vagyonváltozás analitikus nyilvántar-
tását az SAP-EK rendszerben vezeti.

(3) Az MH EK biztosítja az általa használt fõkönyvi in-
formatikai rendszerben, hogy a fõkönyv adatai fõkönyvi
számlaszám mélységben a HM VGH által meghatározott
formátumú adatbázisba folyamatosan kimenthetõk legye-
nek és feladásra kerüljenek a HM KGIR-rendszerbe.

(4) A HM VGH online biztosítja a központi illetmény-
könyvelésbõl az MH EK-ra vonatkozó fõkönyvi adatokat
– az MH EK és a HM VGH által egyeztetett formátum-
ban – az MH EK által használt SAP-EK rendszerbe történõ
felvételhez.

(5) Az MH EK a védelem-egészségügyi képességek
mûködését biztosító, az MH EK központi és intézményi
költségvetésébõl beszerzésre kerülõ védelem-egészség-
ügyi szakanyagok és szolgáltatások beszerzéseinek hely-
zetérõl minden hónap 10-éig „Havi beszerzési összefogla-
ló jelentés”-t terjeszt fel a Honvéd Vezérkar fõnökhelyet-
tes részére a HVK LOGCSF útján.

26. Záró rendelkezések

32. §

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

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ gazdálkodásának szabályairól szóló 20/2013.
(III. 14.) HM utasítás.

33. §

(1) A HVK LOGCSF az utasítás hatálybalépését követõ
60. napig végrehajtja a LUR felülvizsgálatát, és azt az uta-
sításban meghatározottakkal összhangban pontosítja.

(2) Az MH EK az utasítás hatálybalépését követõ
30. napig felülvizsgálja és szükség szerint módosítja
a szervezetére vonatkozó belsõ szabályzatait.

(3) A HVK LOGCSF az MH egészségügyi fõnök
együttmûködésével az utasítás hatálybalépését követõ
60. napig felülvizsgálja a honvédelmi szervezetek ellátá-
sára vonatkozó normarendszert, és szükség szerint kezde-
ményezi annak az MH EK-ra vonatkozó módosítását.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
27/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
a honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi

joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium
tagsági joggyakorlásának szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet elõírásaira – a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
1. állandó képviselõ: az 5. pont a) alpontjában foglalt tu-

lajdonosi jogok gyakorlásában a miniszter, valamint
a 4. pontban foglalt tagsági jogok gyakorlásában a HM-et
képviselõ, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: HM SZMSZ) alapján a miniszter mint
tulajdonosi jogkört gyakorló által meghatalmazott sze-
mély,

2. HM Társaságok:

a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
1. mellékletében felsorolt, 100%-ban állami tulajdonú
gazdasági társaságok, illetve annak jogutódai és

b) a többségi állami tulajdonban álló – 53%-os állami
tulajdonú részesedéssel rendelkezõ – Katonai Emlékpark

Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KEMPP
NKft.),

3. HM vagyonfelügyeleti szerv: a 2. pont a) alpontjában
szereplõ HM Társaságok tulajdonosi döntéseinek elõké-
szítésével összefüggõ feladatokat, valamint a 2. pont b) al-
pontjában szereplõ HM társaság tagsági jogainak gyakor-
lásával és a taggyûlési képviselettel összefüggõ dön-
tés-elõkészítési feladatokat a HM SZMSZ alapján ellátó
vagyonfelügyeletért felelõs fõosztály,

4. tagsági jogok gyakorlása: a 2. pont b) alpontjában
szereplõ társaság állami tulajdonú társasági részesedése
feletti tulajdonosi jogoknak a HM és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) között kötött megbízási szer-
zõdésben (a továbbiakban: megbízási szerzõdés) foglaltak
szerinti meghatalmazottként történõ gyakorlása,

5. tulajdonosi jogok gyakorlása:

a) a 2. pont a) alpontjában szereplõ társaságok állami tulaj-
donban álló társasági részesedése feletti tulajdonosi jogoknak
a Hvt. 22/A. §-ában foglaltak szerinti gyakorlása vagy

b) a 2. pont b) alpontjában szereplõ társaság állami tulaj-
donban álló társasági részesedése felett a tulajdonosi jo-
goknak az MNV Zrt. általi gyakorlása.

3. §

A 2. § 2. pont a) és b) alpontjaiban szereplõ nonprofit
kft.-k támogatására vonatkozóan a honvédelemért felelõs
miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Mi-
nisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú
nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról szóló
39/2016. (VII. 21.) HM utasítás elõírásait kell alkalmazni.

2. A HM feladatai az MNV Zrt. tulajdonosi

joggyakorlása érdekében

4. §

A 2. § 5. pont a) alpontja alapján az MNV Zrt. jogkörébe
tartozó ügyekben a HM köteles az MNV Zrt. döntését
kérni a döntés meghozatalának tervezett idõpontja elõtt
legalább 30 nappal.

5. §

(1) A HM köteles az MNV Zrt. elõzetes hozzájárulását
kérni a KEMPP Nkft. állami tulajdonú részesedéséhez
kapcsolódó szavazati jog gyakorlását megelõzõen
az alábbi kérdésekben:

a) a létesítõ okirat olyan tartalmú módosítása, amely az
állami tulajdonú részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrá-
nyosan érinti,
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b) a KEMPP Nkft. végelszámolással történõ jogutód
nélküli megszüntetése,

c) a KEMPP Nkft. átalakulása,
d) a törzstõke felemelése és a Polgári Törvénykönyvrõl

szóló 2013. évi V. törvény szerint nem kötelezõ leszállítása,
e) törzstõke emelése esetén a tagok elsõbbségi jogának

kizárása,
f) törzstõke emelése során az elsõbbségi jog gyakor-

lására jogosultak kijelölése,
g) törzstõke felemelésekor, illetve az elsõbbségi jog

gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés
megállapítása,

h) törzstõke leszállításakor a törzsbetétek arányától való
eltérés megállapítása,

i) elõvásárlási jog gyakorlása a KEMPP Nkft. által,
j) az elõvásárlásra jogosult személy kijelölése,
k) az üzletrész kívülálló személyre történõ átruházásá-

nál a beleegyezés megadása,
l) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzlet-

rész bevonásának elrendelése,
m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elõkészíté-

sérõl és az uralmi szerzõdés tervezetének tartalmáról való
döntés, az uralmi szerzõdés tervezetének jóváhagyása és

n) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy át-
ruházása.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kérdések felmerülésé-
rõl és az azokkal kapcsolatos szándékáról a HM köteles a
taggyûlésre szóló mandátum kiadásának tervezett idõ-
pontja elõtt legalább 30 nappal, illetve a taggyûlési meghí-
vó 30 napon belüli kézhezvétele esetén a kézhezvételt kö-
vetõen haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül
írásban tájékoztatni az MNV Zrt.-t.

(3) A HM és a KEMPP Nkft. tagjai között, a KEMPP
Nkft.-re vonatkozó jogviszonnyal kapcsolatban létrejött
bármely megállapodást a HM csak az MNV Zrt. elõzetes
írásbeli jóváhagyásával köthet meg, módosíthat vagy
szüntethet meg.

(4) A megbízási szerzõdés alapján a KEMPP Nkft. felü-
gyelõbizottságába az MNV Zrt. által javasolt személy tes-
tületi taggá választását, visszahívását és helyette más sze-
mély megválasztását a HM mint a tagsági jogok gyakorló-
ja a kezdeményezés HM-hez történõ megérkezését követõ
taggyûlésen köteles kezdeményezni.

6. §

A 4. § szerinti kérelemben, valamint az 5. § (2) bekezdé-
se szerinti írásbeli tájékoztatásban ki kell fejteni a javasolt
döntés indokoltságát, a megalapozottságát alátámasztó ér-
veket, és egyúttal mellékelni kell az ezeket alátámasztó,
hitelt érdemlõ dokumentumokat is, ideértve a vezetõ tiszt-
ségviselõk, valamint a felügyelõbizottság véleményét
a tervezett döntésrõl, amennyiben a HM Társaságok léte-
sítõ okirata erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

3. Adatszolgáltatás az MNV Zrt. részére

7. §

(1) A HM vagyonfelügyeleti szerv 15 napon belül köte-
les írásban bejelenteni az MNV Zrt.-nek, ha a megbízási
szerzõdés társasági törzsadatokról szóló mellékletében
rögzített törzsadatokban változás következik be.

(2) A HM vagyonfelügyeleti szerv a KEMPP Nkft. álla-
mi tulajdonú részesedésével kapcsolatban a megbízási
szerzõdés kontrolling adatszolgáltatásról szóló melléklete
szerinti adatkörben és gyakorisággal adatokat szolgáltat az
MNV Zrt. részére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatkörön kívül,
az MNV Zrt. írásbeli megkeresésére, a megkeresés HM
vagyonfelügyeleti szervhez történõ megérkezésétõl szá-
mított 15 napon belül köteles a HM vagyonfelügyeleti
szerv az MNV Zrt. részére a KEMPP Nkft.-re vonatkozó,
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadni, ki-
véve ha az MNV Zrt. ennél rövidebb határidõt állapít meg.

8. §

(1) Az MNV Zrt. az állami vagyonnal való gazdálko-
dásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben megha-
tározott, rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves be-
számoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége teljesí-
tésének biztosítása érdekében a HM vagyonfelügyeleti
szerv köteles minden év május 31. napjáig a HM Társasá-
gok állami tulajdonú részesedésének értékeléséhez szük-
séges valamennyi adatot, dokumentumot – ideértve az
éves beszámolókat, a tõkeértéket érintõ intézkedésekrõl
szóló tájékoztatást, így különösen tõkeemelés, tõkeleszál-
lítás, közbensõ mérleg elkészítése, negatív kimenetelû pe-
rek, hatósági eljárások lezárása, csõdeljárás, végelszámo-
lási, felszámolási eljárás megindítása, adószám felfüg-
gesztése – az MNV Zrt. részére megküldeni.

(2) A HM vagyonfelügyeleti szerv az (1) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatással egyidejûleg köteles
kezdeményezni a 2. § 4. pontja szerinti tagsági jogok gya-
korlásához szükséges, következõ évre szóló meghatalma-
zás kiadását az MNV Zrt.-nél.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással
összefüggésben megállapítható, hogy a KEMPP Nkft. sa-
ját tõke értéke a megelõzõ évi saját tõke értékéhez képest
csökkenést mutat, a KEMPP Nkft. veszteséges, vagy az ál-
lami tulajdonú részesedés értékelése során várhatóan ér-
tékvesztést kell elszámolni, a HM vagyonfelügyeleti szerv
az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejûleg,
legkésõbb május 31. napjáig külön nyilatkozatban köteles
az MNV Zrt. részére bemutatni a KEMPP Nkft. saját tõke
csökkenése, a veszteség, illetve az állami tulajdonú része-
sedés értékvesztésének okait, a veszteség jövõbeni csök-
kentése és a nyereség elérése érdekében tervezett intézke-
déseit.
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(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatással kapcso-
latban az MNV Zrt. részérõl érkezõ hiánypótlási felhívás
esetén a HM vagyonfelügyeleti szerv soron kívül, de leg-
késõbb 5 munkanapon belül köteles a szükséges kiegészítõ
információkat megküldeni, nyilatkozatokat megtenni.

4. Az állandó képviselõ feladatai

9. §

Az állandó képviselõ feladatai:
a) kiadmányozza a tulajdonosi jogok gyakorlása és a

tagsági jogok gyakorlása körében a miniszter hatáskörébe
utalt döntést,

b) szakmailag irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó
tulajdonosi jogok, valamint a tagsági jogok gyakorlásával
összefüggõ tevékenységet, és

c) képviseli a minisztert mint a tulajdonosi jogok, vala-
mint a tagsági jogok gyakorlóját a hatáskörébe tartozó jo-
gok gyakorlása során.

5. A HM vagyonfelügyeleti szerv társasági részesedések

kezelésével és a gazdasági társaságok

tulajdonosi ellenõrzésével kapcsolatos feladatai

10. §

A HM vagyonfelügyeleti szerv végzi a HM Társaságok
tekintetében

a) a miniszter vagy az állandó képviselõ hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggõ
döntések elõkészítését, véleményezését, továbbá a HM
Társaságokkal és az MNV Zrt.-vel történõ kapcsolattartás,
egyeztetés feladatait,

b) a miniszter vagy az állandó képviselõ hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggõ
tárcaszintû szabályozások kidolgozását,

c) a miniszter vagy az állandó képviselõ hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással kapcsolatos
jogszabálytervezetek, belsõ szabályozók vizsgálatát,

d) az alapítás, megszüntetés, átalakulás, egyesülés, szét-
válás munkafolyamatainak tervezését, végrehajtásuk ko-
ordinálását,

e) a nonprofit gazdasági társaságok költségvetési támo-
gatásának tervezését, a támogatási szerzõdések és köz-
hasznúsági keretmegállapodások elõkészítését,

f) a HM Társaságok gazdálkodásának felügyeletével
kapcsolatos feladatok ellátását, éves üzleti terveik, szám-
viteli beszámolóik, közhasznúsági jelentéseik felülvizsgá-
latát az illetékes honvédelmi szervezetek bevonásával, va-
lamint azok elõterjesztését a miniszter vagy az állandó
képviselõ részére,

g) a HM Társaságok részére az adatszolgáltatási kötele-
zettség meghatározását, az adatok feldolgozását és

h) a miniszter vagy az állandó képviselõ hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlásával össze-
függõ tárcabeszámolók, jelentések összeállítását.

6. Együttmûködési feladatok

11. §

A HM Kontrolling Fõosztály
1. közremûködik a HM Társaságok mûködésével és gaz-

dálkodásával, pénzügyi, vagyoni, jövedelmezõségi helyze-
tével kapcsolatos adatok gyûjtésében, elemzésében, és

2. felkérés alapján
a) elemzést készít a HM Társaságok stratégiai és opera-

tív terveirõl, beszámolóiról,
b) véleményezi az igazgatóságok, felügyelõbizottságok

és a taggyûlés egyes napirendjeinek elõterjesztéseit, és
c) átfogó jellegû vagy témavizsgálat keretében elemzi

és értékeli a HM Társaságok gazdálkodását, mûködését.

12. §

A HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban:
HM BEF) a HM Társaságok tevékenységét a HM fejezet
államháztartási belsõ ellenõrzési rendjének szabályairól
szóló HM utasításban foglaltak szerint ellenõrzi.

13. §

A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály
a) figyelemmel kíséri a HM Társaságok hadiipari tevé-

kenységét, különösen a kiemelt, fejlesztési hadfelszerelési
programok tekintetében,

b) képviseli a HM Társaságok érdekeit külföldi tárgya-
lások során és

c) együttmûködik más minisztériumokkal a rögzített
hadiipari kapacitások vonatkozásában.

14. §

A HM Védelemgazdasági Hivatal ellátja a nonprofit
gazdasági társaságok elõirányzat-kereteinek kezelését.

15. §

A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
támogatást nyújt a HM Társaságok jövõbeni, EU-s forrás-
ból finanszírozható projektjeinek megvalósításához az
alábbiak szerint:

a) támogatási felhívás figyelése, forráskeresés,
b) tájékoztatás a megjelenõ támogatási felhívásról,
c) elõminõsítés-, illeszkedési vizsgálat,
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d) támogatási kérelem elõkészítése, tanácsadás és
e) támogatás a záró helyszíni szemlére való felkészü-

lésben.

16. §

A HM Társaságoktól szükséges adatszolgáltatásra vonat-
kozó kérés – a megfelelõ információáramlás, az egységes
kommunikáció, valamint a tulajdonosi jogok és tagsági jo-
gok gyakorlójának tájékoztatása érdekében – a HM va-
gyonfelügyeleti szerv útján történik, ide nem értve a HM
BEF által végzett tevékenységhez kapcsolódó kérdéseket.

17. §

A honvédelmi szervezetek a HM Társaságokkal történõ
együttmûködés keretében – a HM Társaságok tevékenysé-
gének bemutatása, képességeinek kiajánlása céljából – kü-
lönösen külföldi delegációk látogatását, kiállításokon, tá-
jékoztatókon való részvételt szervezhetnek. Az ezzel kap-
csolatos, a HM Társaságok által végrehajtásra tervezett
feladatot a honvédelmi szervezetek a HM vagyonfelügye-
leti szerv útján kezdeményezhetik a miniszternél vagy
az állandó képviselõnél.

7. Korlátozások

18. §

(1) A miniszter vagy az állandó képviselõ a hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggõ
döntést – a tisztségviselõk megválasztásával, illetve a ve-
zetõ állású munkavállalók kinevezésével kapcsolatos
ügyek kivételével – megelõzõen köteles a vezetõ tisztség-
viselõk, valamint a felügyelõbizottság véleményét megis-
merni. A vélemény, az azt tartalmazó testületi határozat
vagy az ülésrõl készült jegyzõkönyv véleményt tartalmazó
kivonata nyilvános, azt a „Tulajdonosi jogok gyakorlójá-
nak határozata”-val vagy a taggyûlés „Határozat”-ával
együtt 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé le-
tétbe kell helyezni.

(2) A miniszter vagy az állandó képviselõ a hatáskörébe
tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggõ
jogok és kötelezettségek teljesítése során köteles az állami
vagyon rendeltetésszerû és hatékony mûködése, értékének
megõrzése és gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátá-
sának elõsegítése érdekében eljárni, az igénybe vehetõ
eszközökkel a szükséges anyagi forrásokat a HM Társasá-
gok részére biztosítani.

(3) A HM Társaságokhoz nem választható olyan tiszt-
ségviselõ, illetve nem nevezhetõ ki olyan vezetõ állású
munkavállaló, aki

a) ezáltal közeli hozzátartozójával kerülne közvetlen
irányítási, felügyeleti, ellenõrzési vagy elszámolási kap-
csolatba, vagy

b) az eredeti beosztásából fakadó ellentétes gazdasági
érdekek miatt nem várható el tõle az objektív, tárgyilagos
döntéshozatal.

8. Záró rendelkezések

19. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

20. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.)
HM utasítás 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § A Hvt. 22/A. §-a alapján miniszter tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések kezelésé-
nek és tulajdonosi ellenõrzésének szabályait a honvédele-
mért felelõs miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és
a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának
szabályairól szóló HM utasítás állapítja meg.”

21. §

A honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggya-
korlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakor-
lása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
támogatásáról szóló 39/2016. (VII. 21.) HM utasítás

a) 9. §-ában az „A Honvéd Vezérkar fõnöke szakmailag
irányítja” szövegrész helyébe az „A kommunikációért fe-
lelõs HM szerv szakmailag felügyeli”,

b) 11. § nyitó szövegrészében a „szakmailag irányítja”
szövegrész helyébe a „szakmailag felügyeli”,

c) 16. §-ában az „az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és
Kiképzõ Parancsnokság” szövegrész helyébe az „a HM
Védelempolitikai Fõosztály”
szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium vagyonke-
zelésében lévõ ingóságok és társasági részesedések keze-
lésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingósá-
gok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének
szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás
61–67. §-a.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
28/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás

és munkahely közötti utazásra történõ használatának
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges 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. §

A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és mun-
kahely közötti utazásra történõ használatának szabályozá-
sáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 3. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az állomáshely szerinti ország határain belül
a személygépkocsit – a hivatalos célú utazásokon túl –
havi 5000-5000 km-es térítésmentes futásteljesítménnyel
magáncélú utazásra is használhatja

a) az MH Katonai Képviselõ Hivatal katonai képviselõje,
b) a Magyarország Állandó NATO Képviselet Véde-

lempolitikai Részleg vezetõje,
c) az MH Nemzeti Katonai Képviselet katonai képvise-

lõje,
d) az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet képviseletve-

zetõje és
e) a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai

Képviselet képviseletvezetõje
(a továbbiakban együtt: képviseletvezetõk), a 14. §-ban
foglaltak szerint.”

2. §

Az Ut. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A képviseletvezetõk a személygépkocsit

a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel használhatják.
(2) A képviseletvezetõk a személygépkocsit gépkocsi-

vezetõ biztosítása nélkül vehetik igénybe.

(3) A havi magáncélú térítésmentes futásteljesítmény
túllépése esetén a képviseletvezetõk kötelesek a teljes ön-
költséget megfizetni.

(4) A havi térítésmentes futásteljesítmény adott hónap-
ban fel nem használt mennyisége nem vihetõ át a követke-
zõ hónapra.

(5) A képviseletvezetõk számára a megbízatása idõtar-
tamára – külön kérelem nélkül, a 3. § (3a) bekezdése alap-
ján – az MH ARB kiállítja a 7. melléklet szerinti enge-
délyt. Az engedély kiállításához a képviseletvezetõk meg-
bízását csatolni kell. Az engedélyt a menetokmányokkal
együtt kell tárolni.

(6) Az engedély hatályát veszti, ha a képviseletvezetõk
beosztásában változás történik. Rendfokozatban bekövet-
kezett változás esetén a kiadott engedély cseréjét kell kez-
deményezni az MH ARB parancsnokánál.

(7) A személygépkocsi használatára a képviseletveze-
tõk és az MH ARB között a 8. mellékletben meghatározott
minta szerint megkötött szerzõdés alapján kerül sor.

(8) Jogtalan igénybevételnek minõsül a személygépko-
csi igénybevétele – kivéve, ha az egy konkrét elrendelt fel-
adat ellátásához szükséges – különösen, ha

a) a személygépkocsi használata engedély nélkül tör-
ténik,

b) jogosulatlan személy részére engedi át a jogosult
a személygépkocsi vezetését,

c) a jogosult a személygépkocsit az állomáshely szerinti
országhatáron kívül veszi igénybe, vagy

d) az igénybevétel érvényes menetokmányok nélkül tör-
ténik.

(9) A 6. §-ban, a 7. § d)–h), j) és l) pontjában, a 9. §-ban,
a 12. §-ban, a 13. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat a kép-
viseletvezetõk tekintetében is megfelelõen alkalmazni
kell.”

3. §

(1) Az Ut. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egé-
szül ki.

(2) Az Ut. a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egé-
szül ki.

4. §

Ez az utasítás 2017. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 28/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

„7. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG Nyt. sz.: ……………………
ANYAGELLÁTÓ RAKTÁRBÁZIS

E N G E D É L Y

A 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás 3. § (3a) bekezdése alapján
……………………………………………………………………………… részére
az …………………………………………………………………… állományába
tartozó személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt térítésmentesen
igénybe veheti.

Korlátozások:

Budapest, 20…………………………

P. H. ………………………………

Megjegyzés:

– Tilos a gépjármû vezetését más személy részére átengedni.
– A jogosult a szgk. biztonságos õrzéséért felelõsséggel tartozik.
– A jogosult a szgk.-ban más személyt csak saját felelõsségére szállíthat.
– Beosztásváltozás esetében az engedély érvényét veszti.
– A nyilvántartott engedély az MH ARB felé elszámolásköteles.

”
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2. melléklet a 28/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

„8. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

Szerzõdés

honvédségi szolgálati személygépkocsi képviseletvezetõk számára történõ használatba adásáról

amely létrejött egyrészrõl a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) (képviseli: ala-
kulat parancsnoka),

másrészrõl ……………………………………………… (név, beosztás, rendfokozat) (a továbbiakban: Jogosult),

együttesen Felek

között az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet
4. § (3) bekezdése, valamint a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ hasz-
nálatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 3. § (3a) bekezdésében és
14. § (7) bekezdésében foglaltak alapján ………………………… napjától kezdõdõen, a Jogosult beosztása betöltésé-
nek idõtartamára az MH ARB az üzemeltetõ szervezet által biztosított honvédségi szolgálati személygépkocsit (a továb-
biakban: személygépkocsi) a jelen megállapodásban rögzített jogszabályokban és belsõ rendelkezésekben elõírt korláto-
zásokkal és feltételekkel a Jogosult hivatalos és magáncélú utazásra történõ használatába adja.

2. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi szolgálati és magáncélra egyaránt használható. Jogosult ugyanakkor tudo-
másul veszi, hogy a szolgálati érdek megelõzi a személygépkocsi magáncélú utazásra történõ használatát.

3. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi üzemeltetõje a(z) ……………………………… (a továbbiakban: üzemel-
tetõ). Az MH ARB vállalja, hogy – a logisztikai gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt HM-szer-
vezeten és az üzemeltetõn keresztül – a Jogosult számára havi ………… kilométerre elegendõ üzemanyagot biztosít.

4. Jogosult kijelenti, hogy az utasításban meghatározott, jelen megállapodás tárgyát képezõ használat feltételeit ismeri.

5. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségeit az utasításban meghatározott mérték-
ben az üzemeltetõ viseli.

6. Felek rögzítik, hogy a jelen használattal kapcsolatos, az utasítás 14. § (8) bekezdésében meghatározottak jogtalan
igénybevételnek minõsülnek, melynek következtében az MH ARB fegyelmi, illetve kártérítési eljárás kezdeményezésé-
re jogosult.

7. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ használata során a személygép-
kocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben és a kár-
térítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013.
(VIII. 12.) HM rendeletben meghatározottak az irányadóak.
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8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvényben,
a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendeletben és a honvédségi jármûvek fenntartásá-
val kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasításban foglaltak az irányadóak. A jogosult
a közlekedési szabályok megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Felek a jelen megállapodást mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ……………………………………

…………………………………………
MH ARB

…………………………………………
Jogosult

Készült: 5 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Üzemeltetõ szervezet

2. sz. pld.: HM VGH
3. sz. pld.: MH LK
4. sz. pld.: Szerzõdõ fél
5. sz. pld.: Irattár”
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A honvédelmi miniszter
29/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

részletes kategóriába sorolásáról szóló
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a külföldi
szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013.
(IX. 5.) HM rendelet 37. § (5) bekezdésében foglaltakra –
a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 3. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ezen utasításnak a béketámogató mûveletekben
részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról szóló
29/2017. (VI. 30.) HM utasítással megállapított 1. mel-
léklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezõjének, valamint
2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezõjének rendelkezéseit
2016. december 15-tõl,

b) 1. pontjában foglalt táblázat B:3 és C:3 mezõjének,
valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezõjének ren-
delkezéseit 2017. január 1-jétõl és

c) 1. pontjában foglalt táblázat G:5 mezõjének, valamint
6. és 7. sorának, továbbá 2. pontjában foglalt táblázat
C:6 mezõjének és 10–13. sorának rendelkezéseit 2017. áp-
rilis 1-jétõl
kell alkalmazni.”

2. §

A HM utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint mó-
dosul.

3. §

Hatályát veszti a HM utasítás
a) 3. § (4)–(6) bekezdése,
b) 1. melléklet
ba) 1. pontjában foglalt táblázat F:2 és G:3 mezõje,
bb) 1. pontjában foglalt táblázat H:3 mezõje és
bc) 2. pontjában foglalt táblázat C:2 és C:7 mezõje.

4. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § b) pont ba) és bc) alpontja 2017. október 1-jén
lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 29/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

1. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(A

1. kategória)

(4.) „NATO Korai Légi Elõrejelzõ és Irányító Parancsnokság állományába
tartozó, AWACS repülõgépen szolgáló, az Iszlám Állam elleni koalíciós

mûvelet támogatásában részt vevõ állomány”

2. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

2. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Bosznia-Hercegovina mûveleti területen
egyéni beosztást betöltõ állomány”

3. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C

3. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Koszovó mûveleti területen egyéni beosztást
betöltõ állomány”

4. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:5 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(G

7. kategória)

(5.) „Egyéni beosztások (Afganisztán) – Egyéni tanácsadó beosztások”

5. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következõ 6. és 7. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1. 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória 6. kategória 7. kategória 8. kategória)

„6. Egyéni
beosztások
(Afganisztán) –
Egyéni
törzsbeosztások

Egyéni
beosztások
(Afganisztán)
– Nemzeti
hírszerzõ
beosztások

7. Egyéni
beosztások
(Afganisztán) –
Nemzeti
biztonsági
beosztások

Egyéni
beosztások
(Afganisztán)
– NATO
Szövetségi
Kémelhárítási
Parancsnokság
(NATO
ACCI)
beosztásai

”
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6. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(A

1. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Bosznia-Hercegovina mûveleti területen
és Egyesített Balkáni Hadszíntér Koszovó mûveleti területen egyéni

beosztást betöltõ állomány”

7. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(A

1. kategória)

(6.) „NATO Korai Légi Elõrejelzõ és Irányító Parancsnokság állományába
tartozó, AWACS repülõgépen szolgáló, az Iszlám Állam elleni koalíciós

mûvelet támogatásában részt vevõ állomány”

8. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:6 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C

3. kategória)

(6.) „Egyéni beosztások (Afganisztán) – Egyéni törzsbeosztások”

9. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következõ 10–13. sorral egészül ki:

(A B C D

1. 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória)

„10. Egyéni beosztások
(Afganisztán)
– Egyéni tanácsadó
beosztások

11. Egyéni beosztások
(Afganisztán)
– Nemzeti hírszerzõ
beosztások

12. Egyéni beosztások
(Afganisztán)
– Nemzeti biztonsági
beosztások

13. Egyéni beosztások
(Afganisztán) – NATO
Szövetségi Kémelhárítási
Parancsnokság (NATO
ACCI) beosztásai

”
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A honvédelmi miniszter
30/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés

Gazdálkodási Információs Rendszerrõl szóló
80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gaz-
dálkodási Információs Rendszerrõl szóló 80/2014.
(XII. 5.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. §-a he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § A HM KGIR alapvetõ rendeltetése, hogy a szerve-
zeti és vezetõi szinteknek megfelelõen kialakított jogosult-
sági rendszer alkalmazásával békeidõszakban szolgáltatá-
sai révén – a honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvé-
delmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Haktv.) által meghatározott adatkezelési
célokon túlmenõen, a személyes adatok fogalmába nem
tartozó adatok tekintetében – biztosítsa:

1. a honvédelmi szervezetek szervezeti felépítésének
elektronikus nyilvántartását, kezelését, a helyesbítéséhez
kapcsolódó okmányok elõállítását,

2. a honvédelmi szervezetek munkaköri jegyzékeinek,
állománytábláinak elektronikus nyilvántartását, kezelését,
helyesbítéseik tervezését, jóváhagyásra elõkészítését,
a szükséges okmányok elõállítását,

3. az adatszolgáltatást a honvédelmi szervezetek szerve-
zeti és beosztási hierarchiájára vonatkozóan,

4. az elõírt munkaköri követelmények adatait tartalma-
zó, elektronikus formában létrehozott munkaköri jegyzék-
lapok (a továbbiakban: MJL) létrehozását, karbantartását,

5. az MJL adataira vonatkozó adatszolgáltatások elké-
szítését,

6. a katonai toborzással, munkaerõ-kiválasztással
összefüggõ betöltendõ beosztási helyek összeállítását, ter-
vezését, csoportos munkaerõ-igénylések összeállítását,

7. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 30/A. §-ában a közalkalmazotti állomány
tekintetében meghatározott munkakör-felajánlási lehetõ-
ség biztosítása érdekében a 30/E. § (1) bekezdése szerinti
elektronikus adatnyilvántartás vezetését,

8. az elõirányzatok, követelések, kötelezettségek nyil-
vántartását, az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések el-
számolását,

9. a készpénzforgalom lebonyolításának nyilvántartá-
sát, a kapcsolódó bizonylatok elõállítását,

10. a kötelezettségvállalások nyilvántartását, ellenjegy-
zését, azoknak Magyar Államkincstárba (a továbbiakban:
MÁK) történõ bejelentését,

11. a kimenõ számlák és a hozzájuk kapcsolódó levele-
zések rendszerbõl történõ elõállítását,

12. az elõírt követelményeknek megfelelõ beszámolási
kötelezettség végrehajtását,

13. a HM fejezet gazdálkodási területein jellemzõ ada-
tok egységes rendszerben és egységes szempontok szerint
történõ gyûjtését, tárolását, feldolgozását és értékelését,

14. a HM fejezet gazdálkodásának átláthatóságát, a fo-
lyamatos kontrollt, valamint adatszolgáltatást a belsõ,
a felügyeleti és az állami ellenõrzések számára,

15. a párhuzamos adatkezelés kiszûrését, a rendelke-
zésre álló adatok adatkezelésre jogosult felhasználók kö-
zötti megosztását, az erõforrások optimális felhasználását,

16. a honvédelmi szervezetek jogszabályon alapuló
adatszolgáltatási kötelezettségeinek támogatását,

17. a honvédelmi szervezetek egyéb funkcionálisan
kapcsolódó informatikai rendszereihez történõ csatlakozá-
sát, a redundáns fejlesztések elkerülését, az adat- és infor-
mációtovábbítás egységes feltételeit,

18. adatszolgáltatást a hatósági elektronikus ügyinté-
zésben érintett szervezetek részére, a szükséges adatokat
a HM KGIR adatbázisától elkülönített és írásvédett adat-
tárházból elõállítva,

19. az Európai Unió és a NATO számára szükséges
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,

20. a HM fejezetnek az új hazai és nemzetközi követel-
ményeknek megfelelõ pénzügyi audit bevezetésére és al-
kalmazhatóságára, a pénzügyi monitoring rendszer kiszol-
gálására való felkészítésének elõsegítését,

21. a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi
állományának kiszolgálását, azok munkáltatóival történõ
elektronikus kapcsolattartás lehetõségének a biztosítását,

22. a meghatározott személyi állomány számára az in-
ternetes portálon keresztül történõ elektronikus ügyinté-
zést, valamint a honvédelmi szervezet vezetõje részére
a vezetõ személyügyi, a katonai igazgatási és a pénzügyi
tevékenységek támogatását és

23. a személyi állomány számára biztosítandó juttatások
tervezéséhez, megállapításához szükséges támogatást.”

2. §

Az Utasítás 4. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(A HM KGIR integrált információs rendszerként magá-

ban foglalja)

„i) a HM KGIR keretében létrehozott Ügyfélszolgálati
Rendszert (a továbbiakban: HM KGIR ÜSZR).”
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3. §

(1) Az Utasítás 5. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A HM KGIR ÜSZR célja a hivatásos, szerzõdéses,
önkéntes tartalékos katonák, valamint a honvéd tisztjelölt,
honvéd altiszt jelölt, közszolgálati tisztviselõ, közalkalma-
zott és munkavállaló állomány számára meghatározott in-
ternetes portálról indítható személyügyi, katonai igazgatá-
si és pénzügyi eljárások, ügyek ügyfélszolgálati támogatá-
sa és az önkiszolgáló funkcionalitások biztosítása.”

(2) Az Utasítás 5. §-a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) Az (1)–(9) bekezdésben meghatározott, HM
KGIR által biztosított feladatok végrehajtása esetenként
külsõ informatikai alkalmazás igénybevételével, támoga-
tásával történik.”

4. §

Az Utasítás 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A HM KGIR éles adatbázisában rögzített adatok
a Haktv. 7. §-a szerinti okiratokon alapulnak, és ellenõrzé-
si eljárások után kerülnek az adatbázisba. Az elemi adato-
kat a keletkezési helyük szerint illetékes honvédelmi szer-
vezet katonai igazgatási, alapnyilvántartás vezetésére kö-
telezett személyügyi és pénzügyi-számviteli, valamint jogi
és igazgatási szakállománya rögzíti.”

5. §

Az Utasítás 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A központi adatbázishoz való hozzáférés és lekér-

dezés módját, jogosultságait és a visszanyerhetõ informá-
ciók körét a Haktv. elõírásainak figyelembevételével
a 13. § (1) bekezdés szerinti szabályozó határozza meg.”

6. §

Az Utasítás 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § (1) A Szervezési alrendszer rendszergazdája
a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK HTCSF) csoportfõnöke. A HVK HTCSF cso-
portfõnöke rendszergazdai jogait és kötelességeit a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban:
HM TKF) fõosztályvezetõjének egyetértésével gyakorolja.

(2) Az alrendszer eltérõ adatterületei vonatkozásában
a) az alrendszer értékkészleteiért, a szervezeti hierar-

chia kialakításáért, az MH katonai szervezetek állomány-
tábláinak, valamint a lajstrom karbantartásáért a HVK
HTCSF csoportfõnöke,

b) a HM, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézmény munkaköri jegyzékeiért, a honvé-
delmi szervezetek létszámgazdálkodásához tartozó adat-
szolgáltatásokért a HM TKF fõosztályvezetõje,

c) a KNBSZ hatás- és felelõsségi körébe tartozó állo-
mánytáblák vonatkozásában a KNBSZ fõigazgatója,

d) az ideiglenes katonai szervezetek állománytábláinak
tekintetében az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH ÖHP) parancsnoka és

e) a Haderõszervezési modul vonatkozásában a HVK
HTCSF csoportfõnöke
a felelõs.

(3) A Szervezési alrendszer rendszergazdája szakterüle-
tére vonatkozóan, az érintett modulgazdák bevonásával,
belsõ rendelkezésben részletesen szabályozza a magasabb
szintû szabályozóban nem vagy nem teljeskörûen megha-
tározott feladatokat, különösen a HM KGIR

a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését és

b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának
eljárásrendjét.

(4) A Munkaköri Követelmények alrendszer rendszer-
gazdája a HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) fõosztályvezetõje.

(5) A Munkaköri Követelmények alrendszer rendszer-
gazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modul-
gazdák bevonásával, belsõ rendelkezésben részletesen
szabályozza a magasabb szintû szabályozóban nem vagy
nem teljeskörûen meghatározott feladatokat, különösen
a HM KGIR

a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését,

b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának
eljárásrendjét.

(6) A Humán Erõforrás-gazdálkodási alrendszer rend-
szergazdája a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK SZCSF) csoportfõnöke.

(7) A Humán Erõforrás-gazdálkodási alrendszer rend-
szergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modul-
gazdák bevonásával, belsõ rendelkezésben részletesen
szabályozza a magasabb szintû szabályozóban nem vagy
nem teljeskörûen meghatározott feladatokat, különösen
a HM KGIR

a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését,

b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának

eljárásrendjét.
(8) A Fegyelmi alrendszer rendszergazdája a HM Igaz-

gatási és Jogi Képviseleti Fõosztály (a továbbiakban:
HM IJKF) fõosztályvezetõje.

(9) A Fegyelmi alrendszer rendszergazdája szakterüle-
tére vonatkozóan, az érintett modulgazdák bevonásával,
belsõ szabályozóban részletesen szabályozza a felsõbb
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szintû intézkedésekben nem vagy nem teljeskörûen meg-
határozott feladatokat, különösen a HM KGIR

a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését,

b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának
eljárásrendjét.

(10) A Személyi Pénzbeli Járandóságok, a Pénz-
ügyi-Számviteli és az Üzemeltetési és Alkalmazásfelügye-
leti alrendszerek, az Adattárház alrendszer, valamint a HM
KGIR ÜSZR rendszergazdája a HM VGH fõigazgatója.

(11) A (10) bekezdésben szereplõ alrendszerek rend-
szergazdája szakterületei vonatkozásában, az érintett mo-
dulgazdák bevonásával, belsõ szabályozóban részletesen
szabályozza a felsõbb szintû intézkedésekben nem vagy
nem teljeskörûen meghatározott feladatokat, különösen
a HM KGIR

a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését,

b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
c) biztonságát szolgáló rendelkezéseket,
d) informatikai biztonsági felügyelõ rendszerspecifikus

feladatait,
e) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának

eljárásrendjét,
f) levelezõrendszerrel összefüggõ és
g) végpontokkal kapcsolatos részletes feladatokat.”

7. §

Az Utasítás a következõ 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. HM KGIR ÜSZR
10/A. § (1) Az HM KGIR ÜSZR mûködtetéséért és

a hozzá kapcsolódó internetes portál üzemeltetéséért a HM
VGH fõigazgatója felelõs. A HM KGIR ÜSZR vonatko-
zásában a 9. §-ban meghatározott, az egyes alrendszerek
mûködtetéséhez kapcsolódó feladat- és hatásköröket
– a Haktv. szerinti adatkezelõi jogkörök kivételével –
a HM KGIR ÜSZR rendszergazdájaként a HM VGH fõ-
igazgatója látja el.

(2) A HM KGIR ÜSZR további fejlesztésére, az önki-
szolgáló funkcionalitások bõvítésére az egyes alrendsze-
rek rendszergazdáinak kezdeményezésére, az érintett
szakterületeket és szervezeteket képviselõ vezetõk, szak-
értõk javaslatának figyelembevételével – a 13. § (1) bekez-
dés szerinti szabályozónak a HM KGIR fejlesztésére vo-
natkozóan meghatározott általános elvei alapján –
a HM VGH fõigazgatója intézkedik.

(3) Az HM KGIR ÜSZR rendszergazdája gondoskodik
a HM KGIR ÜSZR-en keresztül történõ elektronikus ügy-
intézéssel összefüggõ adatvédelmi tájékoztató és a hívás-
rögzítésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató kidolgozá-
sára, kiadására, naprakész vezetésére. Ezen túlmenõen
az informatikai biztonsági felügyelõ adatvédelmi felelõs
útján gondoskodik az ÜSZR-rel összefüggésben meghatá-

rozott adatvédelmi szabályok betartására, az ügyfelek ez-
zel kapcsolatos megfelelõ tájékoztatására.

(4) A személyi állomány HM KGIR ÜSZR portálon ke-
resztül történõ ügyintézésének támogatása, az internetes
portál használata, illetve elektronikusan indított ügyeinek
segítése érdekében a HM VGH telefonos ügyfélszolgála-
tot, Call-Centert mûködtet.”

8. §

Az Utasítás 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) A HM KGIR mûködtetését, üzemeltetését, il-
letve fejlesztését vagy adott alrendszert érintõ kérdések
megvitatása, a gyûjtött tapasztalatok hasznosítása, a prob-
lémák feltárása és megszüntetése, valamint a szükséges
döntések elõkészítése érdekében elõkészítõ munkacsopor-
tot hozok létre. Az elõkészítõ munkacsoportot az alrend-
szer rendszergazdák kezdeményezése alapján a HM VGH
fõigazgatója hívhatja össze.

(2) Az elõkészítõ munkacsoport tevékenységét
a HM VGH fõigazgatója irányítja, aki hatáskörét a munka-
csoport vezetõjén keresztül gyakorolja. Az elõkészítõ
munkacsoport vezetõje a HM VGH fõigazgatója által kije-
lölt személy, tagjai a 10. § szerint kijelölt alrendszer rend-
szergazdák, továbbá az MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP), az MH KCEHH-t, illetve a kormányzati
informatikai szolgáltatásokat érintõ fejlesztések esetén
a HVK HIICSF képviselõje.

(3) Az elõkészítõ munkacsoport vezetõje feladatát az al-
rendszer rendszergazdák, az érintett szakterületeket és
szervezeteket képviselõ vezetõk, szakértõk, valamint
az üzemeltetéstámogató szolgáltató közremûködésével
látja el.

(4) Az elõkészítõ munkacsoport összehívását az alrend-
szer rendszergazdák kezdeményezhetik a témák meg-
jelölésével az elõkészítõ munkacsoport vezetõjénél.
A témákat a munkacsoportülést megelõzõen az elõkészítõ
munkacsoport vezetõje megküldi az alrendszer rendszer-
gazdák, továbbá az MH KIKNYP és az MH KCEHH-t,
illetve a kormányzati informatikai szolgáltatásokat érintõ
fejlesztések esetén a HVK HIICSF csoportfõnöke részére.
A munkacsoport vezetõje legkésõbb a kezdeményezést
követõ 30. napig intézkedik az elõkészítõ munkacsoport
összehívására.

(5) Az elõkészítõ munkacsoport munkájában a HM
KGIR üzemeltetéstámogató szolgáltató képviselõi – az al-
rendszer rendszergazdák javaslata alapján – a munkacso-
port vezetõjének kezdeményezésére eseti jelleggel vesz-
nek részt.

(6) Az elõkészítõ munkacsoport döntés-elõkészítõ mun-
kájának támogatása, az aktuális fejlesztési feladat elõké-
szítése, megtervezése érdekében HM utasítás vagy a HM
közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) és
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a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
együttes intézkedése alapján ideiglenes szervezeti egység
vagy szervezeti elem hozható létre.”

9. §

Az Utasítás 16. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A HM KGIR ÜSZR a KNBSZ vonatkozásában

nem kerül bevezetésre.”

10. §

Az Utasítás a következõ 19. §-sal egészül ki:
„19. § Az elõkészítõ munkacsoport az utasítás hatályba-

lépését követõ 60. napig elkészíti a mûködési szabály-
zatát.”

11. §

Az Utasítás
a) 2. § d) pontjában a „védelemgazdasági” szövegrész

helyébe a „védelemgazdaságért felelõs”,
b) 2. § e) pontjában a „feladatához kapcsolódóan” szö-

vegrész helyébe a „feladatához vagy szakterület feladat-
rendszeréhez kapcsolódóan”,

c) 4. § h) pontjában az „alrendszert.” szövegrész helyé-
be az „alrendszert, és”,

d) 6. § (1) bekezdésében a „Hírközlõ Hálózat” szöveg-
rész helyébe a „Hírközlõ Hálózat (a továbbiakban: MH
KCEHH)”,

e) 6. § (1) bekezdésében az „információs célrendszer”
szövegrész helyébe az „önálló információs célrendszer”,

f) 9. § (1) bekezdésében az „a 12. § (2) bekezdés szerinti
HM KGIR elõkészítõ munkacsoport vezetõvel” szöveg-
rész helyébe az „az érintett alrendszer rendszergaz-
dájával”,

g) 11. § (3) bekezdésében az „a HM Hatósági Fõosztály
(a továbbiakban: HM HF) fõosztályvezetõje” szövegrész
helyébe az „az adatvédelemmel és információbiztonsággal
összefüggõ feladatok szakmai irányítását ellátó szervezeti
egység vezetõje”,

h) 11. § (5) bekezdésében a „képviselõje is állandó”
szövegrész helyébe a „képviselõje, továbbá – az ülés témá-
jának megfelelõen – a KNBSZ kijelölt képviselõje is állan-
dó”,

i) 12. § (4) bekezdés i) pontjában a HM HF szövegrész
helyébe a „HM Hatósági Fõosztály” és

j) 14. §-ában a „logisztikai alrendszer kiépítéséig” szö-
vegrész helyébe a „logisztikai alrendszer – Alap Logiszti-
kai Alkalmazás Projekt keretében történõ – kiépítéséig”
szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti az Utasítás
a) 4. § g) pontjában az „és” szövegrész,
b) 6. § (6) bekezdése és
c) 13. § (2) bekezdés c)–e) pontjai.

13. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
31/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének

és összegének megállapításáról szóló
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és
összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) a következõ
4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 191. § (3) bekezdése alapján a fedõbeosz-
tásban szolgálatot teljesítõ hivatásos katonákat SZÉP
juttatás helyett annak összegével megegyezõ egyéb jutta-
tással kell ellátni. A juttatás biztosításának formájára
vonatkozóan a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
fõigazgatója saját hatáskörben intézkedik.”
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2. §

A HM utasítás a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének

és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.)
HM utasítás módosításáról szóló 31/2017. (VI. 30.) HM
utasítással megállapított 4/A. §-t 2017. január 1-jétõl kell
alkalmazni.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
32/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
egyes honvédelmi miniszteri

utasítások módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel kapcso-
latos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás

(a továbbiakban: Ut1.) 15. §-a a következõ (4) és (5) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A 20-as munkakör azonosító kódú üres beosztások
esetén az állomány tagjai közül csak azokat lehet rangso-
rolni, akik

a) az állami légiközlekedési alapszakon szerzett felsõ-
fokú szakképesítéssel vagy

b) a szakmai felelõs által elfogadott, az a) pont szerinti
szakképesítéssel egyenértékû

ba) korábban szerzett szakképesítéssel vagy
bb) hazai vagy külföldi tanfolyammal (felkészítéssel) és

bármilyen felsõfokú végzettséggel
rendelkeznek.

(5) A 85-ös munkakör azonosító kódú üres beosztások
esetén az állomány tagjai közül csak azokat lehet rang-
sorolni, akik okleveles jogász szakképzettséggel rendel-
keznek.”

2. §

Az Ut1. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák elõkészí-
tésérõl, valamint a tananyagtartalom kialakításával kap-
csolatos feladatok végrehajtásáról szóló 39/2015.
(VII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

726 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



1
.
m

el
lé

kl
et

a
3
2
/2

0
1
7
.
(V

I.
3
0
.)

H
M

u
ta

sí
tá

sh
o
z

1.
A

z
U

t1
.5

.m
el

lé
kl

et
éb

en
fo

gl
al

tt
áb

lá
za

t1
42

–1
52

.s
or

a
he

ly
éb

e
a

kö
ve

tk
ez

õ
re

nd
el

ke
zé

se
k

lé
pn

ek
:

[E
L

Õ
M

E
N

E
T

E
L

T
E

R
V

E
Z

É
S
I

T
Á

B
L

Á
Z

A
T

A
B

C
D

E

m
u
n
ka

kö
rc

sa
lá

d

a
fe

lt
ö
lt

és
re

te
rv

ez
et

t
ü
re

s
b
eo

sz
tá

s
M

u
n
ka

kö
r

A
zo

n
o
sí

tó
K

ó
d
já

n
a
k

el
sõ

3
ka

ra
kt

er
e

fe
g
yv

er
n
em

i,
sz

a
ká

g
i

a
lc

so
p
o
rt

sz
a
km

a
i

fe
le

lõ
s

a
„

B
”

o
sz

lo
p
b
a
n

sz
er

ep
lõ

ü
re

s
b
eo

sz
tá

s
ez

ek
b
õ
l

a
b
eo

sz
tá

so
kb

ó
l

tö
lt

h
et

õ
fe

l
el

õ
m

en
et

el
ke

re
té

b
en

(a
M

u
n
ka

kö
r

A
zo

n
o
sí

tó
K

ó
d

el
sõ

2
va

g
y

3
ka

ra
kt

er
e)

]

„1
42

re
pü

lõ

20
A

ál
ta

lá
no

s
H

V
K

H
T

C
S

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

14
3

20
B

ha
rc

ás
za

ti
re

pü
lõ

gé
p

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

14
4

20
C

fe
ld

er
ít

õ
re

pü
lõ

gé
p

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

14
5

20
D

ki
ké

pz
õ

re
pü

lõ
gé

p
H

V
K

H
T

C
S

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

14
6

20
E

sz
ál

lí
tó

re
w

pü
lõ

gé
p

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

14
7

20
G

ha
rc

ih
el

ik
op

te
r

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

14
8

20
H

sz
ál

lí
tó

he
li

ko
pt

er
H

V
K

H
T

C
S

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

14
9

20
I

ki
ké

pz
õh

el
ik

op
te

r
H

V
K

H
T

C
S

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

15
0

20
J

fu
tá

rh
el

ik
op

te
r

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

15
1

20
L

el
ek

tr
on

ik
ai

za
va

ró
he

li
ko

pt
er

H
V

K
H

T
C

S
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

15
2

20
N

ku
ta

tó
-m

en
tõ

he
li

ko
pt

er
H

V
K

H
T

C
S

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L
”

2.
A

z
U

t1
.5

.m
el

lé
kl

et
éb

en
fo

gl
al

tt
áb

lá
za

t5
36

–5
41

.s
or

a
he

ly
éb

e
a

kö
ve

tk
ez

õ
re

nd
el

ke
zé

se
k

lé
pn

ek
:

[E
L

Õ
M

E
N

E
T

E
L

T
E

R
V

E
Z

É
S
I

T
Á

B
L

Á
Z

A
T

A
B

C
D

E

m
u
n
ka

kö
rc

sa
lá

d

a
fe

lt
ö
lt

és
re

te
rv

ez
et

t
ü
re

s
b
eo

sz
tá

s
M

u
n
ka

kö
r

A
zo

n
o
sí

tó
K

ó
d
já

n
a
k

el
sõ

3
ka

ra
kt

er
e

fe
g
yv

er
n
em

i,
sz

a
ká

g
i

a
lc

so
p
o
rt

sz
a
km

a
i

fe
le

lõ
s

a
„

B
”

o
sz

lo
p
b
a
n

sz
er

ep
lõ

ü
re

s
b
eo

sz
tá

s
ez

ek
b
õ
l

a
b
eo

sz
tá

so
kb

ó
l

tö
lt

h
et

õ
fe

l
el

õ
m

en
et

el
ke

re
té

b
en

(a
M

u
n
ka

kö
r

A
zo

n
o
sí

tó
K

ó
d

el
sõ

2
va

g
y

3
ka

ra
kt

er
e)

]

„5
36

jo
gi

és
ig

az
ga

tá
si

85
A

ál
ta

lá
no

s
jo

gá
sz

H
M

JF
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

53
7

85
B

be
sz

er
zé

si
H

M
IJ

K
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

53
8

85
D

ad
at

vé
de

lm
i

H
M

IJ
K

F
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

53
9

85
H

ne
m

ze
tk

öz
ij

og
i

H
M

JF
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

54
0

85
K

ko
di

fi
ká

ci
ós

H
M

JF
B

Á
R

M
E

L
Y

B
E

O
S

Z
T

Á
S

B
Ó

L

54
1

85
O

p
e

re
s

k
é

p
v

is
e

lõ
H

M
IJ

K
F

B
Á

R
M

E
L

Y
B

E
O

S
Z

T
Á

S
B

Ó
L

”

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 727



2. melléklet a 32/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

1. Az Ut2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„1. Harcierõk I. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HTCSF

A B

munkakörcsalád munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

1 Összhaderõnemi általános katonai 01A, 01B, 01H, 01I, 01K, 01O

2 Általános szárazföldi 02

3 Lövész 10

4 Harckocsizó 11

5 Tüzér 12

6 Oktatás, képzés, kiképzés 82K, 82T, 82U, 82Y

”

2. Az Ut2. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

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

A B

munkakörcsalád munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

1 Közlekedés és szállítás 67

2 Gépjármûvezetõk 77

”
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A honvédelmi miniszter
33/2017. (VI. 30.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium átalakításának

2017. évi egyes szervezési feladatairól
és egyes honvédelmi miniszteri utasítások

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben 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. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre és

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) had-
rendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban: MH katonai
szervezetei)

[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: honvédségi szer-
vezetek] terjed ki.

2. A HM átalakításával összefüggõ feladatok

2. §

(1) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a to-
vábbiakban: HM KÁT Titkárság) szervezeti felépítése és
létszáma a (2), (7), (10), (13) és (17) bekezdésben megha-
tározottak végrehajtása érdekében módosul. A HM KÁT
Titkárság

a) szervezete a kormánytisztviselõk kormányzati szol-
gálati jogviszonyával összefüggõ, feladatrendszerében je-
lentkezõ elektronikus ügyintézési feladatok ellátásához
szükséges szolgálati beosztásokkal, illetve munkakörök-
kel egészül ki, és

b) feladatrendszerébõl az adatvédelemmel és informá-
ciószabadsággal összefüggõ feladatrendszer a HM Ható-
sági Fõosztály (a továbbiakban: HM HF) feladatrendsze-
rébe kerül.

(2) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF) szervezeti felépítése és létszáma
módosul, feladatrendszerébõl az önkéntes tartalékos rend-
szer mûködésével és fenntartásával összefüggõ tárcaszintû
koncepció-elõkészítési és szabályozás-elõkészítési felada-
tok, továbbá az önkéntes tartalékos rendszer fejlesz-
tésének – tárcaközi szintjét nem érintõ – koordinációs
feladatai átadásra kerülnek, és feladatrendszere kiegészül
az állami vezetõk által elrendelt egyes kiemelt feladatok
végrehajtásának nyomon követésével, valamint a központi
közigazgatási szakmai adatbázis kezelésével.

(3) A HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban:
HM BEF) feladatrendszere kiegészül a (17) bekezdés sze-
rinti feladatokkal.

(4) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladat-
rendszerébõl a (8) bekezdés és a 3. § (6) bekezdése szerinti
feladatok átadásra kerülnek.

(5) A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosz-
tály feladatrendszere a kadétrendszer kialakítása és az az-
zal összefüggõ képzések, oktatási-nevelési feladatok tár-
caszintû szakmai irányításának biztosítása, értékelése,
továbbá a katonai pályára irányítás, a hazafias és honvé-
delmi nevelés irányelveinek, stratégiai célkitûzéseinek
meghatározása, a Honvédelmi Sportszövetséggel és más
társadalmi szervezetekkel való tárcaszintû kapcsolattartás,
az azokkal összefüggõ ágazati döntés-elõkészítés, vala-
mint az ezekhez kapcsolódó fejezeti kezelésû elõirányzat-
tal összefüggõ gazdálkodási tevékenység, továbbá a tárca-
közi és társadalmi egyeztetések lefolytatása, az ágazati
rehabilitációs feladatok támogatása érdekében szervezete
átalakítására kerül és létszáma módosul.

(6) A HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelõs Helyettes
Államtitkári Titkárság létszáma racionalizálásra kerül és
a (8) bekezdés szerinti feladatokra figyelemmel módosul.

(7) A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fela-
datrendszere kiegészül a honvédelmi ágazati jogalkotás-
nak, ezen belül a különleges jogrend szabályozásának,
a békeidejû válságkezelésnek, valamint az ország fegyve-
res védelmének közjogi kereteivel összefüggõ jogalkotási
és jogi szakmai feladatoknak végrehajtásával, továbbá
a megnövekedett deregulációs és vezetõi felkészítési fel-
adatok hatékonyabb ellátása érdekében létszáma módosul.

(8) A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyet-
tes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT) közvetlen
irányítása alól a HM közigazgatási államtitkár (a további-
akban: HM KÁT) irányítása alá kerül át. A HM HPF fel-
adatrendszerébe és szervezetébe kerülnek a doktori képzés
és a tudományos tevékenység elveit, követelményeit és
a hadtudományi kutatások fõ irányait meghatározó, vala-
mint az ágazati tudományszervezõ rendszer mûködtetésé-
vel kapcsolatos normatív szabályozást érintõ feladatok, és
azzal összefüggésben a szervezetében rendszeresített szol-
gálati beosztások és munkakörök módosulnak, illetve
az átvett feladatok végrehajtásához szükséges szolgálati
beosztással vagy munkakörrel egészül ki.
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(9) A HM HF szervezeti felépítése és létszáma módosul,
és feladatrendszere az (1) bekezdés b) pontja és a 4. §
(1) bekezdése szerint egészül ki.

(10) A HM Állami Légügyi Fõosztály szervezeti felépí-
tése és létszáma a hatósági szakfeladatok hatékonyabb el-
látása érdekében módosul.

(11) A HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VTF) megszûnik. A megszûnõ HM VTF feladat-
rendszerébõl

a) a kormányzati stratégiai irányítási rendszer keretében
kidolgozásra kerülõ ágazati stratégiai tervezési dokumen-
tumok kidolgozásával és az azokhoz kapcsolódó követel-
mények érvényre juttatásával, a honvédelmi tárca védelmi
tervezési tevékenységének szakmai irányításával és koor-
dinációjával, a tárca védelmi tervezõ rendszerének mû-
ködtetésével, fejlesztésével és a kapcsolódó szabályozás
elõkészítésével összefüggõ feladatok, valamint az azok
végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és mun-
kakörök a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM GTSZF) és

b) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továb-
biakban: NATO) védelmi tervezési folyamatával, az Euró-
pai Unió (a továbbiakban: EU) képességfejlesztési
tevékenységével és a nemzetközi képességfejlesztési
együttmûködés keretében magyar részvétellel megvaló-
suló védelempolitikai feladatokkal, a tárca hosszú távú
stratégiai tervezési dokumentumai alapjául szolgáló „Stra-
tégiai Tervezési Iránymutatás”, a nem fegyveres tartós
külszolgálatokra vonatkozó tárcaszintû stratégiai irány-
mutatás kidolgozásával, a nemzetközi szervezeteknél
vagy azok mellett mûködõ nemzeti képviseleteken rend-
szeresített beosztásokba történõ kihelyezések, váltások
tervezésével, a NATO kiválósági központokba és írányító
testületébe delegált szakértõk szakmai munkájához szük-
séges védelempolitikai és védelmi tervezési szempontú
iránymutatás kiadásával összefüggõ szakmai irányítási és
koordinációs, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályo-
zás-elõkészítési feladatok és az azok végrehajtásához
szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Vé-
delempolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF)
feladatrendszerébe és szervezetébe kerülnek.

(12) A HM VPF szervezeti felépítése és létszáma módo-
sul, feladatrendszere kiegészül a (11) bekezdés b) pontja
szerinti feladatokkal.

(13) A HM Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes Ál-
lamtitkári Titkárság feladatrendszere és létszáma a Zrínyi
2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési Programra (a to-
vábbiakban: Zrínyi 2026 HHP) és – a védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT)
(14) és (15) bekezdés szerinti szervezeti változásból kö-
vetkezõ feladatkör-módosulására figyelemmel – módosul.

(14) A HM GTSZF szervezeti felépítése és létszáma
módosul, feladatrendszere kiegészül a (11) bekezdés
a) pontja szerinti feladatokkal.

(15) A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály szerve-
zeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere a 3. §

(4) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése szerint egészül ki, és
ezzel egyidejûleg megnevezése HM Haderõfejlesztési
Programok Fõosztály (a továbbiakban: HM HFPF) meg-
nevezésre módosul. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Had-
erõfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017.
(VI. 2.) Korm. határozatban meghatározottak érdekében
a HM HFPF feladatrendszerében ellátja

a) a haderõfejlesztési programok hadfelszerelés-fejlesz-
tési feladatai – kiemelten, de nem kizárólag ideértve
a Zrínyi 2026 HHP és egyes szakági hadfelszerelés-fej-
lesztési programok feladatait – végrehajtásának biztosítá-
sához szükséges feladatok tervezésével, vezetésével,
koordinálásával, egyes elemeinek végrehajtásával kapcso-
latos tevékenységet,

b) a Zrínyi 2026 HHP hadfelszerelés-fejlesztési felada-
tainak tárcaszintû végrehajtásának szabályozásával össze-
függõ szakmai kidolgozó tevékenységet,

c) az élettartam menedzsment szemlélet kialakításával
kapcsolatos szabályozási és annak szakmai felügyeletéhez
kötõdõ,

d) a hatáskörébe tartozó hadfelszerelés-fejlesztési prog-
ramok projekt alapú kivitelezésének tervezését, az egyes
fejlesztési projektek végrehajtásának vezetését, koordiná-
cióját, nyomon követésük biztosítását, azokkal összefüggõ
szabályozók kidolgozását,

e) a haderõ képességfejlesztési céljai megvalósításához
szükséges vezetõi, program- és projektszintû szakmai tá-
mogatás biztosítását,

f) az Európai Bizottság védelemmel kapcsolatos tevé-
kenységének kutatásfejlesztési, védelmi ipari részvételé-
vel összefüggõ tárcaszintû és tárcaközi feladatok szerve-
zését, koordinálását,

g) a hazai és nemzetközi hadiipari szereplõk megkeresé-
seinek elemzésén alapuló vezetõi döntések elõkészítését,

h) a tárcaszintû felsõvezetõi döntések támogatása érde-
kében a hadfelszerelés-fejlesztési fókuszú nemzetközi
együttmûködési kezdeményezések – ideértve az Európai
Védelmi Ügynökség (a továbbiakban: EDA) és a Magyar-
ország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi
együttmûködési programok keretében felmerülõ fejleszté-
seket is – kapcsán azok teljes életciklus szemléletû szak-
mai elemzését és

i) a hadfelszerelés-fejlesztés keretében az érintett eszkö-
zök és szolgáltatások tekintetében a kapcsolódó beszerzé-
sek teljes élettartam szemlélet alapú, komplex program
formában történõ tervezését, elõkészítését, menedzselését
és a feladatkörébe tartozó fejlesztési programokhoz kap-
csolódó mûszaki követelményrendszer összeállítását.

(16) A HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály létszáma mó-
dosul, feladatrendszere kiegészül a honvédelmi miniszter
által a tulajdonosi jogok gyakorlására kijelölt és közjogi
szervezetszabályozó eszköz vagy miniszteri megbízólevél
szerint felhatalmazott személy tevékenységének támoga-
tásával összefüggõ feladatrendszerrel.

(17) A HM Kontrolling Fõosztály (a továbbiakban:
HM KOF) feladatrendszerébõl a HM mint intézmény
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Operatív Belsõ Kontrollok Rendszerében a külsõ ellenõr-
zésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásával
összefüggõ feladatok a HM BEF feladatrendszerébe kerül-
nek, a HM KOF feladatrendszere kiegészül a HM integri-
tásfejlesztési feladatokkal, és ezzel egyidejûleg szervezeti
felépítése és létszáma, valamint megnevezése HM Kont-
rolling és Integritásfejlesztési Fõosztály megnevezésre
módosul.

3. §

(1) A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség feladatrendszere és szervezete
a honvédelmi egészségkárosodási ellátás személyügyi te-
vékenységével összefüggõ feladatokkal és az azok végre-
hajtásához szükséges szolgálati beosztással és munka-
körrel egészül ki.

(2) A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK HTCSF) feladatrendszere – a Zrínyi
2026 HHP-vel összefüggõ katonai képességtervezési fel-
adatok hatékonyabb végrehajtása érdekében – az MH ka-
tonai szervezeteit érintõ katonai képességfejlesztési,
transzformációs feladatrendszerrel, valamint a 2. § (2) be-
kezdése szerinti feladatokkal és az azok végrehajtásához
szükséges szolgálati beosztásokkal egészül ki, továbbá
a (3) bekezdés szerinti feladatokra is figyelemmel szerve-
zete és létszáma módosul.

(3) A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség feladatrend-
szerében a haderõnemi, fegyvernemi szakmai feladatok
újrastrukturálásra kerülnek, azzal egyidejûleg szervezeti
felépítése és létszáma módosul.

(4) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség feladatrend-
szerébõl a hadfelszerelés-fejlesztéssel összefüggõ

a) a HM VGHÁT a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti szakmai irányí-
tási tevékenységéhez kötödõ tárcaszintû,

b) az a) ponthoz kapcsolódó szakmai irányítási tevé-
kenységet – ide értve az azzal összefüggõ HM KÁT szak-
irányítási tevékenységét – támogató döntés-elõkészítési,

c) élettartam-menedzsment szemlélet kialakításával
kapcsolatos szabályozási és annak szakmai felügyeletéhez
kötõdõ,

d) az MH hadfelszerelés-fejlesztési koncepciójának ki-
alakításához kötõdõ támogatási,

e) a NATO és az EU stratégiai szintû hadfelszerelés-fej-
lesztési dokumentumaival kapcsolatos nemzeti álláspont
kidolgozásával összefüggõ és

f) a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség feladat-
rendszeréhez kapcsolódó tárcaszintû
feladatok a HM HFPF feladatrendszerébe kerülnek.

(5) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség feladatrendszere és szervezete a HM tár-
cát érintõ elektronikus ügyintézéshez és a bizalmi szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó közigazgatási és MH kötelezettsé-

gekbõl származó informatikai, az MH elektronikus ügyin-
tézését támogató infokommunikációs szolgáltatások kiala-
kításával és irányításával, azzal összefüggõ döntés-elõké-
szítéssel, valamint a kormányzati informatikai integráció
biztosításával kapcsolatos fejlesztési és koordinációs fel-
adatokkal és az azok végrehajtásához szükséges szolgálati
beosztásokkal egészül ki.

(6) A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség fel-
adatrendszerébe kerül a hadtudományi kutatás-fejlesztés-
sel összefüggõ katonai követelmények meghatározásával,
az MH katonai szervezeteinek tudományos tevékenységé-
vel összefüggõ döntés-elõkészítõ tevékenység, valamint
– a katonai pályára irányítással, a hazafias és honvédelmi
neveléssel, a Honvédelmi Sportszövetséggel és más társa-
dalmi szervezetekkel összefüggõ, katonai szervezeteket
érintõ – az ezzel összefüggõ fejezeti kezelésû elõirányzat-
tal kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet nem érintõ –
végrehajtási feladatok elõkészítése és katonai szervezetek
ez irányú feladatainak irányítása, továbbá az önkéntes tar-
talékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési
és távoktatási rendszerével, motivációs és ösztöndíjrend-
szere kidolgozásával, a kadétrendszerhez kapcsolódó kép-
zésekkel összefüggõ, katonai közremûködést érintõ dön-
tés-elõkészítõ tevékenység, és szervezete az azok végre-
hajtásához szükséges szolgálati beosztásokkal egészül ki.

4. §

(1) Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK) szervezeti felépítése és létszáma módosul, a fel-
adatrendszerében ellátott munkaegészségügyi, közegész-
ségügy-járványügyi és sugáregészségügyi hatósági tevé-
kenységek, a hatósági döntések elõkészítése (a továbbiak-
ban együtt: ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök) és
e feladatok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztá-
sok és munkakörök a HM HF feladatrendszerébe és szer-
vezetébe átadásra kerülnek.

(2) Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) feladatrendszerébõl a hadfelszerelés-fejlesztéssel
összefüggõ

a) a NATO, az EU, a „Visegrádi Négyek” és az EDA ku-
tatás-fejlesztési, védelmi ipari, hadfelszerelés-fejlesztési
területéhez tartozó, azok képviseletével,

b) haditechnikai fejlesztési programok megalapozott
kialakításához szükséges mûszaki elemzések végre-
hajtásával, a programok végrehajtási terveinek összeállítá-
sával, azok idõszakos pontosításával, valamint azok
koordinációjával,

c) egyes hadfelszerelés-fejlesztési programokkal,
d) a minõségbiztosítási, anyagi-szabványosítási és kuta-

tás-fejlesztési tevékenységek tárcaszintû szakmai irányítá-
sával, koordinációjával és

e) az a)–d) ponthoz kötõdõ erõforrás tervezésével
kapcsolatos feladatok, valamint az azok végrehajtásá-
hoz szükséges szolgálati beosztások és munkakörök
a HM HFPF feladatrendszerébe és szervezetébe kerülnek.
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5. §

(1) A HM feladatrendszerének átalakításával a szerve-
zeti struktúra úgy kerül megtervezésre és kialakításra,
hogy a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve –
legfeljebb 2017. december 31-ig 808, és 2018. január 1-jé-
tõl 814 fõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a HM kabinetfõnökének (a továbbiakban: HM KF)
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együt-
tes létszáma legfeljebb 26 fõ. A HM Parlamenti Államtit-
kár (a továbbiakban: HM PÁT) közvetlen irányítása alá
tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
41 fõ. A HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 87 fõ. A HM
JIHÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma 2017. december 31-ig 184 fõ, és 2018.
január 1-jétõl legfeljebb 190 fõ. A HM védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár közvet-
len irányítása alá tartozó személyi állomány együttes lét-
száma legfeljebb 52 fõ. A HM VGHÁT közvetlen irányítá-
sa alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfel-
jebb 129 fõ. A HVK együttes létszáma legfeljebb 288 fõ.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat
a HM KF-fel, a HM PÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyettes
államtitkárokkal és a Honvéd Vezérkar fõnökével (a to-
vábbiakban: HVKF) együtt kell érteni.

6. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2018. február 28.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja:
a) a b) pontban foglaltak kivételével 2017. augusztus 1.,
b) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok te-

kintetében 2018. január 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-

mentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggés-
ben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állo-
mány rendelkezési állományba helyezésének, a közszol-
gálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.) 63. §-a szerint a kormánytisztvise-
lõ kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel tör-
ténõ megszüntetésének vagy a Kttv. 48. §-a szerinti
kinevezés módosítás hatálybalépésének, továbbá a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt.
30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszo-
nya felmentéssel történõ megszüntetésének vagy a Kjt.
30/A. és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követõen a Kjt.
25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy
a kinevezés módosítás hatálybalépésének legkorábbi idõ-

pontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti
mûködés kezdõ napja, legkésõbbi idõpontja megegyezik a
(2) bekezdésben meghatározott szervezési idõszak utolsó
napjával.

7. §

(1) Az MH EK és az MH LK alapító okirata módosításá-
nak elõkészítése során a honvédelmi szervezetek alapítá-
sáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011.
(VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-a alapján az okiratra vonat-
kozó javaslat kidolgozását és annak a HM TKF részére tör-
ténõ megküldését az MH LK az utasítás hatálybalépését
követõ második napig, az MH EK 2017. december 1-jéig
végzi el, azt követõen az okirat véleményeztetése, pontosí-
tása és jóváhagyásra történõ felterjesztése a 6. § (2) bekez-
dése szerinti új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõ
napját megelõzõ nyolcadik napig történik meg.

(2) A HM TKF a HM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosítását (a továbbiakban: HM SZMSZ-módo-
sítás), szakmai véleményeztetésre történõ elõkészítését,
szakmai véleményeztetését és véglegesítését, a HM
SZMSZ-módosítás miniszter által történõ jóváhagyását és
megküldését a kormányzati tevékenység összehangolásá-
ért felelõs miniszter részére a 6. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõ napját
követõ huszonnyolcadik napig végzi el.

8. §

(1) A HM TKF a 2. és 3. §-t érintõen a HM KÁT feladat-
szabása alapján a munkaköri jegyzékekrõl, az állomány-
táblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014.
(II. 14.) HM utasítás 12. §-a alapján a HM munkaköri jegy-
zék (a továbbiakban: HM MJHI) módosítására vonatkozó
javaslatot, a HVK HTCSF a HVKF feladatszabása alapján
az MH LK állománytáblájának 2017. augusztus 1-jei az
MH EK állománytáblájának 2018. január 1-jei hatályú
módosítására vonatkozó javaslatot
a 6. § (2) bekezdése szerinti HM új szervezeti rendnek
megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ negyvenedik
napig készíti elõ, majd a HM TKF és a HVK HTCSF gon-
doskodik arról, hogy a HM MJHI, az MH LK és az MH EK
állománytábla helyesbítõ ívek (a továbbiakban együtt: he-
lyesbítõ ívek) egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra
történõ felterjesztése, jóváhagyása és a jóváhagyott he-
lyesbítõ ívek kiadása a 6. § (2) bekezdése szerinti új szer-
vezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ
harmincadik napig megtörténjen.

(2) A helyesbítõ ívek hatálybalépésének idõpontja meg-
egyezik a 6. § (2) bekezdése szerinti, a HM, az MH LK és
az MH EK új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kez-
dõ napjával.
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3. Az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggõ

kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló

68/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosítása

9. §

Az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggõ
kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló 68/2016.
(XII. 22.) HM utasítás 1. § (1) bekezdés c) és d) alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban

meghatározott kiadmányozási és jogkörgyakorlási szabá-

lyoktól eltérõen – a Honvédelmi Minisztérium átalakításá-

val összefüggõ egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.)

HM utasítás 3/C. § (3) bekezdés a) pontjára, 3/D. § (2) be-

kezdésére, valamint 5. § (2) bekezdés b) pontjára figyelem-

mel – a honvédelemért felelõs miniszter nevében és megbí-

zásából]

„c) a Repülésfelügyeleti Osztály feladatkörét illetõ ka-
tonai légügyi hatósági és szakhatósági eljárásokban
a HM ÁLF Repülésfelügyeleti Osztály osztályvezetõje,
távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Légialkal-
massági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály osztályve-
zetõje,

d) a Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osz-
tály feladatkörét illetõ katonai légügyi hatósági és szakha-
tósági eljárásokban a HM ÁLF Légialkalmassági és Légi-
forgalmi Felügyeleti Osztály osztályvezetõje, távolléte, il-
letve akadályoztatása esetén a Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezetõje,”
(átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozás jogát.)

4. A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez

és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak

átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények

koordinációjával összefüggõ szervezési feladatokról

szóló 24/2017. (VI. 9.) HM utasítás módosítása

10. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és
rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadá-
sával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koor-
dinációjával összefüggõ szervezési feladatokról szóló
24/2017. (VI. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: 24/2017.
HM utasítás)

a) 5. § (1) bekezdésében a „HM KÁT” szövegrész he-
lyébe a „HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT)” és

b) 7. § (2) bekezdésében a „HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés szabályozza” szövegrész helyébe a „HM KÁT

és a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
együttes intézkedésben szabályozza”
szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 24/2017. HM utasítás 3. §-a.

5. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez az utasítás a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel
a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) A 9. § és a 10. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2018. március 1-jén hatályát veszti.
(4) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-

sát a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabá-
lyozza, amelyeknek tervezetét a HM TKF fõosztályveze-
tõje az utasítás hatálybalépését követõ kilencedik napig
készíti elõ.

(5) A (4) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök át-
szervezésére, az átszervezés idõszakára és ütemezésére
vonatkozó rendelkezések tervezetét a HM HF fõosztályve-
zetõje az utasítás hatálybalépését követõ hetedik napig ké-
szíti elõ és küldi meg a HM TKF fõosztályvezetõjének.

(6) A (4) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés az (5) bekezdésben meghatározottakon felül
tartalmazza

a) az utasítás szerinti feladatátadások következtében a
munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvételkor
folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz kapcso-
lódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,

b) a HM új szervezeti rend szerinti mûködésével össze-
függõ közjogi szervezetszabályozó eszközökben megha-
tározottakkal kapcsolatos, azokban nem szabályozott vagy
azoktól eltérõ határidõket és feladatokat és

c) az ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szer-
vezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó to-
vábbi szakfeladatait.

(7) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok át-
adása következtében szükségessé váló

a) jogszabály-módosítások tervezeteit a 6. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés
kezdõ napját megelõzõ második hónap elsõ napjáig és

b) a közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások
tervezeteit a 6. § (2) szerinti új szervezeti rendnek megfe-
lelõ mûködés kezdõ napjáig
az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek ké-
szítik elõ és küldik meg a HM JF részére.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
54/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

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

a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel
összefüggõ beavatkozási képességének fejlesztése
címû Európai Uniós projekt keretében beszerzett
és felújított eszközök és készletek felhasználásra
kijelölt honvédelmi szervezetek részére történõ

átadásának feladatairól, továbbá azok használatának
egyes szabályairól szóló

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

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar
Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggõ beavatko-
zási képességének fejlesztése címû Európai Uniós projekt
keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek

felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére
történõ átadásának feladatairól, továbbá azok használatá-
nak egyes szabályairól szóló 30/2017 (HK 4.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: együttes intéz-
kedés) 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. A projekthez kapcsolódóan az új HKR munkacso-
portok megalakítására kötelezett érintett honvédelmi szer-
vezetek létrehozzák a munkacsoportokat, továbbá kijelö-
lik azok állományát legkésõbb az adott munkacsoport mû-
ködéséhez szükséges eszközök részükre történõ átadásáig.
Az érintett honvédelmi szervezetek részére történõ esz-
közátadások tervezett idõpontjait az érintett honvédelmi
szervezetekkel történõ elõzetes egyeztetés alapján úgy kell
kijelölni, hogy az egyes munkacsoportokhoz kerülõ összes
beszerzett eszközt lehetõleg egy eljárásban vehessék át.
Egyes eszközök honvédelmi szervezetek részére történõ
ünnepélyes átadását sajtónyilvános rendezvény keretei kö-
zött kell végrehajtani, melyek megszervezéséért az érintett
és a kedvezményezett honvédelmi szervezet együttmûkö-
dése mellett, a projektmenedzsment felelõs.”

2. Az együttes intézkedés 2. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.

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

4. Ez az együttes intézkedés a hatályba lépését 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. június 9.
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1. melléklet az 54/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

„2. melléklet a 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A KEHOP projekt keretében eszköz/készlet használatba adással, valamint készlet kezeléssel érintett
honvédelmi szervezetek és azok kapacitás bõvítéssel érintett valamint megalakítandó HKR munkacsoportjai,

továbbá a részükre átadandó eszközök/készletek megnevezése és mennyisége

I. MEGLÉVÕ MUNKACSOPORT

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

Katonai szervezet: MH 25. Klapka György Lövészdandár, TATA

1. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

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

+ 1 db nehézgép szállító szerelvény

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

3. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

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

+ 2 db vízszállító utánfutó

+ 1 db felújított üzemanyag töltõ/szállító gépjármû

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, BUDAPEST

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

+ 4 db vízszállító utánfutó

+ 1 db felújított üzemanyag töltõ/szállító gépjármû

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, BUDAPEST

6. HAVÁRIA Laboratórium (HAVLAB) + 1 db HAPSITE ER hordozható vegyi azonosító mûszer

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, BUDAPEST

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

MH 2. Különleges Rendeltetésû Ezred, SZOLNOK

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

+ 1 készlet munkabúvár felszerelés

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

+ 3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

+ 3 db csónakmotor

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, SZENTES

10. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

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

+ 1 készlet munkabúvár felszerelés

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

+ 3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

+ 3 db csónakmotor

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

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

+ 1 db nehézgép szállító szerelvény
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Fsz. Érintett meglévõ beavatkozó csoport megnevezése Projektbõl biztosított eszköz/készlet

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

15. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

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

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

+ 2 db vízszállító utánfutó

+ 1 db felújított üzemanyag töltõ/szállító gépjármû

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

18. Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító
csoport (NFMGRCS)

+ 1 db közepes teljesítményû univerzális mûszaki
földmunkagép

+ 2 db nehézgép szállító szerelvény

II. LÉTREHOZANDÓ MUNKACSOPORT

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

MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, SZÉKESFEHÉRVÁR

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

2 készlet sebesült mentesítõ utánfutó

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

2. Kármentesítõ, átfejtõ csoport
(KÁRMENT)

2 készlet 300 m3-es elasztikus üzemanyag tartályok
és a hozzájuk tartozó kármentõ

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, BUDAPEST

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

3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

3 db csónakmotor

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, SZENTES

4. Vízátemelõ és szivattyú csoport
(VÍZÁTEM)

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható tisztavíz
szivattyú

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható zagyszivattyú

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

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

3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

3 db csónakmotor

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

6. Vízátemelõ és szivattyú csoport
(VÍZÁTEM)

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható tisztavíz
szivattyú

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható zagyszivattyú

7. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

3 db tábori térvilágító készlet utánfutón
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III. KÖZPONTI KÉSZLET

Fsz. Központi készletben tárolandó eszközök és készletek Projektbõl biztosított eszköz/készlet

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, BUDAPEST

1. Központi készletben tárolás 350 készlet EDR kézi terminál és pótakkumulátor

MH Anyagellátó Raktárbázis, BUDAPEST

2. Központi készletben tárolás 1000 db csizmás védõnadrág, 2500 pár gumicsizma, 100
készlet sátorponyva, 500 db mentõmellény, 800 db
mentõöv/gyûrû

”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
56/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2017. évi Red Bull Air Race Világkupa

elõkészítésérõl és végrehajtásáról

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire terjed ki.

2. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképzõ Kar dékánját, hogy mûködjön
közre az együttes intézkedésben meghatározott feladat elõ-
készítésében és végrehajtásában.

3. A 2017. évi Red Bull Air Race Világkupa (a további-
akban: RBAR-17 rendezvény) Budapesten megrendezésre
kerülõ futamát a MH 2017. június 21. és július 6. között
pontonszigetek telepítésével biztosítja.

4. Az MH az RBAR-17 rendezvény 3. pont szerinti biz-
tosítását a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (3) bekezdése szerint
térítés ellenében, az MH és az RBAR-17 rendezvény szer-
vezõje (a továbbiakban: Szervezõ) között kötött megálla-
podásban rögzítetteknek megfelelõen hajtja végre.

5. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred (a to-
vábbiakban: MH 37. MÛE) az RBAR-17 rendezvény mû-
szaki biztosítása érdekében bruttó 15 millió forint értékben
szolgáltatói szerzõdést köt a Szervezõvel.

2. A RBAR-17 rendezvény lebonyolításában résztvevõk

feladatai

6. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF)

a) koordinálja a logisztikai feladatok biztosítását,
b) megküldi a 21. pont szerint jóváhagyott költségvetési

tervet a HM VGH részére, mely a 3. pont szerinti feladat
végrehajtásához kapcsolódóan felmerülõ személyi és
logisztikai jellegû kiadásokat tartalmazza, és

c) az MH ÖHP által a 22. pont szerint felterjesztett ki-
adásokról szóló elszámolást megküldi a HM VGH részére.

7. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP)

a) megszervezi és végrehajtja az RBAR-17 rendezvény
szárazföldi és vízi biztosítását,

b) saját terve alapján üzemelteti az RBAR-17 rendezvé-
nyen használatra tervezett, felelõsségi körébe tartozó hír-
adó célrendszereket és eszközöket, valamint végrehajtja
ezen eszközök szükség szerinti átcsoportosítását, továbbá
bejelenti az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõr-
ség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) részére a központi
rendszerek, szolgáltatások és eszközök használatra vonat-
kozó igényét,



c) a megadott igények alapján – együttmûködve
az MH Katonai Rendészeti Központtal (a továbbiakban:
MH KRK) – megszervezi és technikai eszközökkel bizto-
sítja a RBAR-17 rendezvénnyel kapcsolatos szállítmány
kíséréseket,

d) megküldi a saját rakodó és szállító erõin felüli igé-
nyeit – az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) útján – az MH Katonai Közlekedési Központ
részére,

e) biztosítja az alárendelt katonai szervezetei végrehajtó
állományának egészségügyi ellátását,

f) megküldi az elõzetesen egyeztetett szállás- és belép-
tetési igényét – az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiak-
ban: MH LZ) útján – az MH Hadkiegészítési, Felkészítési
és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)
részére,

g) az RBAR-17 rendezvényt követõen a végrehajtásban
részt vett, szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetekkel együtt feldolgozza a tapasztalatokat,

h) biztosítja a feladatba bevont katonai szervezetek
szállítási kapacitását meghaladó, elõzetesen megküldött
igényeit, együttmûködve az MH LK-val, és

i) kijelölt katonai szervezete végrehajtja a pontonszige-
tek telepítését, majd a PMP kompokat – a szükségszerûen
ráépített rögzítések megszüntetése után – az eredeti álla-
potnak megfelelõen visszaveszi.

8. Az MH HFKP
a) részt vesz az RBAR-17 rendezvénnyel kapcsolatos

tervezési és koordinációs feladatokban,
b) az RBAR-17 rendezvény keretébe felveszi a kapcso-

latot a Szervezõvel a katonai életpálya nemzetközi és hazai
szintû népszerûsítése érdekében és az egyeztetett helyszí-
neken toborzópontokat telepít,

c) biztosítja a szükséges belsõ szabályozók hozzáférhe-
tõségét a szakmai végrehajtók részére az MH Központi
Doktrinális Adatbázison keresztül,

d) az RBAR-17 rendezvényt követõen feldolgozza a ta-
pasztalatokat, és

e) az MH ÖHP igénye alapján biztosítja az MH LZ te-
lephelyére átcsoportosított végrehajtó állomány elhelye-
zését.

9. Az MH KRK a megadott igényeknek megfelelõen
végrehajtja a szállítási feladatok katonai rendészeti és for-
galomszabályozási feladatait.

10. Az MH BHD
a) az MH ÖHP Híradó, Informatikai, Informatikai és In-

formációvédelmi Fõnökség szakállományával együttmû-
ködve elkészíti az RBAR-17 rendezvény híradó támogatá-
si tervét, továbbá a felhasználói igényekre figyelemmel
biztosítja a központi híradó szolgáltatásokat és eszközöket
az RBAR-17 rendezvényre,

b) a 7. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása ér-
dekében a Szervezõvel és az MH HFKP-vel egyeztetett

helyszíneken biztosítja a toborzópontokhoz szükséges inf-
rastruktúrát,

c) ellátópontot telepít és mûködtet az MH 1. Honvéd
Tûzszerész és Hadihajós Ezred újpesti Hadikikötõjében,
valamint biztosítja a részére megküldött élelmezési átje-
lentõknek megfelelõen a végrehajtó állomány élelmezési
és védõitallal történõ ellátását,

d) a megadott igények alapján végrehajtja a katonai
szervezetek hõerõgépeinek hajtóanyag feltöltését, és

e) az MH ÖHP igénye alapján biztosítja az MH LZ te-
lephelyére átcsoportosított végrehajtó állomány egészség-
ügyi ellátását.

11. Az MH Egészségügyi Központ koordinálja az
RBAR-17 rendezvény MH tekintetében történõ egészség-
ügyi biztosítását együttmûködve az MH ÖHP, az MH
HFKP és az MH BHD egészségügyi szervezeti elemeivel,
valamint az Országos Mentõszolgálattal.

12. Az MH LK az MH ÖHP igényének megfelelõen biz-
tosítja

a) az RBAR-17 rendezvény feladataira kijelölt személyi
állomány, technikai eszközök és anyagok szállítását,

b) a szaktechnikai eszközöket és szállító eszközöket,
c) a technikai eszközök üzemanyag szükségletét,
d) az MH 37. MÛE. személyi állomány átcsoportosítá-

sát, a végrehajtás helyszínére történõ napi szállítását, majd
visszacsoportosítását, és

e) a szükséges útvonalengedélyek beszerzését.

3. Az RBAR-17 rendezvényre történõ felkészülés

és a rendezvény zárását követõ feladatok legfontosabb

határidõi

13. A katonai szervezetek híradó igényüket 2017. június
21-ig megküldik az MH BHD részére. Az MH BHD 2017.
június 21-ig az összesített igények alapján, valamint az
MH ÖHP által meghatározott vezetési rendnek megfele-
lõen elkészíti az RBAR-17 rendezvény híradó biztosítási
tervét.

14. A katonai szervezetek a személyi állomány, vala-
mint a technikai eszközök kijelölését és felkészítését 2017.
június 21-ig fejezik be.

15. Az RBAR-17 rendezvény lebonyolításához szüksé-
ges technikai és személyi átcsoportosítást az érintett kato-
nai szervezetek 2017. június 21-ig hajtják végre az MH
Hadikikötõbe és az MH LZ Hungária körúti elhelyezési
körletébe.

16. A katonai szervezetek a végrehajtás és bontás fel-
adatait 2017. július 6-ig teljesítik.
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17. A visszacsoportosítást a további várható feladatok
figyelembevételével az MH ÖHP önállóan végzi.

4. Pénzügyi és számviteli feladatok

18. A rendezvény lebonyolításában résztvevõ katonai
szervezetek – logisztikai és pénzügyi számviteli ellátási
utaltság esetén az ellátó katonai szervezet szakszolgálati
vezetõjével együttmûködve – pénzügyi és logisztikai-biz-
tosítási terveiket és az ezek alapján – a HM Egységes
Számviteli Politikája Önköltség-számítási Szabályzata
szerint összeállított költségtervüket a közvetlen elöljáró-
juk részére 2017. június 21-ig küldik meg.

19. Az MH ÖHP, az MH LK és az MH HFKP a felül-
vizsgált és katonai szervezetenként kimutatott és összesí-
tett költségvetési és logisztikai-biztosítási terveket jóváha-
gyás céljából a HVK LOGCSF részére 2017. június 23-ig
küldi meg.

20. Az RBAR-17 rendezvénnyel kapcsolatos kiadásaik
szükséges mértékû és indokolt visszapótlása érdekében az
érintett költségviselõ katonai szervezetek adatszolgáltatá-
saikat, a rendezvény befejezését követõ 15 napig megkül-
dik a közvetlen elöljáróik részére. Az így megküldött adat-
szolgáltatásokat azok felülvizsgálatát követõen az elöljáró
szervezetek megküldik a HVK LOGCSF útján a HM VGH
részére. Az elszámolás részletesen tartalmazza a feladat
végrehajtása érdekében felmerült kiadásokat, ide értve
a természetbeli ellátás keretében felhasznált készleteket is,
így különösen a hajtóanyag felhasználást.

21. A feladat-végrehajtással kapcsolatos kiadásaikat és
bevételeiket a katonai szervezetek a 741 és 841 címrend-
kódokon számolják el.

5. Záró rendelkezés

22. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* és 2017. december 31-én 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. június 16.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
58/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Modern Városok Program keretében

a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló
repülõtér közös felhasználású (katonai-polgári)

fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges
források biztosításáról szóló

1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozatból adódó
feladatok végrehajtása, valamint a repülõtér komplex
fejlesztése érdekében munkacsoport megalakításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 11. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Modern Városok Program keretében a kecs-
keméti állami repülések céljára szolgáló repülõtér közös
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatá-
sáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló
1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltakra –
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet).

2. A Modern Városok Program keretében a kecskeméti
állami repülések céljára szolgáló repülõtér közös felhasz-
nálású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról
és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló
1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban (a továbbiak-
ban: Korm. határozat) a HM felelõsségi körébe utalt – va-
lamint az ezekkel összefüggõ tervezõ, szervezõ és koor-
dinációs – feladatok ellátására, javaslattételi jogkörrel
munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hozunk
létre. A Munkacsoport közremûködik a repülõtér komplex
fejlesztésével kapcsolatos programok összehangolásában,
azok végrehajtásának felügyeletében, továbbá az MH-nak
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvénybõl fakadó feladat- és hatás-
körét érintõen a kecskeméti állami repülések céljára szol-
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gáló repülõtérnek a Kecskemét Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata által a Modern Városok Program keretében
történõ polgári célú fejlesztésében.

3. A Munkacsoport vezetését a HM védelemgaz-
daságért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
HM VGHÁT) látja el.

4. A Munkacsoport titkári feladatait a HM Védelemgaz-
daságért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság (a továb-
biakban: HM VGHÁT Titkárság) személyi állományából
kijelölt személy végzi.

5. A Munkacsoport tagjai:
a) az HM Állami Légügyi Fõosztály kodifikációért fele-

lõs szervezeti eleme,
b) a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
c) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály,
d) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,
e) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmû-

veleti Csoportfõnökség,
f) a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség,
g) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
h) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
i) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
j) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
k) a HVK Vezérkari Titkárság,
l) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
m) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-

biakban: MH ÖHP),
n) az MH Geoinformációs Szolgálat,
o) az MH Egészségügyi Központ, és
p) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

képviseletében kijelölt, nyilatkozattételre feljogosított
személy vagy személyek.

6. A Munkacsoport vezetõje a Munkacsoport aktuális
ülésének tárgykörére figyelemmel kijelöli az 5. pont sze-
rinti tagok közül a résztvevõk körét. A Munkacsoport
munkájába – a Munkacsoport vezetõjének döntése alap-
ján – eseti jelleggel, szakmai együttmûködési céllal

a) bevonhatóak más honvédségi szervezetek, és
b) felkérhetõek központi államigazgatási szervek, külö-

nösen a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, az ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezet, valamint – szakterületüket érintõen – más, álla-
mi részvétellel mûködõ gazdálkodó szervezetek.

7. Az érintett honvédségi szervezetek a Munkacsoport
vezetõjének megkeresésére a feladatkörük szerint kötele-
sek együttmûködni.

8. A Munkacsoport ügyrendjét maga határozza meg és
a HM VGHÁT hagyja jóvá.

9. A Munkacsoport a feladatoktól függõen ülésezik.
Az üléseket a HM VGHÁT hívja össze és vezeti.

A HM VGHÁT helyettesítését távolléte esetén az általa ki-
jelölt személy látja el. Az ülések napirendjére
a HM VGHÁT Titkárság alkalmanként tesz javaslatot.
A Munkacsoport üléseirõl emlékeztetõ készül.

10. A Munkacsoport ülésein megfogalmazott kérdése-
ket megválaszolás céljából, illetve javaslatokat az esetle-
gesen szükséges intézkedések megtétele céljából a hatás-
körrel rendelkezõ honvédségi szervezet részére a HM
VGHÁT Titkárság továbbítja.

11. A honvédségi szervezetek álláspontjáról, a tett in-
tézkedésekrõl – jellegüknek megfelelõen szóban vagy
írásban – a Munkacsoport a HM VGHÁT Titkárság útján
tájékoztatást kap.

12. A Munkacsoport – a 2. pontban foglaltakra figye-
lemmel –

a) javaslatokat dolgoz ki a kecskeméti állami repülések
céljára szolgáló repülõtér közös felhasználású repülõtérré
történõ fejlesztéséhez szükséges követelmények – különö-
sen hadmûveleti, logisztikai, infrastrukturális létesítési-
felújítási, vagyongazdálkodási, beszerzési, az ingatlan
használatával kapcsolatos szervezeti-szervezési, repülõ-
szakmai, jogi, környezetvédelmi, a létfontosságú rendsze-
rek védelmét érintõ, veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védelmi és kiképzési/oktatási köve-
telmények – megállapításához,

b) felméri a közös felhasználású repülõtérré történõ fej-
lesztés során jelentkezõ infrastrukturális, technikai esz-
köz-, humán erõforrás és más igényeket,

c) felügyeli és támogatja az MH ÖHP által a léginavigá-
ciós és egyéb szolgáltatási körök biztosítására létrehozott
munkacsoport szakmai tevékenységét,

d) felügyeli és koordinálja az MH ÖHP és más illetékes
honvédségi szervezetek által, az audit eljárásokra összeál-
lított dokumentációk polgári légiközlekedési hatóság ré-
szére történõ elõkészítését, és a kérelmek benyújtását,

e) felügyeli a közös felhasználású repülõtér fejlesztésé-
hez szükséges infrastrukturális célú közbeszerzési eljárá-
sokat, továbbá ellenõrzi a kivitelezés határidõben történõ
végrehajtását,

f) kapcsolatot tart fenn Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, valamint az önkormányzat által meg-
bízott polgári üzemeltetõvel,

g) elõkészíti – a polgári üzemeltetõvel együttmûködve –
a honvédelmi tárca és a polgári üzemeltetõ közötti, garan-
ciális elemeket tartalmazó, honvédelmi érdekeket kép-
viselõ szolgáltatási szerzõdéstervezeteket,

h) koordinálja a Miniszterelnökség és Kecskemét Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata között a polgári fejlesz-
tésre rendelkezésre álló források lehívása érdekében az
Európai Bizottság részére történõ bejelentés elõkészítését,

i) koordinálja a közös felhasználású repülõtér-fejlesztés
katonai infrastrukturális és képzési forrásai Miniszter-
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elnökségtõl való lehívásához szükséges feladatok végre-
hajtását;

j) felügyeli a 9A1385 számú NATO Képességcsomag,
valamint az Európai Megerõsítõ Intézkedések (a továb-
biakban: ERI) programelemek közös felhasználású repü-
lõtér-fejlesztéssel összefüggõ összehangolását, valamint
a Kecskeméti repülõtér területének bõvítéséhez szükséges
elõkészítõ feladatokat,

k) koordinálja, illetve elõkészíti Magyarország légteré-
nek szuverenitása érdekében a párhuzamos gurulóút ERI
programból vagy nemzeti költségvetésbõl való megvalósí-
tását,

l) figyelemmel kíséri a projekt kiemelt nemzetgazdasági
beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági eljárá-
sokat,

m) kapcsolatot tart és közremûködik az egységes kom-
munikáció érdekében a HVK kommunikációért felelõs
szervezetével,

n) részt vesz a közös felhasználású repülõtérré történõ
fejlesztéshez szükséges jogszabály-módosítások és jog-
szabályok kidolgozásában,

o) felügyeli a határidõk betartását, illetve elõre nem lát-
ható akadályok, határidõcsúszások esetén javaslatot tesz a
részfeladatok határidejének megváltoztatására,

p) a g) pont szerinti szerzõdéstervezetek tartalmára is te-
kintettel, a hadmûveleti követelményeket és a hatósági
elõírásokat figyelembe véve javaslatokat dolgoz ki a kecs-
keméti állami repülések céljára szolgáló repülõtér közös
felhasználású repülõtérré történõ fejlesztéséhez szükséges
üzemeltetõi, üzembentartói és fenntartói szintû állomány-
tábla módosítások vonatkozásában, és

q) koordinálja és felügyeli a kecskeméti állami repülé-
sek céljára szolgáló repülõtér közös felhasználású (kato-
nai-polgári) fejlesztéséhez szükséges további, felmerülõ
feladatokat.

13. A Munkacsoport tagjai a feladatok végrehajtása so-
rán az elektronikus kapcsolattartási forma használatára
törekednek.

14. A Munkacsoport vezetõje havonta beszámolót állít
össze a HM közigazgatási államtitkár és a HVK fõnöke
részére a Munkacsoport munkájáról.

15. Az együttes intézkedés hatálybalépését követõ na-
pon az 5. pont szerinti szervezetek vezetõi a Munkacso-
portba delegált tagok nevét, beosztását és elérhetõségét
a Munkacsoport titkárának megküldik.

16. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba.*

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. június 16.

17. Hatályát veszti a kecskeméti állami repülések céljá-
ra szolgáló repülõtér közös (katonai és polgári) felhaszná-
lású repülõtérré történõ fejlesztésének szakmai elõkészíté-
sével kapcsolatos munkacsoport megalakításáról szóló
8/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
60/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez

és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak
átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi

rendezvények koordinációjával összefüggõ
szervezési feladatok végrehajtásáról

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. § (1) bekezdése 1. pontja és 11. § (1) bekezdés 11. pontja
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium nem-
zeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai
feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi
rendezvények koordinációjával összefüggõ szervezési fel-
adatokról szóló 24/2017. (VI. 9.) HM utasításra – a követ-
kezõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre,
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c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrend-
jébe tartozó katonai szervezetekre
[(az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban: honvédségi
szervezetek)], és

d) a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és
rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadá-
sával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koor-
dinációjával összefüggõ szervezési feladatokról szóló
24/2017. (VI. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasí-
tás1) szerinti szervezeti változással érintett honvédségi
szervezetek hivatásos és szerzõdéses katonáira, kormány-
tisztviselõire közalkalmazottaira és munkavállalóira (a to-
vábbiakban együtt: személyi állomány)
terjed ki.

2. A HM utasítás1 2. §-ában nevesített HM szervek
(a továbbiakban: szervezeti változásban érintett HM szer-
vek) személyi állománya tekintetében a személyügyi eljá-
rás megkezdésére és végrehajtására – ideértve a személyi
beszélgetések lefolytatását is – a munkáltatói, az állo-
mányilletékes parancsnoki jogkör gyakorlója, vagy a Hon-
véd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra
felhatalmazott személy (a továbbiakban együtt: felelõs
vezetõ) jogosult.

2. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos

rendelkezések

3. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Köz-
szolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI), valamint
a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK SZCSF) (a továbbiakban együtt: HM
személyügyi szervei) az együttes intézkedés hatályba
lépését követõ elsõ munkanapig

a) ellenõrzik a személyügyi alapnyilvántartásokat,
b) pontosítják a szervezeti változásban érintett szerve-

zeteknél beosztást vagy munkakört be nem töltõk, de sze-
mélyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak adatait és

c) képzésben résztvevõk számát, helyzetét, valamint az
elõmeneteli szabályok alapján magasabb beosztásba kine-
vezésre számításba vehetõk nyilvántartását.

4. A szervezeti változásban érintett HM szervek felelõs
vezetõi a HM munkaköri jegyzék helyesbítõ ívének (a to-
vábbiakban: HM MJHI) kiadását követõ második munka-
napig

a) pontosítják az adott beosztás, vagy munkakör feltöl-
tése, feltöltésének megtervezése érdekében a továbbfog-
lalkoztatásra tervezett személyi állományra vonatkozó el-
gondolásokat és

b) megtervezik a továbbfoglalkoztatásra nem tervezett
személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesítési
vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének
kezdõ napját.

5. A szervezeti változásban érintett HM szervek felelõs
vezetõi a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítések idõpontját úgy határozzák meg,
hogy biztosítható legyen a szervezeti változásban érintett
HM szervek közötti átadás-átvétel, valamint a HM új szer-
vezeti rend szerinti mûködésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása.

6. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a felelõs vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó
személyügyi eljárások lefolytatására a HM MJHI kiadását
követõ nap és az együttes intézkedés hatályba lépését
követõ tizedik nap között kerül sor.

7. A személyügyi eljárások során tájékoztatni kell az
érintett személyi állományt a jogairól és ennek körében is-
mertetni kell a hivatásos és szerzõdéses katona esetében
a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõ-
segítésének lehetõségét is.

8. A szervezeti változásban érintett HM szervek felelõs
vezetõinek jogkörét meghaladó munkáltatói jogkörbe
(a továbbiakban: magasabb munkáltatói jogkör) tartozó
döntések esetén a személyi javaslati lapokat a munkáltatói
jogkör gyakorlójához a személyi beszélgetést követõ há-
rom munkanapon belül, de legkésõbb az együttes intézke-
dés hatályba lépését követõ tizenkettedik napig kell felter-
jeszteni.

9. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
azon csoportját, akik megfelelnek a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. §
(1) bekezdés r) pontja szerinti feltételeknek, a HVK
SZCSF szakállománya tájékoztatja a közigazgatási tarta-
lékállományba kerülés (TARTINFO) lehetõségérõl és az
ehhez szükséges további teendõkrõl. A honvédelmi ága-
zatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008.
(XII. 31.) HM rendelet 3/A. § (1) bekezdése szerinti fel-
ajánlás vizsgálatát a HVK SZCSF szakállománya végzi.

10. Amennyiben a szervezeti változásban érintett hiva-
tásos vagy szerzõdéses katona részére beosztás tervezési
lap került kiadásra, ez esetben az érintett az állományille-
tékes szervezetnél a személyi javaslati lapon nyilatkozik a
tervezett beosztás elfogadásáról. A magasabb munkáltatói
jogkörbe tartozók esetén a felterjesztésre kerülõ személyi
javaslati laphoz csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.

11. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoz-
tatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szol-
gálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére legkorábban a HM MJHI hatályba lépésének
napján, legkésõbb 2017. szeptember 30-ai hatállyal kerül
sor.
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12. A HM személyügyi szervei a tárgynapi személyügyi
eljárások alapján az érintett személyi állomány vonatkozá-
sában a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik a sze-
mélyügyi nyilvántartásban kezelt adatok változásait.

13. A HM személyügyi szervei a személyügyi eljárás
során keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgo-
zása érdekében gondoskodnak a munkáltatói döntések,
különösen a személyügyi parancsok és határozatok egy
példányának – legkésõbb azok aláírását követõ 30 napon
belüli – megküldésérõl az MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH
KIKNYP) részére.

3. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos

rendelkezés

14. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszünte-
tése esetén a személyi állomány tagja részére – a HM KGIR
zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetménye és
a Hjt., valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény eltérõ rendelkezései kivé-
telével egyéb járandóságai az utolsó munkában töltött napon,
de legkésõbb az azt követõ tizenöt napon belül kifizetésre,
a jogviszonyra vonatkozó igazolások kiadásra kerülnek.

4. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés

feladatai

15. A szervezeti változásban érintett HM szervek sze-
mélyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem terve-
zettek civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének
humánszolgálati feladatait a HM személyügyi szerveinek
szakállománya végzi, amelynek során együttmûködnek
a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és
az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

16. A HVK SZCSF csoportfõnöke a HM KÁT KI veze-
tõjének igénye esetén szakmai támogatást biztosít a tovább-
foglalkoztatásra nem tervezettek civil munkaerõpiacra
történõ visszaillesztésének humánszolgálati feladataival
összefüggõ feladatok szakszerû végrehajtásában, valamint
elõsegíti az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal és az ál-
lami foglalkoztatási szervekkel történõ kapcsolattartást.

5. A költségvetési gazdálkodással,

az illetménygazdálkodással és a keretgazdálkodással

kapcsolatos feladatok

17. A – HM utasítás1 6. § (2) bekezdése szerint – kijelölt
HM szerv a HM utasítás1 6. § (1) bekezdése szerinti
átadás-átvételi jegyzõkönyv jóváhagyását követõen,
az abban rögzítetteknek megfelelõen a HM Gazdasági

Tervezési és Szabályozási Fõosztálynál soron kívül kezde-
ményezi a fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítását.

6. Hadmûveleti feladatok

18. A szervezeti változásban érintett HM szervek a szer-
vezeti változással összhangban

a) elkészítik vagy módosítják az MH készenlét fenntar-
tása és fokozása rendszeréhez (a továbbiakban: KFR) elõ-
írt munkatervüket,

b) a KFR munkatervet felterjeszti jóváhagyásra 2017.
június 22-ig az irányítást végzõ állami vezetõ részére,

c) KFR munkaterv egy példányát megküldik 2017. jú-
nius 29-ig a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség részére és

d) intézkednek a KFR tervhez kapcsolódó okmányok
elkészítésére, illetve pontosítására.

19. A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság (a továb-
biakban: HM PÁT Titkárság) titkárságvezetõje 2017. jú-
nius 22-ig – a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM NRF) KFR munkaterve vala-
mennyi példányának megsemmisítése érdekében – intéz-
kedik azoknak a HM ügyviteli szerve részére történõ le-
adására.

7. Logisztikai feladatok

20. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség a HM utasí-
tás1 2. §-a alapján pontosítja és kiadja a módosított HM fe-
jezet béke és békétõl eltérõ idõszaki logisztikai utaltsági
rendjét.

21. A szervezeti változásban érintett HM szerv vezetõje
– az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD) parancsnokával együttmûköd-
ve – intézkedik a vezetése alá tartozó HM szerv analitikus
és egyéb operatív nyilvántartásainak pontosítására.

22. A szervezeti változásban érintett HM szervek kö-
zötti anyagmozgatás kizárólag az ESZKÖZ program által
elkészített mozgásbizonylatokon kell elvégezni, amelye-
ket az átadó és az átvevõ HM szerv kijelölt anyagfelelõsei
aláírnak és az MH BHD a szervezet bélyegzõjével hite-
lesíti a mozgásbizonylatokat.

23. A HM NRF – az MH BHD-val együttmûködve –
a számítástechnikai anyagait és eszközeit a HM MJHI ha-
tályba lépésének napjaként meghatározott fordulónapot
követõen átadja a HM PÁT Titkárság részére.

24. A HM vagyoni körébe tartozó ingó vagyoni eleme-
ket érintõen az átadó és átvevõ HM szerv – a HM Véde-
lemgazdasági Hivatal HM-I Objektum Gazdálkodás
Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra által biztosított
leltárívek alapján – a HM MJHI hatályba lépésének napja-
ként meghatározott fordulónappal végrehajtja a szervezeti
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változásban érintett HM szervek közötti átadás-átvételt.
A felelõs vezetõ az átadás-átvételrõl készült jegyzõkönyv
egy példányát 2017. június 29-ig megküldi az MH BHD
parancsnoka részére.

25. A szervezeti változásban érintett HM szervek közötti
anyagmozgatásokra, beleértve azok analitikus és egyéb
operatív nyilvántartásainak módosítását és pontosítását

a) a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és mûköd-
tetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek által a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött mûtárgyak
kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás szerinti mû-
tárgyak esetében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnoka,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó további anyagok
estében MH BHD parancsnoka
intézkedik.

8. Híradó, informatikai és információvédelmi

szakfeladatok

26. A híradó és informatikai szolgáltatásokat a szerve-
zési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szolgáltatá-
sok átcsoportosítására, csökkentésére, vagy megszünteté-
sére csak a szervezési feladat végrehajtásának ütemében
kerülhet sor.

27. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi az általuk vezetett szervekre vonatkozó szerve-
zeti és személyi változások tekintetében 2017. június 23-ig
megküldik az MH BHD részére

a) a változásban érintett személyek nevét, rendfokozatát
és beosztását, illetve munkakörét,

b) a híradó és informatikai szolgáltatások összesített
igényét és a biztosítandó, módosítandó vagy törlésre ke-
rülõ híradó-informatikai szolgáltatásokat, különös figye-
lemmel azon személyek adataira, akiknek foglalkoztatásra
irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül.

28. A szervezeti változásban érintett HM szervektõl
a szervezeti változásban nem érintett honvédségi szerve-
zethez távozó, a jelenlegi elhelyezési körletét elhagyó és
beosztást, munkakört váltó felhasználók részére az új be-
osztásukhoz, munkakörükhöz szükséges szolgáltatásokat
– a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti
rendjérõl, valamint a központilag biztosított szolgáltatá-
sok igénybevételének szabályairól szóló 55/2013.
(IX. 13.) HM utasítás rendelkezései alapján – 2017. június
23-ig az új szervezet igényli meg. Az új szervezet a szer-
vezési idõszak végéig szükség szerint pontosítja, illetve
kiegészíti a megküldött igényét.

29. Az MH BHD
a) a felhasználó szervezetek igényei szerint felméri

a létesítésre, megszüntetésre, módosításra kerülõ híradó-
informatikai szolgáltatásokat, és

b) megküldi a) alpont szerinti a feladatok végrehajtására
vonatkozó javaslatát a HVK Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HIICSF) részére, amely tartalmazza a saját erõforrások fel-
használásával nem biztosítható szolgáltatási igényeket és
azok becsült forrásigényét is.

30. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a szerveze-
tük elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítá-
sára, amelynek érdekében a HM MJHI hatályba lépésének
napjáig intézkednek az elektronikus adatvagyon megfe-
lelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.

31. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi felelõsek

a) a híradó és informatikai eszközök mozgatásának
megszervezéséért, azok ellátó szervezetekkel történõ
egyeztetéséért,

b) híradó és informatikai az eszközök átadás-átvételéért,
c) az informatikai eszközök átadás-átvételét megelõzõ

adatmentések végrehajtásáért és
d) a) és c) alpontban meghatározott feledatok során az

információvédelmi rendszabályok betartásáért.

32. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi az átadás-átvételi eljárás keretében kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy a vezetésük alá tartozó HM
szerv által kezelt adatok ne sérüljenek meg, ne semmisül-
jenek meg, módosításukra ne kerüljön sor és azokhoz
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

33. Az MH BHD szakállománya segítséget nyújt a fel-
használók adatainak archiválásában, törlésében és az új
felhasználói igények összeállításában.

34. A HM PÁT Titkárság szervezetében kialakításra ke-
rülõ új osztályszintû szervezeti elemek híradó és informa-
tikai szolgáltatásokkal történõ ellátása elsõsorban az át-
adás-átvételi eljárás keretében a HM NRF-tõl átvett,
mûködõképes eszközökbõl kerül biztosításra.

35. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgál-
tatások használatára vonatkozó jogosultsága megszûnik,
a faxberendezést, valamint a számítástechnikai eszközöket
a használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kár-
tyát, telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket
és számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûné-
sét követõen haladéktalanul leadják az õket ellátó, szerve-
zeti változásban érintett HM szerv anyagnemfelelõse
részére. A használatukban lévõ szolgálati rádiótelefon-
nal, SIM-kártyával, telefonkészülékkel, adat-modemmel,
EDR-készülékkel és annak tartozékaival az átadás-átvételi
(kiadási) jegyzõkönyvön szereplõ szervezet felé kell el-
számolni. Az adathordozóval, vagy adattárolási funkcióra
alkalmas memóriával rendelkezõ eszközök esetében
a felhasználói adatok, valamint a további használatot aka-
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dályozó személyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ
eljárással történõ törlését – a szükséges adatok mentését
követõen – az eszközök leadása elõtt kell elvégezni. A spe-
ciális szolgáltatást vagy eszközt – ideértve a bérelt áram-
kört, az egyedi internet-hozzáférést, az egyedi routert és
a switchet – igénybe vevõ felelõs vezetõ a HM MJHI ha-
tályba lépésének napjáig nyilatkozik az MH BHD felé
a szolgáltatás vagy eszköz további szükségességérõl vagy
a leadás rendjérõl.

36. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ide
értve az ideiglenes kvóta megállapítása, külön engedély-
hez kötött szolgáltatások és keretösszegek használata –
a felelõs vezetõk a HM MJHI hatályba lépésének napjáig
felterjesztik a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meg-
határozottak szerint.

37. Az MH BHD a szolgálati rádiótelefonok használatát
a korábbi hívószám megtartásával a HM MJHI hatályba
lépésének napját követõen is biztosítja azon személyek ré-
szére, akik a továbbiakban is jogosultak szolgálati rádió-
telefon használatára.

38. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi saját szervezetük vonatkozásában felelõsek

a) az MH tudakozói telefonkönyv és az MH elektro-
nikus levelezési fiókok – ideértve az újonnan létrehozott
hívószámokat és levelezési fiókokat, valamint a törlésre
kerülõ felhasználókat is – adatainak pontosításáért és

b) az a) pont szerinti a változásoknak az MH BHD ré-
szére 2017. június 29-ig történõ megküldéséért.

9. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok

39. A HM NRF személyi állománya az általuk kezelt
iratokkal elszámol a HM ügyviteli szerve felé.

40. A HM PÁT Titkárság mûködéséhez szükséges mi-
nõsített iratokat a HM NRF olyan ütemezéssel átadja a HM
ügyviteli szerve részére, hogy azok folyamatos feldolgo-
zása biztosított legyen.

41. A szervezeti változásban érintett HM szerv jegyzé-
ket készít a más honvédségi szervezethez áthelyezésre ke-
rülõ személyek fényképes aktívkártyás belépési engedé-
lyeirõl, amelyet 2017. július 31-ig megküld a HVK
HIICSF részére.

42. A szervezeti változásban érintett HM szerv felelõs
vezetõje a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszün-
tetésével érintett személyi állomány fényképes aktívkár-
tyás belépési engedélyeirõl jegyzéket készít, amelyet
a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés utolsó napján el-
számoltatott személyektõl bevont fényképes aktívkártyás

belépési engedélyekkel együtt 2017. július 31-ig megküld
a HVK HIICSF részére.

10. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel és az operatív

belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ feladatok

43. A szervezési változásban érintett HM szervek a költ-
ségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bkr.) 14. § (2) bekezdésében foglalt be-
számolási kötelezettségüket az átadásra kerülõ intézkedé-
sekre, valamint a feladatátadás következtében idõszerût-
lenné vált feladatokra történõ utalással teljesítik.

44. A HM NRF fõosztályvezetõje a belsõ kontrollrend-
szerre vonatkozó értékelési és nyilatkozattételi kötelezett-
ségét a Bkr. 11. § (4) bekezdése, valamint a Honvédelmi
Minisztérium, mint intézmény Operatív Belsõ Kontrollok
Rendszere Szabályzata kiadásáról szóló 31/2014. (HK 12.)
HM KÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
21.4. pontja szerint hajtja végre.

45. A szervezeti változásban érintett HM szervek – kie-
melten a HM PÁT Titkárság szervezetében kialakításra
kerülõ új osztályszintû szervezet esetében – végrehajtják a
Szakutasítás 4.4., 16.3. és 16.4. pontjában megfogalmazott
feladatokat, és saját felelõsségi körükben HM utasítás1 ha-
tálybalépését követõ 60 napon belül felülvizsgálják a HM,
mint intézmény kontrollkörnyezetéhez tartozó nyilvántar-
tásokat, dokumentumokat és megküldik a HM Kontrolling
Fõosztály részére.

11. Szervezési, deregulációs és egyéb feladatok

46. A HM utasítás1-ben meghatározott és az együttes
intézkedésben nem szabályozott feladatok tekintetében
érintett csoportfõnökségek csoportfõnökei szakterületük
vonatkozásában a HM MJHI hatályba lépésének napjáig
kiadják vagy – szükség szerint – pontosítják szakutasítá-
saikat.

47. A HM NRF érvénytelenné vált bélyegzõinek – az
ügyviteli elõírások, valamint a bélyegzõellátásról és a bé-
lyegzõk használatáról szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasí-
tás rendelkezése szerint – az MH KIKNYP részére történõ
leadására 2017. június 22-e és 2017. augusztus 31-e között
kerül sor.

48. A HM NRF fõosztályvezetõje – az MH BHD pa-
rancsnokával együttmûködve – az átadás-átvételi felada-
tok végrehajtása és az átadás-átvételi jegyzõkönyv elké-
szítése érdekében a HM MJHI hatályba lépésének napjáig
átadás-átvételi bizottságot alakít meg, amely legkésõbb
2017. augusztus 1-jéig elszámol a HM NRF anyagi-, tech-
nikai eszközeivel az MH BHD felé, illetve annak közre-
mûködésével átadja azokat a HM PÁT Titkárság részére.
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49. A HM PÁT Titkárság a HM MJHI hatályba lépésé-
nek napjától kezdõdõ tervezési feladata alapján felülvizs-
gálja a HM NRF által – az éves és havi munkatervek össze-
állításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyo-
mon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014.
(I. 21.) HM utasításban (a továbbiakban: HM utasítás2)
meghatározott eljárásrendnek megfelelõen – a HM
2017. évi június havi és a HM 2017. évi intézményi mun-
katervébe bedolgozott feladatokat, valamint az esetleges
módosító javaslatait 2017. június 20-ig feltölti a Munka-
tervezõ Modulba és a tevékenység fõ irányait érintõ javas-
latait megküldi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) elektronikus címére.

50. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a HM PÁT Titkárság vonatkozásában
a titkárságvezetõ

a) a HM TKF részére 2017. június 19-ig pontosítja
a Munkatervezõ Modult kezelõ felhasználóinak adatait,
amelyeket a HM TKF a beérkezést követõen rögzít
a modulon és

b) a HM utasítás2 szerinti eljárásrendnek megfelelõen,
2017. június 23-ig javaslatot tesz a HM 2017. évi Intézmé-
nyi Munkaterv szakterületét illetõ pontosítására.

51. A szervezeti változásban érintett HM szerv vezetõje
az együttes intézkedésben meghatározott feladatok végre-
hajtásáról 2017. augusztus 31-ig jelentést terjeszt fel az
irányítást végzõ állami vezetõ részére.

52. A szervezeti változásban érintett HM szervek
– a HM utasítás1 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak
szerint – a szükséges jogszabályok és közjogi szervezet-
szabályozó eszközök felülvizsgálatát követõen a szabá-
lyozás módosítására vonatkozó tervezeteiket az együttes
intézkedés hatálybalépést követõ hónap tizenötödik nap-
jáig küldik meg a HM Jogi Fõosztály részére.

12. Záró rendelkezések

53. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* és 2017. október 1-jén 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. június 20.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

62/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

az egyes leltározási és törzsadat-tisztítási feladatok
végrehajtásáról

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. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmért fe-
lelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá
tartozó köznevelési intézmény vezetõjét, hogy az együttes
intézkedés végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye
lehetõvé.

3. Az együttes intézkedés célja – a Magyar Honvédség
logisztikai információs rendszer kezdeti képességének ki-
alakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsola-
tos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedésben (a továbbiakban: együttes
intézkedés) foglalt Alap Logisztikai Alkalmazási Projekt
(a továbbiakban: ALAP) bevezetéséhez szükséges – va-
gyoni alapadatok valódiság elvének megfelelõ kimutatása,
valamint az ESZKÖZ analitikus vagyonnyilvántartó prog-
ramból történõ átvezetésének biztosítása a bevezetendõ
logisztikai információs rendszerbe és a 2017. évi költség-
vetési beszámoló alátámasztása.

4. A 3. pont szerinti feladatok végrehajtása érdekében
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen 2017. december 31-i
fordulónappal – a HM fejezet egységes számviteli politi-
kájáról és számlarendjérõl szóló 9/2017. (HK 5.)
HM VGHÁT szakutasítás 1. melléklet (a továbbiakban:
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Számviteli politika) 1. függeléke Leltározási és Leltárké-
szítési Szabályzat (a továbbiakban: Leltározási szabály-
zat) 1. fejezet 4. pont aa) és bb) alpontja szerinti év végi
teljes leltárt (a továbbiakban együtt: leltár) rendelünk el.

5. A mennyiségben és értékben nyilvántartott immateri-
ális javak, tárgyi eszközök és készletek (a továbbiakban
együtt: eszközök) leltárfelvételét – a Leltározási szabály-
zat 1. fejezet 15. pont ab) alpontjában meghatározottak
szerint – mennyiségi felvétellel kell elkészíteni.

6. Egyeztetéssel kell leltározni a forrásokat, valamint
a Leltározási Szabályzat 1. fejezet 16. pontja szerinti esz-
közöket, amelyeknek mennyiségi felvétellel való leltáro-
zása nem lehetséges.

7. A Magyar Államkincstár honlapján a 2017. év végi
kincstári zárással és a 2018. évi nyitással kapcsolatos fel-
adatokról és határidõkrõl rendelkezõ Tájékoztató és Nap-
tári rend megjelenését követõ 5 munkanapon belül a HM
Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)
a Zárási-nyitási feladatokra tájékoztatót (a továbbiakban:
Tájékoztató) ad ki a honvédelmi szervezetek részére.

8. A leltározást a Leltározási szabályzat 1. fejezet
34. pontjában meghatározottaktól eltérõen, 2017. októ-
ber 1. és 2018. január 22-e között kell végrehajtani. A lel-
tározás befejezésének napja az a nap, amikor a honvédelmi
szervezet parancsnoka, vezetõje az összefoglaló jelentést
jóváhagyja.

9. A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõje a lel-
tározásra vonatkozó parancsot, intézkedést a Leltározási
szabályzatban, valamint az együttes intézkedésben foglal-
takra figyelemmel 2017. augusztus 31-ig adja ki.

10. A honvédelmi szervezet a jóváhagyott összefoglaló
jelentésben foglaltakat az Eszköz program szakági és refe-
rensi részében rögzíti és – a fõkönyvi feladás végrehajtha-
tásának érdekében – legkésõbb 2018. január 25-ig meg-
küldi a HM VGH részére.

2. Az eszközök leltározásának elõkészítésének

és végrehajtásának szabályai

11. A leltár elõkészítési idõszak 2017. augusztus 1-jétõl
2017. szeptember 30-ig tart, amely idõszak alatt el kell ké-
szíteni a Számviteli politika 3. függeléke szerinti vagyoni
kört érintõ eszközök selejtezését, a felesleges vagyonele-
mek feltárását, valamint meg kell vizsgálni azok értékesí-
tésének és egyéb módon történõ hasznosításának a lehetõ-
ségét. Ennek során figyelembe kell venni a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingóságok és társa-
sági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésé-
nek, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegeníté-

sének, átadás-átvételének szabályairól szóló 67/2011.
(VI. 24.) HM utasításban foglaltakat.

12. A leltár elõkészítés során végre kell hajtani a Leltá-
rozási szabályzat 2. fejezet 2/a alfejezetében meghatáro-
zott feladatokat, különös tekintettel a személyi és anyag-
mozgások szükség szerinti és idõbeli korlátozására.

13. A honvédelmi szervezetek a leltárfelvételt azon
anyagnemek esetében, amelyeknél

a) az eszköz mozgást minimálisra lehet csökkenteni,
2017. október 1-jével,

b) a szakági specifikumok és az eszközmozgások miatt
a 2017. december 31-i fordulónap után hajtható végre az
eszközök számbavétele, 2018. január 1-jével
kell megkezdeni és 2018. január 5-ig kell végrehajtani.

14. A leltáríveket legkorábban 2017. október 1-jén lehet
az analitikus vagyonnyilvántartó programból lekérni és
kiadni a számláláshoz.

3. Az idegen helyen tárolt eszközök leltározásának

speciális szabályai

15. Az idegen helyen tárolt – használatra kiadott vagy
kölcsönzött – eszközök leltározását

a) amennyiben az eszközátadás vagy kölcsönzés – ide-
értve a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és mû-
ködtetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek által
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött mû-
tárgyak kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás
10. §-a szerinti kölcsönzött mûtárgyakat is – az átvevõ
honvédelmi szervezetnél kijelölt anyagkezelõ részére tör-
tént, az átvevõ vagy kölcsönvevõ és

b) amennyiben az eszközátadás vagy kölcsönzés sze-
mélyre szólóan történt, az átadó vagy kölcsönzõ (a továb-
biakban együtt: átadó)
honvédelmi szervezet végzi el.

16. Az átadó honvédelmi szervezet feladata az idegen
helyen tárolt – használatra kiadott vagy kölcsönzött – esz-
közök leltározásához leltárív összeállítása. Az összeállí-
tott leltárívet a 15. pont a) alpontja esetében – a Leltározási
szabályzat 1. fejezet 4. pont da) alpontja szerinti határ-
idõre – az átadó honvédelmi szervezet megküldi a hasz-
náló vagy kölcsönzõ honvédelmi szervezet részére és egy-
ben tájékoztatja a leltározási bizottságba történõ delegá-
lásról, valamint az általa kijelölt személyrõl és – figyelem-
mel a 8. pontban foglaltakra – a kitöltött leltárív részére
történõ megküldésének határidejérõl.

17. Amennyiben a 15. pont a) alpontja szerinti idegen
helyen tárolt eszközök nyilvántartása csoportosan történik
és ezért az analitikus nyilvántartásból lekérhetõ leltárív
átvevõ honvédelmi szervezetenként nem bontható meg,
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az átadó honvédelmi szervezet a 16. pont szerinti feladatok
végrehajtása érdekében a leltárív tartalmi és formai ele-
meit tartalmazó táblázatot készít, és mint leltárív kivonatot
küld meg – visszavárólag – a használó vagy kölcsönvevõ
honvédelmi szervezet részére.

18. Az átadó honvédelmi szervezet a visszaérkezett és
a szükséges záradékokkal, aláírásokkal ellátott 17. pont
szerinti leltárív kivonatokat összesíti és kitölti az Eszköz
analitikus nyilvántartásból lekért leltárívet, amelyhez
alapbizonylatként csatolja azokat.

19. A nem honvédelmi szervezetnél tárolt, letétbe he-
lyezett vagy szervízelés céljából átadott eszközök leltáro-
zását a Leltározási szabályzat 1. fejezet 16. pont c) alpont-
jának megfelelõen egyeztetéssel kell elvégezni.

20. A honvédelmi szervezet birtokában lévõ idegen
– kölcsönbe, használatra vagy javításra –, nem honvédelmi
szervezettõl átvett eszközök leltározását az átadó által
megküldött leltározási felhívás vagy az átadásra vonat-
kozó szerzõdés szerint kell végrehajtani.

4. A pénzeszközök, követelések, kötelezettségek,

egyéb sajátos elszámolások, idõbeli elhatárolások,

valamint a források leltározásának speciális szabályai

21. A leltár elõkészítése során felül kell vizsgálni
a) a követelés jellegû sajátos elszámolásokat, valamint a

kötelezettség jellegû sajátos elszámolásokat és az egyéb
sajátos eszközoldali elszámolásokat, amelyek közül
a pénzforgalmilag rendezhetõ tételeket, az azonosítást
követõen a 7. pont szerinti Tájékoztatóban meghatározott
határidõig kell rendezni,

b) – a Számviteli politika 2. függelékében foglaltaknak
megfelelõen – az eszközök és források értékelését, külö-
nös tekintettel az értékvesztés megállapítására és elszámo-
lására.

22. A pénzeszközök, követelések, kötelezettségek, kö-
telezettségvállalások, egyéb sajátos elszámolások, idõbeli
elhatárolások, valamint a források leltározását a 7. pont
szerinti Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelõen
kell végrehajtani.

23. A követelések leltározását a Leltározási szabályzat
3. fejezet 100. pontja figyelembevételével, az értékvesztés
elszámolását az Értékelési szabályzat 6. fejezetében
meghatározottak szerint kell elvégezni.

24. A kötelezettségekre vonatkozó leltározás kiterjed
különösen

a) a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozá-
sáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012.
(VIII. 31.) HM utasítás 11. § (1) bekezdése szerint telje-

sítés igazolással ellátott termékértékesítésre vagy szolgál-
tatásnyújtásra vonatkozó valamennyi számlájára,

b) a jogszabályból, jogerõs bírósági ítéletbõl, hatósági
határozatból vagy szerzõdésbõl – ideértve az átvállalt
kötelezettségeket is – eredõ elismert tartozásra,

c) a tárgyévet terhelõ, számfejtett személyi juttatásokra
és azok közterheire és

d) a visszatérítendõ támogatások visszafizetendõ össze-
gére.

25. A kötelezettségvállalásokat érintõen leltározni kell
valamennyi, a honvédelmi szervezetek kiadási elõirányza-
tai terhére vállalt, szabályszerû jognyilatkozaton alapuló
fizetési kötelezettséget.

26. A honvédelmi szervezet parancsnokának, vezetõjé-
nek a 22-25. pont szerinti leltár kiértékelését úgy kell elvé-
geznie, hogy az megfelelõ alapul szolgáljon a honvédelmi
szervezet kötelezettségvállalással, valamint kötelezettség-
vállalással nem terhelt költségvetési-maradványa megálla-
pításához.

27. A forrásokon belül a saját tõke és az idõbeli elhatá-
rolások leltározását a 10. pont szerinti Eszköz program
záró adatállomány megküldését és a HM VGH általi fõ-
könyvben történõ rögzítését követõen – legkésõbb 2018.
február 15-ig – kell végrehajtani és annak eredményét
a leltározási fõbizottsági jegyzõkönyvtõl független fel-
jegyzéshez csatoltan kell a honvédelmi szervezet parancs-
noka, vezetõje részére felterjeszteni és jóváhagyását köve-
tõen egy példányát a HM VGH-ra megküldeni.

5. A leltár kiértékelés szabályai

28. A leltár kiértékelést a Leltározási szabályzat 4. feje-
zetében foglaltaknak megfelelõen folyamatosan, a bizott-
ságok által visszaadott kitöltött leltárívek alapján kell
végrehajtani.

29. A honvédelmi szervezet leltározási parancsában
a leltár kiértékelés fázisainak határidejét úgy kell megálla-
pítani, hogy a leltározási fõbizottság jegyzõkönyvét a hon-
védelmi szervezet parancsnokának, vezetõjének 2018. ja-
nuár 22-ig kell jóváhagynia, annak érdekében, hogy a lo-
gisztikai információs rendszer indulásához szükséges
információk, alapadatok rendelkezésre álljanak.

6. A törzsadat-tisztítás feladatai

30. A logisztikai információs rendszer 2018. január
1-jén történõ bevezetésének elõkészítése érdekében a ki-
váltandó nyilvántartások törzsadatait 2017. évben meg
kell tisztítani, valamint egységesíteni szükséges. A törzs-
adat-tisztítási feladatokat az együttes intézkedés 6. pontja
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szerinti ALAP Központi Törzsadattár Munkacsoport (a to-
vábbiakban: KT MCS) szervezete koordinálja, az együtt-
mûködõ szervezetek szükség szerinti bevonásával.

31. A törzsadat-tisztítás 30. pontban meghatározott fel-
adatainak elvégzése érdekében

a) a KT MCS
aa) kidolgozza a törzsadat-tisztítás folyamatát, részletes

útmutatót készít a végrehajtó állomány részére,
ab) kidolgozza a HM VGH-val közösen azokat az eljá-

rásokat – a hatályos számviteli elõírások betartása mel-
lett –, amelyek megkönnyítik, valamint felgyorsítják
a törzsadatok tisztítását a honvédelmi szervezetek végre-
hajtó állománya számára,

ac) kidolgozza a törzsadat-tisztítás folyamat nyomon
követésének módszerét,

ad) havonta jelentést készít az ac) alpont szerinti folya-
mat helyzetérõl a HM Védelemgazdasági Helyettes Ál-
lamtikár részére,

ae) biztosítja a folyamatos módszertani és technikai tá-
mogatást a szakági nomenklatúra elkészítéséhez, valamint
a honvédelmi szervezetek törzsadat-tisztítási feladataihoz,

af) anyagnemenként – a b) pont ba) alpontja szerint
megküldött adatállományok alapján – elkészíti és bizto-
sítja a honvédelmi ágazat gazdálkodó szervezetei részére
a hibalistát,

ag) koordinálja a logisztikai információs rendszerinduló
törzsadatait képezõ, az 1. mellékletben felsorolt szak-
anyagnem felelõs szervezetek által – a szakági specifiká-
cióik figyelembevételével – 2017. június 30-ig elkészített
szakági nomenklatúrák kialakítását,

b) a HM VGH biztosítja
ba) a KT MCS részére havonta a katonai szervezetek

ESZKÖZ program referensi mentéseit,
bb) a KT MCS-vel kidolgozott eljárásoknak megfelelõ-

en az ESZKÖZ program módosítását,
c) az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
ca) szakmai segítséget nyújt – az MH Anyagellátó Rak-

tárbázis szakállományával együtt – a honvédelmi szer-
vezetek részére a törzsadat-tisztítási feladataik végrehaj-
tásában,

cb) biztosítja a termékkodifikációs eljárások során az
elõírt határidõn belül az igényelt Honvédségi Egységes

Termék Kód (a továbbiakban: HETK) generálását és meg-
küldését a katonai szervezetek részére és

cc) elvégzi a szakanyagnem felelõs szervezetek bevoná-
sával – saját szakági specifikációiknak megfelelõen – a lo-
gisztikai információs rendszer induló törzsadatait képezõ
a szakági nomenklatúrák kialakítását 2017. június 30-ig,

d) az MH Egészségügyi Központ, együttmûködve
a HVK Logisztikai Csoportfõnökséggel

da) szakmai segítséget nyújt a katonai szervezek részére
a törzstisztítás végrehajtásához,

db) a termékkodifikációs eljárások során az elõírt határ-
idõn belül – az MH LK útján –megküldi az igényelt HETK
kódokat a honvédelmi szervezeteknek és

dc) saját szakági specifikációiknak megfelelõen elvégzi
a logisztikai információs rendszer induló törzsadatait ké-
pezõ szakági nomenklatúra kialakítását 2017. június 30-ig.

e) a honvédelmi szervezetek
ea) végrehajtják a megküldött hibalisták, valamint

a részletes törzstisztítási útmutató alapján a törzsadatok
tisztítását legkésõbb 2017. szeptember 30-ig,

eb) folyamatosan módosítják – HETK számot és meg-
nevezést – a megtisztított törzsadatok alapján a tárolóhelyi
nyilvántartásokat és

ec) a törzsadatok tisztítását követõen elõzetes egyezte-
tést hajtanak végre a központi ellátó szervezetekkel kiállí-
tott mozgásbizonylatokon történõ a kodifikált adatok átve-
zetése érdekében.

7. Záró rendelkezések

32. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján 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 s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. június 16.
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1. melléklet a 62/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Anyagnem-
kód

Anyagnem Anyagnem felelõs szervezet

10 Hagyományos fegyverzet és rakétatechnika MH Logisztikai Központ

11 Optikai és helyzetmeghatározó rendszerek MH Logisztikai Központ

12 Híradó – állandó híradás MH Logisztikai Központ

13 Informatika MH Logisztikai Központ

14 Repülõtechnika MH Logisztikai Központ

15 Harcvezetési rendszerek MH Logisztikai Központ

19 Elektronika, híradó MH Logisztikai Központ

21 Élelmezés MH Logisztikai Központ

22 Ruházat, irodaszer MH Logisztikai Központ

24 Üzemanyag MH Logisztikai Központ

26 Egészségügy MH Egészségügyi Központ

28 Közlekedés MH Logisztikai Központ

29 Páncélos- és gépjármûtechnika MH Logisztikai Központ

30 Kiképzéstechnika MH Logisztikai Központ

31 Számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnika MH Logisztikai Központ

32 Humán (kulturális) MH Logisztikai Központ

33 Mûszaki MH Logisztikai Központ

34 Vegyvédelmi MH Logisztikai Központ

35 Mérésügy MH Logisztikai Központ

36 Térképészet MH Logisztikai Központ

38 Elhelyezés MH Logisztikai Központ

41 Pénzügyi dologi HM Védelemgazdasági Hivatal

42 Ajándéktárgyak MH Budapest Helyõrség Dandár

43 Szerszámok, szerszámgépek MH Logisztikai Központ
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
65/2017. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény

fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

szóló 38/2016. (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, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény feje-
zeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási

feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 38/2016.
(HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés a következõ
6b. ponttal egészül ki:

„6b. A Honvédelmi Sportszövetség támogatása (8/2/6)
jogcímcsoport 1. Honvédelmi Sportszövetség mûködésé-
nek támogatása jogcíme vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKKF állományából munkaköri le-
írásban kijelölt személy igazolja, és

b) utalványozásra a HM TKKF fõosztályvezetõje, aka-
dályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.”

2. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba,* és a hatályba lépését 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. június 21.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
203/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a „SABER GUARDIAN 2017”

nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti
gyakorlatok stratégiai irányítására és támogatására

megalakított Gyakorlat Irányító Csoport
feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
215/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
216/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
217/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
az Észtországban, a visegrádi együttmûködés

keretében végrehajtásra kerülõ
„TRAINING BRIDGE 2017” feladat

elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
169/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról *

A Honvéd Vezérkar fõnökének
227/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
az „Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Csoport

Parancsnokság Orientációs Tanfolyam”
elõkészítésérõl, valamint végrehajtásával kapcsolatos

nemzeti támogatási feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
229/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
230/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
az Úszó-, Vízilabda, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság – „FINA 2017” végrehajtásával

kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
233/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet,

katonai képviselõi beosztás átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
234/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
235/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot

ellátó személyek kijelölésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
238/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
243/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
244/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban
2017. augusztus–szeptember hónapban
készenléti szolgálatot ellátó személyek

szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
245/2017. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. június–július havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/3/2017. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk

2018. évi váltásba felajánlott erõk vezetési rendjérõl,
felépítésérõl, készenléti besorolásáról, valamint

jelentési és riasztási értesítési rendjérõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
239/2017. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Védelmi Együttmûködési

Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes
katonai szervezet kötelékébe kijelölt erõk

vezénylésérõl, szolgálatba léptetésérõl és a szolgálat
ellátásával kapcsolatos feladatokról szóló

3244/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
240/2017. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a 2017. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
15/2017. (HK 7.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények

nemzeti elfogadásáról és hatálytalanításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség doktrinális, szabványo-
sítási és terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015.
(X. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmemért felelõs miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

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

3. A STANAG 2122 (ED4) (RD1)
REQUIREMENT FOR TRAINING IN CASUALTY

CARE AND BASIC HYGIENE FOR ALL MILITARY
PERSONNEL AMedP-8.15 EDITION A – Követel-
mények a katonák sérült ellátási és alapszintû higiénés
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ismereteik oktatására címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Egészségügyi Központ (a továb-
biakban: MH EK),

b) témakezelõ: az MH EK,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettes (a továbbiakban: HVKFH) szakutasítással, eredeti
angol nyelven, teljes terjedelemben.

4. A STANAG 2553 (ED2) (RD1)
NATO PLANNING GUIDE FOR THE ESTIMATION

OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL
AND NUCLEAR (CBRN) CASUALTIES, AMedP-7.5
EDA – NATO Tervezési Irányelvek a CBRN Hadviselés
következtében keletkezõ áldozatok számának felbecslésé-
re címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH EK,
b) témakezelõ: az MH EK Védelem-Egészségügyi Inté-

zet, Védelem- Egészségügyi Laboratóriumi Intézet,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, ere-
deti angol nyelven, teljes terjedelemben.

5. A STANAG 2873 (ED5) (RD1)
COMMANDER’S GUIDE ON MEDICAL SUPPORT

TO CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL,
AND NUCLEAR (CBRN) DEFENSIVE OPERA-
TIONS-AMedP7.6 EDA – Parancsnokok részére kiadott
irányelvek a CBRN hadviselés egészségügyi biztosítására
vonatkozóan címû NATO egységesítési egyezmény nem-
zeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH EK,
b) témakezelõ: az MH EK,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél,
valamint a légierõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szak-
utasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

6. A STANAG 3526 (ED8) (RD1)
INTERCHANGEABILITY OF NATO AIRCREW ME-

DICAL CATEGORIES AAMedP-1.10 EDA – A NATO
légi egészségügyi személyzet cserélhetõségi kategóriái
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH EK,
b) témakezelõ: az MH EK Védelem-Egészségügyi Intézet,

Repülõorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet,

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

7. A STANAG 6508 (ED1) (RD1)
HUMAN NETWORK ANALYSIS AND SUPPORT

TO TARGETING (HNAT) AIntP-13 – A Humán hálóza-
tok elemzése és a célkezelés támogatása címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni
elfogadással a következõk szerint:

a) témafelelõs: KNBSZ,
b) témakezelõ: KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

8. A STANAG 2582 (ED2)
BEST ENVIRONMENTAL PROTECTION PRACTI-

CES FOR MILITARY COMPOUNDS IN NATO
OPERATIONS AJEPP-2, EDITION A, – NATO béketá-
mogató mûveletek során alkalmazandó legjobb környezet-
védelmi gyakorlat címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HM Védelemgazdasági Hivatal (a to-
vábbiakban: HM VGH),

b) témakezelõ: az MH VGH, Biztonsági beruházási,
Európa Uniós Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgató-
ság,

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

9. Hatályát veszti
A STANAG 2582 (ED1)
BEST ENVIRONMENTAL PROTECTION PRAC-

TICES FOR MILITARY COMPOUNDS IN NATO
OPERATIONS – AJEPP-2, EDITION A, NATO béketá-
mogató mûveletek során alkalmazandó legjobb környezet-
védelmi gyakorlat címû NATO egységesítési egyezmény,
amely a 11/2015 (HK 4.) HVKFH számú intézkedéssel
került nemzeti elfogadásra.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
16/2017. (HK 7.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények

végrehajtásáról

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

valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-

sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 10. § g) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

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

3. Angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem
a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásá-
ról és hatályba léptetésérõl szóló 8/2017. (HK 3.) HVKFH
szakutasítás 5. pontjában fenntartás nélkül elfogadott és
hatályba léptetett STANAG 7225 (ED1) STANDARDI-
ZATION OF REINTEGRATION – APRP-3.3.7.2.
EDITION A/ A harctéren fogságba esett katonák mentális

és egészségügyi visszaillesztési folyamata (információ-
gyûjtés, feldolgozás) címû NATO egységesítési egyez-
ményt a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Egészségügyi Központ (a továb-
biakban: MH EK),

b) témakezelõ: az MH EK, Védelem-egészségügyi
Igazgatóság,

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

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél és
a légierõnél kerüljön bevezetésre.

4. Angol nyelven bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésé-
rõl szóló 11/2015. (HK 4.) HVKFH szakutasítás 4. pontjá-
ban fenntartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett
STANAG 2228 MEDSTD (ED3) ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT – AJP-4.10.
EDITION B/ Szövetséges összhaderõnemi egészségügyi
biztosítás doktrínája címû NATO egységesítési egyez-
ményt a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH EK
b) témakezelõ: az MH EK, Védelem-egészségügyi

Igazgatóság,
c) a bevezetés idõpontja: 2017. július 1.,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél és
a légierõnél kerüljön bevezetésre.

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

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

A Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnökének

493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF
szakutasítása

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással
kapcsolatos személyügyi szakfeladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 68/A–J. §-aira, a honvédelmi egészségkáro-
sodási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016.
(XII. 22.) HM rendeletre – a következõ

szakutasítást

adom ki:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szakutasítás hatálya

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: állományilletékes szervezetek) terjed
ki. Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát,
valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigaz-
gatóját, hogy a szakutasításban foglaltak tekintetében
a személyügyi szakállomány felé intézkedni szíveskedjen.

2. A szakutasításban alkalmazott fogalmak tekintetében
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), és a honvédelmi egészségkároso-
dási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016.
(XII. 22.) HM rendeletben (a továbbiakban: EKÁR rende-
let) meghatározott fogalommeghatározásokat kell érteni.

II. Fejezet
A TÖRVÉNYI FELTÉTELEK FENNÁLLÁSÁNAK

VIZSGÁLATA AZ ELJÁRÁST MEGELÕZÕEN
ÉS ANNAK SORÁN

2. A vizsgálati kötelezettség

3. Az állományilletékes személyügyi szerv a felülvizs-
gáló bizottságnak a katonai szolgálatra vagy a szolgálati

beosztása ellátására való egészségi alkalmatlanságot
megállapító – meg nem fellebbezett vagy fellebbezés ese-
tén másodfokon elbírált – döntése (a továbbiakban: a felül-
vizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott dön-
tése) kézhezvételekor haladéktalanul megvizsgálja, hogy
fennállnak-e a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra
jogosultság megállapításához szükséges törvényi feltéte-
lek (a továbbiakban: vizsgálati kötelezettség).

4. Az eljárás megindításához a repülõorvosi bizottság
(a továbbiakban: ROB) által kiadott alkalmassági igazolás
önmagában nem elégséges. Ha a ROB az állomány tagja
által betöltött beosztásra való alkalmatlanságot állapítja
meg, az állományilletékes szervezet személyügyi szerve
5 munkanapon belül elõkészíti az érintett a katonai szolgá-
latra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról,
valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015.
(VII. 30.) HM rendeletre (a továbbiakban: Alkalmassági
rendelet) 57. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatára vo-
natkozó állományilletékes parancsnoki kezdeményezést.

3. A szolgálati viszony jellegének vizsgálata

5. Az állományilletékes személyügyi szervnek meg kell
vizsgálnia a vizsgálati kötelezettsége keretében, hogy a fe-
lülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott
döntése a hivatásos és a szerzõdéses állomány tagjára
(a továbbiakban együtt: állomány tagja), önkéntes tartalé-
kos katonára, honvéd tisztjelöltre vagy honvéd altiszt-
jelöltre vonatkozik-e.

6. Amennyiben a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság
tárgyában hozott döntése önkéntes tartalékos katonára,
honvéd tisztjelöltre vagy honvéd altiszt-jelöltre vonatko-
zik, haladéktalanul elõ kell készíteni az EKÁR rendelet
5. § (1) bekezdése szerinti, az önkéntes tartalékos katoná-
nak, a honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek
szóló írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az ehhez alkal-
mazandó mintaokmányt az 1. melléklet határozza meg.

7. Az 6. pont szerinti esetben az egészségkárosodási el-
látás megállapításához hiányzó objektív feltételként a Hjt.
68/A. § (1) bekezdése szerinti, a szolgálati viszony jellegé-
hez kötött törvényi elõírásnak való meg nem felelést kell
megjelölni, indokolásként pedig azt, hogy pontosan mit
tartalmaz a Hjt. 68/A. § (1) bekezdése, és figyelemmel
arra, hogy a Hjt. 1. § (1) bekezdése szerint az állomány tag-
jának kizárólag a hivatásos és a szerzõdéses állományú ka-
tonák minõsülnek, így az egészségkárosodási ellátás meg-
állapítását az érintett szolgálati viszonyának jellege
kizárja.
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4. A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában

hozott döntése idõpontjának vizsgálata

8. Az állományilletékes személyügyi szervnek a vizsgá-
lati kötelezettsége keretében meg kell gyõzõdnie arról,
hogy a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntését 2016. december 31-ét követõen hozta.

9. Amennyiben a 8. pont szerinti feltételnek a felülvizs-
gáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése
nem felel meg, haladéktalanul elõ kell készíteni az
EKÁR rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, az állomány
tagjának szóló írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az eh-
hez alkalmazandó mintaokmányt a 2. melléklet határozza
meg.

10. A 9. pont szerinti esetben az egészségkárosodási
ellátás megállapításához hiányzó objektív feltételként
a Hjt. 247/N. § szerinti törvényi elõírásnak való meg
nem felelést kell megjelölni, indokolásként pedig azt,
hogy pontosan mit tartalmaz e rendelkezés és a konkrét
ügyben mikor történt meg az alkalmatlanság megállapítá-
sa, amely így az egészségkárosodási ellátás megállapítását
kizárja.

5. Saját jogú nyugellátásra és szolgálati járandóságra

való jogosultság vizsgálata

11. Az állományilletékes személyügyi szervnek a vizs-
gálati kötelezettsége keretében meg kell vizsgálnia, hogy
a rendelkezésre álló adatok alapján az állomány érintett
tagja részére megállapított szolgálati járandóság szünetel-
tetésre került-e. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján az
állomány tagja szolgálati járandóságra jogosultsága már
megállapításra került, haladéktalanul elõ kell készíteni az
EKÁR rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, az állomány
tagjának szóló írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az eh-
hez alkalmazandó mintaokmányt a 3. melléklet határozza
meg.

12. A 11. pont szerinti esetben az egészségkárosodási
ellátás megállapításához hiányzó objektív feltételként
a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényi felté-
telnek való meg nem felelést kell megjelölni, indokolás-
ként pedig azt, hogy pontosan mit tartalmaz e rendelkezés
és a konkrét ügyben a szolgálati járandóságra való jogo-
sultság zárja ki az egészségkárosodási ellátás megállapí-
tását.

13. Nem kell vizsgálni az állományilletékes személy-
ügyi szervnek a nõk 40 éve után megállapítható nyugellá-
tásra, a korábban meg nem állapított szolgálati járandó-
ságra, valamint a korkedvezmény figyelembevételével
megállapított korhatár elõtti ellátásra való jogosultságot.

6. A szolgálati kötelmekkel való összefüggés

vizsgálatával kapcsolatos feladatok

14. A honvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogo-
sultság megállapításával kapcsolatos további személyügyi
feladatok attól függnek, hogy az állomány tagjának egész-
ségi alkalmatlansága szolgálati kötelmekkel összefüggõ
balesetre vagy betegségre vezethetõ-e vissza vagy sem.
Ennek megállapításához a felülvizsgáló bizottság alkal-
matlanság tárgyában hozott döntését kell használni, mert
annak tartalmaznia kell az egészségi alkalmatlanságot
megalapozó betegség, baleset szolgálati kötelmekkel való
összefüggésére vonatkozó adatot, valamint az állomány
tagja egészségi állapotának rehabilitációs hatóság komp-
lex minõsítése szerinti mértékét.

15. Amennyiben a felülvizsgáló bizottság alkalmatlan-
ság tárgyában hozott döntése a jogszabályi elõírás ellenére
nem tartalmazza ezeket az adatokat, e körülményt hala-
déktalanul jelenteni kell az állományilletékes parancsnok-
nak a szükséges egyeztetések lefolytatása érdekében.

16. Amennyiben az állomány tagjának egészségi alkal-
matlansága szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesetre
vagy betegségre vezethetõ vissza, akkor nem kell vizs-
gálni azt, hogy az állomány tagja hány év tényleges szol-
gálati viszonyban töltött idõvel rendelkezik, mert ebben
az esetben az egészségkárosodási ellátásra való jogosult-
ság független a szolgálati idõtõl. Ebben az esetben az állo-
mány tagja egészségi állapotának rehabilitációs hatóság
komplex minõsítése szerinti mértékét csak abból a szem-
pontból kell megvizsgálni, hogy az 50%-os vagy ennél
kisebb mértékû-e. Amennyiben igen, az állomány tagja
kérheti a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mente-
sítését, ezért haladéktalanul végre kell hajtani a III. Fejezet
szerinti feladatokat.

17. Ha az egészségi alkalmatlanság nem szolgálati kö-
telmekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ
vissza, meg kell vizsgálni, hogy az állomány tagja rendel-
kezik-e legalább tíz év tényleges szolgálati viszonyban
töltött idõvel. Tényleges szolgálati idõként a szolgálati vi-
szony kezdetétõl annak megszûnéséig tartó, megszakítá-
sok nélküli, egyszeresen (kedvezményes szorzók nélkül)
számított szolgálati idõt kell figyelembe venni, ideértve a
rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos szol-
gálati jogviszonyban töltött tényleges szolgálati idõt is,
feltéve, hogy a Honvédségnél a szolgálati viszony áthelye-
zéssel létesült. Megszakításokkal egymást követõen létesí-
tett szolgálati viszonyok esetén az ezekhez tartozó szolgá-
lati idõk nem adhatók össze. Ha az állomány tagja nem
rendelkezik a szükséges szolgálati idõvel, akkor haladék-
talanul elõ kell készíteni az EKÁR rendelet 5. § (1) bekez-
dése szerinti, az állomány tagjának szóló írásbeli parancs-
noki tájékoztatást. Az ehhez alkalmazandó mintaokmányt
a 4. melléklet határozza meg. Ebben az esetben az egész-
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ségkárosodási ellátás megállapításához hiányzó objektív
feltételként a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés b) pontja és (3) be-
kezdése szerinti törvényi feltételnek való meg nem felelést
kell megjelölni, indokolásként pedig azt, hogy pontosan
mit tartalmaz e rendelkezés és a konkrét ügyben a szüksé-
ges szolgálati idõvel való rendelkezés hiánya zárja ki az
egészségkárosodási ellátás megállapítását.

18. Ha az egészségi alkalmatlanság nem szolgálati kö-
telmekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ
vissza, meg kell vizsgálni azt is, hogy az állomány tagjá-
nak egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minõsítése alapján 80%-os mértékû vagy annál kevesebb.
Ha az állomány tagjának egészségi állapota a rehabilitá-
ciós hatóság komplex minõsítése alapján meghaladja
a 80%-ot, haladéktalanul elõ kell készíteni az EKÁR ren-
delet 5. § (1) bekezdése szerinti, az állomány tagjának
szóló írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az ehhez alkal-
mazandó mintaokmányt a 5. melléklet határozza meg.
Ebben az esetben az egészségkárosodási ellátás megál-
lapításához hiányzó objektív feltételként a Hjt. 68/A. §
(1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti törvényi
feltételeknek való meg nem felelést kell megjelölni, indo-
kolásként pedig azt, hogy pontosan mit tartalmaz e rendel-
kezés és a konkrét ügyben az állomány tagja egészségi
állapotának a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése
szerinti mértéke zárja ki az egészségkárosodási ellátás
megállapítását.

19. Ha az egészségi alkalmatlanság nem szolgálati kö-
telmekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ
vissza és az állomány tagjának egészségi állapota a rehabi-
litációs hatóság komplex minõsítése alapján 80%-os
mértékû vagy annál kevesebb, a további eljárás annak
függvényében alakul, hogy az 50%-os vagy ennél kisebb
mértékû-e. Amennyiben igen, az állomány tagja kérheti
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítését,
ezért haladéktalanul végre kell hajtani a III. Fejezet sze-
rinti feladatokat.

7. Közrehatás vizsgálata

20. Az állományilletékes személyügyi szervnek a vizs-
gálati kötelezettsége keretében meg kell vizsgálnia, hogy
a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott
döntését tartalmaz-e az állomány tagjának a közrehatásra
vagy annak hiányára vonatkozó adatot.

21. Ha a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyá-
ban hozott döntése megállapította, hogy az állomány tagja
egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kiala-
kulásában szándékosan vagy súlyosan gondatlanul közre-
hatott, haladéktalanul elõ kell készíteni az EKÁR rendelet
5. § (1) bekezdése szerinti, az állomány tagjának szóló
írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az ehhez alkalmazandó

mintaokmányt az 6. melléklet határozza meg. Ebben az
esetben az egészségkárosodási ellátás megállapításához
hiányzó objektív feltételként a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés
d) pontja és (4) bekezdése szerinti törvényi kizáró okok
fennállását kell megjelölni, indokolásként pedig azt, hogy
pontosan mit tartalmaznak e rendelkezések és a konkrét
ügyben milyen körülmény(ek) zárja(k) ki az egészségká-
rosodási ellátás megállapítását.

22. Amennyiben a felülvizsgáló bizottság alkalmatlan-
ság tárgyában hozott döntése a jogszabályi elõírás ellenére
nem tartalmazza a közrehatásra vagy hiányára vonatkozó
adatot, meg kell vizsgálni, hogy alkalmazható-e az EKÁR
rendelet 22. § (1) bekezdése. Amennyiben igen, mert az al-
kalmatlanságot megállapító döntést 2017. január 1-jén fo-
lyamatban lévõ ügyben hozták, haladéktalanul meg kell
vizsgálni az állomány tagjának közrehatásával kapcsolat-
ban rendelkezésre álló adatokat. A vizsgálatot – szakértõ
igénybevétele esetén is – a felülvizsgáló bizottság alkal-
matlanság tárgyában hozott döntésének parancsnok általi
kézhezvételét követõ 5 munkanapon be kell fejezni.
A vizsgálat alapján elõ kell készíteni az állományilletékes
parancsnok az EKÁR rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli véleményét. Amennyiben a vizsgálat során a ren-
delkezésre álló adatok alapján az állomány tagja közreha-
tása kétséget kizáróan nem állapítható meg, az írásbeli vé-
leményben utalni kell arra, hogy az EKÁR rendelet 22. §
(3) bekezdése szerint úgy kell tekinteni, hogy az állomány
tagja nem hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövet-
kezésében vagy kialakulásában.

23. Amennyiben a felülvizsgáló bizottság alkalmatlan-
ság tárgyában hozott döntése nem tartalmaz a közrehatásra
vonatkozó adatot, és nem alkalmazható az EKÁR rendelet
22. § (1) bekezdése, mert az alkalmatlanságot megállapító
döntést 2017. január 1-jét követõen indított ügyben hoz-
ták, akkor az Alkalmassági rendelet 60. § (6c) bekezdése
szerinti vélelem alapján a honvédelmi egészségkárosodási
ellátásra megállapítására irányuló eljárást folytatni kell.

8. Nyugdíj elõtti rendelkezési állományba tartozás

vizsgálata

24. Ha az állomány tagja az egészségi alkalmatlansága
megállapításának idõpontjában nyugdíj elõtti rendelkezési
állományba tartozik, haladéktalanul elõ kell készíteni az
EKÁR rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, az állomány
tagjának szóló írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az eh-
hez alkalmazandó mintaokmányt a 7. melléklet határozza
meg.

25. A 24. pont szerinti esetben az egészségkárosodási
ellátás megállapításához hiányzó objektív feltételként
a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés d) pontja és (5) bekezdése sze-
rinti törvényi kizáró okot kell megjelölni, indokolásként
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pedig azt, hogy pontosan mit tartalmaznak e rendelkezések
és a konkrét ügyben az állomány tagja mikortól és milyen
munkáltatói döntéssel került nyugdíj elõtti rendelkezési ál-
lományba áthelyezésre.

9. Felmentés iránti kérelem

26. Ha az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdés sze-
rinti kérelmet nyújt be, az állományilletékes személyügyi
szerv a kérelem másolatát megküldi a központi személy-
ügyi szerv és a központi pénzügyi szervezet részére, majd
az egészségkárosodási ellátás megállapítására irányuló el-
járás lefolytatásának mellõzésével, a szolgálati viszony
felmentéssel való megszüntetésére vonatkozó eljárást
hajtja végre azzal, hogy a szolgálati viszony megszünteté-
sére vonatkozó személyi javaslati lapon rögzíti, hogy a fel-
mentésre az állomány tagjának kérelmére kerül sor.
A kérelmet a személyügyi anyaggyûjtõben kell elhelyezni.
A kérelem mintáját a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

MINISZTERI MENTESÍTÉS A
TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSI

KÖTELEZETTSÉG ALÓL

10. A mentesítés iránti kérelem benyújtására vonatkozó

írásbeli parancsnoki tájékoztatás

27. Amennyiben a II. Fejezetben foglaltak szerint le-
folytatott vizsgálat alapján fennállnak a honvédelmi
egészségkárosodási ellátáshoz szükséges törvényi feltéte-
lek, és az állomány tagjának egészségi állapota a rehabili-
tációs hatóság komplex minõsítése alapján 50%-os mérté-
kû vagy annál kevesebb, függetlenül attól, hogy az állo-
mány tagjának az egészségi alkalmatlanság az szolgálati
kötelmekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezet-
hetõ-e vissza vagy sem, elõ kell készíteni az EKÁR rende-
let 2. § (1) bekezdése szerinti, az állomány tagjának szóló
írásbeli parancsnoki tájékoztatást. Az ehhez alkalmazandó
mintaokmányt a 9. melléklet határozza meg.

28. Annak megállapítására, hogy meghatározható-e
olyan feladatkör, amelyet az állomány tagja nem katonai
munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, valamint
egészségi állapota alapján elvárható-e tõle a mindennapos
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség az
írásbeli tájékoztatásban a felülvizsgáló bizottság alkalmat-
lanság tárgyában hozott döntését kell figyelembe venni.
Amennyiben a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tár-
gyában hozott döntése a jogszabályi elõírás ellenére nem
tartalmazza ezt az adatot, e körülményt haladéktalanul je-
lenteni kell az állományilletékes parancsnoknak a szüksé-
ges egyeztetések lefolytatása érdekében.

11. A mentesítés iránti kérelem

29. Ha az állomány tagja a 27. pont szerinti tájékoztatás
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül nem nyújt be
a mentesítés iránt kérelmet, haladéktalanul meg kell kez-
deni IV. Fejezet szerinti feladatok végrehajtását.

30. Ha az állomány tagja határidõn belül a Hjt. 68/C. §
(1) bekezdése szerinti mentesítés iránt kérelmet (a továb-
biakban: mentesítési iránti kérelem) nyújt be, a kérelmet és
a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott
döntéssel együtt fel kell terjeszteni a központi személy-
ügyi szerv részére.

31. A kérelem benyújtása esetén az EKÁR rendelet 3. §
(3) bekezdése, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti,
a továbbfoglalkoztatással kapcsolatos nyilatkozatokat ki-
zárólag akkor kell beszerezni, ha a mentesítés megadása az
eset összes körülménye alapján kétséges. Ilyen körülmény
elsõdlegesen az állomány tagja egészségi állapotának a re-
habilitációs hatóság komplex minõsítése szerinti mértéke,
illetve az, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megha-
tározható-e olyan feladatkör, amelyet az állomány tagja
nem katonai munkakörben egészségi állapota alapján el-
láthat, valamint egészségi állapota alapján elvárható-e tõle
a mindennapos rendelkezésre állási és munkavégzési köte-
lezettség.

32. Ha az állomány mentesítés iránti kérelmet benyújtó
tagjának egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komp-
lex minõsítése alapján meghaladja az 50%-os mértéket, az
állományilletékes parancsnok haladéktalanul írásban tájé-
koztatja az állomány tagját, hogy a kérelme objektív törvé-
nyi feltétel hiányában nem terjeszthetõ fel a miniszter
részére. Ebben az esetben a mentesítés megállapításának
objektív törvényi akadályaként a Hjt. 68/C. § (1) bekezdé-
sét kell megjelölni, indokolásként pedig azt, hogy ponto-
san mit tartalmaznak e rendelkezések és a konkrét ügyben
milyen körülmény(ek) zárja(k) ki a mentesítés megálla-
pítását. Ezzel egyidejûleg meg kell kezdeni a IV. fejezet
szerinti feladatok végrehajtását.

12. A mentesítés iránti kérelem elbírálása

33. A Honvéd Vezérkar fõnökének és a miniszternek
a hatáskörébe tartozó döntéseket a központi személyügyi
szerv készíti elõ.

34. Ha a miniszter mentesíti az állomány tagját a to-
vábbfoglalkoztatási kötelezettség alól, a központi sze-
mélyügyi szerv kézhezvételét követõen haladéktalanul
megküldi a mentesítést az állományilletékes személyügyi
szerv útján az állomány mentesítés iránti kérelmet be-
nyújtó tagja részére. Az állományilletékes személyügyi
szerv a mentesítés kézhezvételét követõen haladéktalanul
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intézkedik az állomány tagja szolgálati viszonyának meg-
szûnésével kapcsolatos teendõkrõl, és a honvédelmi
egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges,
az EKÁR rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti iratokat so-
ron kívül elõkészíti, majd megküldi – a központi személy-
ügyi szerv egyidejû tájékoztatása mellett – a központi
pénzügyi szervezet részére.

35. Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadék meg-
állapítása esetén felmentés helyett a törvény erejénél fogva
szûnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya, ak-
kor az állományilletékes személyügyi szerv állapítja meg
az állomány tagját szolgálati viszony megszûnésével
összefüggésben megilletõ járandóságokat, és készíti el
a járandósági parancsot. A parancsnak a járandóságok
megállapításán túl tartalmaznia kell, hogy a szolgálati vi-
szony a Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja alapján, a Hjtvhr.
58. § (3) bekezdése szerint, egészségkárosodási járadék
megállapítása miatt szûnik meg. A személyügyi szerv a to-
vábbiakban a Hjt. 70. § (2) bekezdése szerint jár el azzal,
hogy az utolsó munkában töltött napnak a szolgálati vi-
szony megszûnését megelõzõ utolsó nap minõsül.

36. Ha a miniszter a mentesítés iránti kérelmet elutasítja,
a miniszteri döntést a kézhezvételét követõen a központi
személyügyi szerv haladéktalanul megküldi az állomány-
illetékes parancsnok útján az állomány mentesítési iránti
kérelmet benyújtó tagja részére. Az állományilletékes sze-
mélyügyi szerv a miniszteri döntés kézhezvételét követõ-
en haladéktalanul megkezdi IV. Fejezet szerinti feladatok
végrehajtását.

IV. Fejezet
ÁLLÁSFELAJÁNLÁS

TOVÁBBFOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN

13. Felajánlható szolgálati beosztás, munkakör

keresése

37. A törvényi feltételek fennállása esetén meg kell
vizsgálni, hogy az állomány tagja részére az egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem katonai
munkakör felajánlható-e. Ennek elsõ lépéseként, a felül-
vizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott dön-
tése alapján meg kell állapítani, hogy az állomány tagja
a szolgálati beosztására, vagy katonai szolgálatra alkal-
matlan-e. Szolgálati beosztásra való alkalmatlanság esetén
a 38–41. és 46., katonai szolgálatra való alkalmatlanság
esetén a 42–46. pont szerinti feladatokat kell végrehajtani.

38. Ha az állomány tagja szolgálati beosztás ellátására
alkalmatlan, meg kell vizsgálni, hogy a felülvizsgáló bi-
zottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntése milyen
kizáró korlátozásokat tartalmaz a betölthetõ beosztásokra
vonatkozóan.

39. Ha az állományilletékes szervezetnél van olyan
szolgálati beosztás, amely a felülvizsgáló bizottság alkal-
matlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány
tagja által ellátható, és az abba való áthelyezésnek jogsza-
bályi akadálya nincs, az érintett részére a beosztás felajánl-
ható. A beosztás megtervezése során a képesítési és egyéb
munkaköri követelmények figyelembevétele mellett szük-
ség szerint alkalmazni kell a beosztás ellátásához szüksé-
ges feltételek, különösen az idegennyelv-ismereti követel-
mény alóli mentesítést, illetve be kell szerezni a szakmai
felelõs szervezet hozzájárulását.

40. Ha az állományilletékes szervezetnél nincs olyan
szolgálati beosztás, mely az állomány tagja részére fel-
ajánlható, az egészségkárosodási eljárás megindulásától,
vagy a továbbfoglalkoztatás alóli mentesítést elutasító ha-
tározat ügyviteli érkeztetésétõl számított 3 munkanapon
belül, minden esetben személyi javaslati lapot kell felter-
jeszteni a központi személyügyi szerv részére a szolgálati
beosztás keresésére vonatkozóan. A személyi javaslati la-
pon fel kell tüntetni az egészségkárosodási eljárás megin-
dulásának dátumát, az eddig megtett intézkedéseket és
azok idõpontját, a felfüggesztések okát és idõtartamát, va-
lamint minden olyan információt, mely a beosztás tervezé-
se során releváns lehet. A javaslati laphoz csatolni kell
a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott
döntésének másolatát.

41. A személyi javaslati lapon az állományilletékes sze-
mélyügyi szervnek rögzíteni kell azt, ha az állományilleté-
kes parancsnok új szolgálati beosztás, vagy nem katonai
munkakör létrehozásával, vagy meglévõ nem katonai
munkakör felajánlásával biztosítani tudja-e az állomány
tagjának továbbfoglalkoztatását.

42. Ha az állomány tagja katonai szolgálatra alkalmat-
lan, végre kell hajtani az EKÁR rendelet 4. § (1)–(2) be-
kezdés szerinti nyilatkoztatást. A nyilatkoztatásra használt
dokumentum mintáját a 10. melléklet tartalmazza. A nyi-
latkozattételre történõ felhívás átadását követõen meg kell
vizsgálni, hogy a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság
tárgyában hozott döntése milyen kizáró korlátozásokat
tartalmaz a betölthetõ munkakörökre vonatkozóan.

43. Az EKÁR rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti
nyilatkozattételre felhívással egyidejûleg az állomány tag-
jának át kell adni a honvédelmi egészségkárosodási ellátás
megállapítására irányuló eljárásnak az EKÁR rendelet 5. §
(3) bekezdése szerinti okból történõ felfüggesztésérõl
szóló írásbeli állományilletékes parancsnoki tájékoztatást.
Az eljárás felfüggesztésérõl szóló írásbeli parancsnoki tá-
jékoztatásnak tartalmaznia kell különösen

a) a felfüggesztés tényét,
b) a felfüggesztés jogalapjaként az EKÁR rendelet 5. §

(3) bekezdésére történõ hivatkozást,
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c) a felfüggesztés kezdõ idõpontjaként a nyilatkozatté-
telre való felhívás közlésének pontos naptári napját,

d) a felfüggesztés befejezõ idõpontjaként azt, hogy az
az EKÁR rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilatko-
zattétel napja, vagy – nyilatkozattétel hiányában – az
EKÁR rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti öt munkanapos
határidõ utolsó napja,

e) az EKÁR rendelet 20. § (4) bekezdésének megfelelõ-
en azt, hogy az eljárás felfüggesztésérõl szóló döntés ellen
önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkároso-
dási ellátást megállapító vagy elutasító határozat elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.

44. Ha az állományilletékes szervezetnél van olyan nem
katonai munkakör, amely a felülvizsgáló bizottság alkal-
matlanság tárgyában hozott döntése alapján az állomány
tagja által ellátható, az érintett részére a munkakör fel-
ajánlható. Amennyiben nem állapítható meg biztonsággal,
hogy a felajánlani tervezett nem katonai munkakör ellátá-
sára az érintett egészségi állapota alapján alkalmas, a mun-
kakör felajánlását megelõzõen a személyügyi szerv
– szükség esetén a központi személyügyi szerv bevonásá-
val – egyeztetést kezdeményezhet a felülvizsgáló bizott-
ság alkalmatlanság tárgyában hozott döntésének kiadmá-
nyozójával. Az egyeztetés során törekedni kell arra, hogy
az információáramlás a lehetõ leggyorsabb legyen, figye-
lembe véve azt, hogy az egészségi állapotra vonatkozó
adatok a felülvizsgáló bizottságnál rendelkezésre állnak.
Az egyeztetés célja az, hogy a személyügyi szerv elõzete-
sen információt kapjon arról, hogy az állomány tagja
a tervezett munkakör betöltésére várhatóan alkalmas-e.

45. Ha az állományilletékes szervezetnél nincs olyan
nem katonai munkakör, mely az állomány tagja részére
felajánlható, és az utazási idõre vonatkozó szabálynak
megfelel, az EKÁR rendelet 4. § (1)–(2) bekezdés szerinti
nyilatkozat kézhezvételét, vagy az EKÁR rendelet 4. §
(1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen haladékta-
lanul, minden esetben személyi javaslati lapot kell felter-
jeszteni a központi személyügyi szerv részére megfelelõ
nem katonai munkakör keresése céljából. A személyi ja-
vaslati lapon fel kell tüntetni a 40–41. pontban foglalt
információkat. A javaslati laphoz csatolni kell a felülvizs-
gáló bizottság alkalmatlanság tárgyában hozott döntését és
az állomány tagjának utazási idõre, illetve az elõnyben
részesített helyõrségekre vonatkozó nyilatkozatát. Ha az
állomány tagja nem tett az utazási idõre vonatkozóan nyi-
latkozatot, ennek tényét is rögzíteni kell a személyi javas-
lati lapon.

46. Mivel az állománytábla, munkaköri jegyzék módo-
sítását a szolgálati érdek és a felajánlható, meglévõ beosz-
tások figyelembevételével a központi személyügyi szerv
kezdeményezi, az állományilletékes személyügyi szerv-
nek e tekintetben feladata nincs. A 39. és 44. pont szerinti
eljárásban elsõsorban olyan szolgálati beosztásokat,

illetve nem katonai munkaköröket kell felajánlani, mely-
ben az állomány tagjának szakmai tapasztalata a leginkább
érvényesül.

14. Személyi beszélgetés

47. Az EKÁR rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti szemé-
lyi beszélgetést akkor kell lefolytatni, ha

a) az érintett részére a 39. vagy a 44. pont szerint az állo-
mányilletékes szervezetnél szolgálati beosztás, vagy mun-
kakör kerül felajánlásra,

b) a központi személyügyi szerv a 40. vagy a 45. pont
szerinti felterjesztést követõen az állományilletékes sze-
mélyügyi szervet

ba) az állományilletékes honvédségi szervezet a munka-
köri jegyzéke vagy az állománytáblája módosításának
kezdeményezése érdekében felhívja, vagy

bb) az állományilletékes honvédségi szervezetnél, vagy
más honvédségi szervezetnél meglévõ szolgálati beosztás,
vagy nem katonai munkakör kijelölésekor errõl értesíti.

A személyi beszélgetésen a továbbfoglalkoztatásra ter-
vezett szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör
szerinti, valamint az állományilletékes személyügyi szerv
vezetõje is részt vesz.

48. A 47. pont szerinti személyi beszélgetésrõl a beszél-
getés során jegyzõkönyvet kell felvenni, melynek elkészí-
téséért az állományilletékes személyügyi szerv jelen lévõ
képviselõje felelõs. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a
személyi beszélgetésen részt vevõ személyek nevét, a be-
szélgetés helyszínét és idõpontját, azt, hogy az állomány
tagja az egészségkárosodási ellátás szabályairól a szemé-
lyi beszélgetésen tájékoztatást kapott. Rögzíteni kell to-
vábbá, hogy ismertetésre kerültek a felajánlott szolgálati
beosztás vagy nem katonai munkakör el nem fogadásának
és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményei,
valamint az egészségkárosodási ellátás megállapításával
összefüggésben a szolgálati viszony megszûnésének,
megszüntetésének vagy módosításának jogkövetkezmé-
nyei. A tájékoztatás során tételesen ki kell fejteni azt, hogy
az állomány tagja a jogviszony megszûnésének, valamint
az egészségkárosodási ellátás megállapításának mely ese-
teiben milyen járandóságokra jogosult. A szolgálati beosz-
tás vagy nem katonai munkakör felajánlását ezt követõen
kell megtenni, azzal, hogy az állomány tagja figyelmét fel
kell hívni arra, hogy a beosztás vagy munkakör elfogadá-
sáról a Hjt. 68/B. § értelmében 5 munkanapon belül köte-
les írásban nyilatkozni, amennyiben ezt nem teszi meg, azt
úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott beosztást vagy nem
katonai munkakört elutasította volna.

49. Az állomány tagjának lehetõséget kell biztosítani
arra, hogy a felajánlott beosztás vagy nem katonai mun-
kakör elfogadására vonatkozó döntését a személyi beszél-
getést követõen a Hjt. 68/B. § (6) bekezdés szerinti
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határidõben meghozhassa. Ha a döntés már a személyi be-
szélgetésen megszületik, az állomány tagjának nyilatkoza-
tát külön írásba kell foglalni és az állomány tagjával alá
kell íratni. Amennyiben a döntés meghozatalára nem kerül
sor a személyi beszélgetésen, úgy az állomány tagja részé-
re át kell adni a 11. melléklet szerinti tájékoztatást.

15. Az állománytábla, munkaköri jegyzék

módosítása

50. A 47. b) pont ba) alpont szerinti személyi beszélge-
tést követõen a tervezett beosztás vagy nem katonai mun-
kakör elfogadásáról vagy elutasításáról az állományilleté-
kes személyügyi szerv soron kívül jelentést terjeszt fel
a központi személyügyi szerv részére. Az állománytábla
vagy munkaköri jegyzék módosításával kapcsolatos to-
vábbi teendõket a központi személyügyi szerv végzi.

16. Beosztásba vagy nem katonai munkakörbe

helyezés

51. A személyi beszélgetés lefolytatását követõen a fel-
ajánlott beosztásnak, vagy nem katonai munkakörnek
megfelelõen a más szolgálati beosztásba történõ áthelye-
zés, vagy a szolgálati viszony Hjt. 59. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti áthelyezéssel történõ megszüntetése álta-
lános szabályainak megfelelõen kell eljárni azzal, hogy
amennyiben a szolgálati viszony módosítására, megszün-
tetésére nem az állományilletékes parancsnok jogosult, az
erre vonatkozó személyi javaslati lap felterjesztésétõl
kezdve a honvédelmi egészségkárosodási ellátás megálla-
pítására irányuló eljárást fel kell függeszteni. A felfüg-
gesztésrõl szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell különö-
sen

a) a felfüggesztés tényét,
b) a felfüggesztés jogalapjaként az EKÁR rendelet 5. §

(4) bekezdésére történõ hivatkozást,
c) a felfüggesztés kezdõ idõpontjaként a szolgálati vi-

szony megszüntetésére, vagy módosítására vonatkozó ja-
vaslat felterjesztésének pontos naptári napját,

d) a felfüggesztés befejezõ idõpontjaként azt, hogy az
az EKÁR rendelet 5. § (4) bekezdése szerint döntés kiad-
mányozásának napja,

e) az EKÁR rendelet 20. § (4) bekezdésének megfelelõ-
en azt, hogy az eljárás felfüggesztésérõl szóló döntés ellen
önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkároso-
dási ellátást megállapító vagy elutasító határozat elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.

52. A 51. pontban foglaltaktól eltérõen, a szolgálati vi-
szony a törvény erejénél fogva szûnik meg, ha az állomány
tagjának továbbfoglalkoztatására munkaviszony kereté-
ben kerül sor. A munkaviszonyban történõ továbbfoglal-
koztatás céljából az állomány tagjával munkaszerzõdést
kell kötni, melyben a munkaviszony kezdõnapjaként
a munkaszerzõdés megkötésétõl számított 31. napot kell
megjelölni. A szolgálati viszony megszûnésének napja a
munkaszerzõdés megkötését követõ 30. nap.

17. Felajánlott szolgálati beosztás,

nem katonai munkakör elutasítására tett jognyilatkozat

visszavonása

53. Az állomány tagjának a felajánlott szolgálati beosz-
tás, vagy nem katonai munkakör elfogadásáról, illetve el-
utasításáról tett nyilatkozata csak addig vonható vissza,
amíg az nem került az állományilletékes parancsnok részére
érkeztetésre. Sikeresen visszavont jognyilatkozat esetén
a felajánlott beosztást, vagy nem katonai munkakört elfo-
gadottnak kell tekinteni.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. Ez a szakutasítás a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba.

55. Az állományilletékes szervezet személyügyi vezetõje
a szakutasítás hatálybalépését követõen jelentést tesz
az állományilletékes parancsnoknak a szakutasítás megje-
lenésérõl, az egészségkárosodási ellátás megállapításával,
folyósításával kapcsolatos, a honvédségi szervezetnél je-
lentkezõ feladatokról és határidõkrõl, valamint kéri az ál-
lományilletékes parancsnok feladatszabását a honvédségi
szervezet ügyviteli szerve felé az e tárgyban érkezett doku-
mentumok soron kívüli feldolgozására vonatkozóan.

56. Az állományilletékes szervezet személyügyi vezetõ-
je a szakutasítás hatálybalépését követõ 30 napon belül ál-
lománygyûlés keretében tájékoztatja az állományilletékes
szervezet szolgálati viszonyban álló állományát az egész-
ségkárosodási ellátás megállapításának feltételeirõl és sza-
bályairól.

Zsiga Tamás ezredes s. k.,
csoportfõnök
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1. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság …………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási ellátás a fennálló jogviszonyára tekintettel, objektív feltétel hiányá-
ban nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult az
állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.
A Hjt. 1. § (1) bekezdés szerint az állomány tagjának a hivatásos és a szerzõdéses állomány tagja minõsül, ezért Ön,

mint önkéntes tartalékos katona/honvéd tisztjelölt/honvéd altisztjelölt a Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerinti, a szolgálati
viszony jellegéhez kötött törvényi elõírásnak nem felel meg.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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2. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság …………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás a Hjt. 247/N. §-ban foglalt objektív feltétel hiányában nem állapítható
meg.

Indokolás

A Hjt. 245/N. §-a szerint „A honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapításának a 2016. de-
cember 31-ét követõen megállapított egészségi alkalmatlanság esetén van helye.”

Az Ön esetében az alkalmatlanság megállapításának idõpontja 2016. hó nap, ezért az idézett szabály értelmé-
ben honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítására nem kerülhet sor.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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3. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság ………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás, mivel Ön szolgálati járandóságra jogosult, objektív feltétel hiányában
nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult
az állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.

Tekintettel arra, hogy Ön a rendelkezésre álló adatok alapján szolgálati járandóságra jogosult, az Ön esetében – objek-
tív feltétel hiányában – honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítására nem kerülhet sor.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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4. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság ………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás a szolgálati viszonyban töltött idejére tekintettel, objektív feltétel hiányá-
ban nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult az
állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.

A Hjt. 68/A. § (3) bekezdése szerint „(3) Ha az egészségi alkalmatlanság nem a (2) bekezdés szerinti szolgálati kötel-
mekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az, aki legalább
tíz év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel rendelkezik és akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minõsítése alapján 80%-os mértékû vagy annál kevesebb.”

766 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



A szolgálati idõ számítására a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016.
(XII. 22.) HM rendelet az irányadó, melynek 1. § h) pontja szerint „tényleges szolgálati idõ: a szolgálati viszony kezdeté-
tõl annak megszûnéséig tartó, megszakítások nélküli, egyszeresen (kedvezményes szorzók nélkül) számított szolgálati
idõ, ideértve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges szolgálati
idõt is, feltéve, hogy a Honvédségnél a szolgálati viszony áthelyezéssel létesült.”

Mivel Ön az idézett jogszabály szerinti 10 év szolgálati idõvel nem rendelkezik, a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti, a szolgálati idõhöz kötött törvényi elõírásnak nem felel meg.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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5. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság …………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás az egészségkárosodás mértékére tekintettel, objektív feltétel hiányában
nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
„68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult az
állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.”

A Hjt. 68/A. § (3) bekezdése szerint:
„(3) Ha az egészségi alkalmatlanság nem a (2) bekezdés szerinti szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesetre vagy be-

tegségre vezethetõ vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az, aki legalább tíz év tényleges szolgálati viszonyban
töltött idõvel rendelkezik és akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján 80%-os
mértékû vagy annál kevesebb.”

Mivel az Ön egészségi állapota rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján alapján …….%-os mértékû, a Hjt.
68/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, egészségi állapothoz kötött törvényi elõírásnak nem felel meg.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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6. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság …………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint a 68/A. § (4) bekez-
désére tekintettel, közrehatás miatt, objektív feltétel hiányában nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult az
állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.
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A Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerint:
„Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kiala-

kulásában szándékosan vagy súlyosan gondatlanul közrehatott (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: közrehatás).
A közrehatás megállapítását alapozza meg különösen, ha a baleset vagy a betegség az érintett

a) jogellenes magatartásával,
b) alkohol- vagy kábítószer-függõségével vagy ezek fogyasztásával,
c) önhibájából eredõ ittas állapotával, kábítószer vagy bódító hatású anyag miatti tudatzavarával vagy belátási képes-

ségének csökkenésével,
d) vezetõi engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli, vagy ittas állapotban történt jármû vezetésével,
e) önkárosító magatartásával,
f) valamely foglalkozási szabályt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegõ magatartásával,
g) foglalkozási szabályhoz nem kötött munkavégzése során tanúsított súlyosan gondatlan magatartásával,
h) által folytatott, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sport vagy szórakoztató-szabadidõs tevékenységgel
összefüggésben következett be.”

Az Ön esetében az egészségi állapota kialakulásában közrehatás állapítható meg az alábbiak szerint:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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7. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tárgy: Tájékoztatás kizáró körülmény fennállásáról

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság …………………… számú, az Ön
egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely szerint Ön a szolgálati beosztása
ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott.

Tájékoztatom, hogy az Ön részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
68/A–J. §-a szerinti egészségkárosodási ellátás a Hjt. 68. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint a 68/A. § (5) bekezdésére
tekintettel, mivel Ön a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti, nyugdíj elõtti rendelkezési állományban van, objektív
feltétel hiányában nem állapítható meg.

Indokolás

A Hjt. 68/A. § (1) bekezdése szerint:
68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pótlása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-

szítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás) jogosult az
állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,
b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek megállapíthatóak,
c) a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti saját jogú nyugellátásra vagy

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és
e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján továbbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfoglal-

koztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.
A Hjt. 68/A. § (5) bekezdése szerint „Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás annak, aki egészségi alkalmat-

lansága megállapításának idõpontjában nyugdíj elõtti rendelkezési állományban van.”

Mivel Ön az egészségi alkalmatlanságának megállapításakor nyugdíj elõtti rendelkezési állományban volt, az Ön ré-
szére honvédelmi egészségkárosodási ellátás nem állapítható meg.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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8. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

Név, rendfokozat

Születési idõ, anyja neve

Állományilletékes parancsnok

Helyben

Tárgy: egészségkárosodási ellátás helyett felmentés kérése

Rendfokozat Úr/Asszony jelentem!

Alulírott, ……………………………………………… (név, rf.) kijelentem, hogy az egészségkárosodási ellátás sza-
bályairól szóló tájékoztatást megkaptam, az eljárással kapcsolatos szabályokat megértettem.

Annak ellenére, hogy egészségi állapotom miatt honvédelmi egészségkárosodási ellátásra volnék jogosult, úgy nyilat-
kozom, hogy nem kérem az erre irányuló eljárás lefolytatását, a jogosultság megállapítását. A Hjt. 68/A. § (6) bekezdése
alapján jogviszonyom felmentéssel történõ megszüntetését kérem. Tudomásul veszem, hogy jelen kérelmem nem von-
ható vissza.

Dátum

Tisztelettel:

kérelmezõ neve, rendfokozata
beosztása
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9. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság (a továbbiakban: FÜV bizottság)
……………… számú, az Ön egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez, mely sze-
rint Ön a szolgálati beosztása ellására/katonai szolgálatra alkalmatlan minõsítést kapott, mely alapján az Ön egészségi
állapota ……%-os mértékû. Egészségkárosodása a FÜV bizottság döntése alapján a szolgálati kötelmekkel összefüg-
gõ/nem összefüggõ. A rendelkezésre álló adatok alapján nem határozható meg olyan feladatkör, amelyet Ön nem katonai
munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, valamint egészségi állapota alapján nem várható el Öntõl a mindenna-
pos rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség.

Egészségi állapotára tekintettel, Önnek lehetõsége van arra, hogy Magyarország honvédelmi miniszterétõl a tovább-
foglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítését kérje. Mentesítés esetén Önnek további munkavégzési, szolgálatteljesí-
tési kötelezettsége nem áll fenn, és honvédelmi egészségkárosodási járadékra válik jogosulttá, melynek havi mértéke
az egészségkárosodás összes jellemzõire tekintettel a jelenlegi távolléti díjának ………%-a.

A kérelmet a Honvéd Vezérkar fõnökén keresztül a miniszternek címezve az állományilletékes parancsnoknál lehet
benyújtani. A kérelem elbírálása során a miniszter által mérlegelhetõ körülmények – így az egészségkárosodás mértéke
és a mindennapos rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség – törvényben rögzítettek, a feltételeknek való meg-
felelés hiányában, méltányosságból nem lehetséges a mentesítés.

Tájékoztatom, hogy attól a naptól kezdve, hogy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés érdekében ké-
relmet nyújt be, a miniszteri döntés aláírása napjáig, vagy a mentesítési eljárás törvényi határidejének végéig a tovább-
foglalkoztatásra irányuló eljárás felfüggesztem. Az EKÁR rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az eljárás felfüggesztésé-
rõl szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellátást megállapító vagy elutasító ha-
tározat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Tájékoztatom, hogy a felfüggesztés idõtartama alatt a továbbfoglal-
koztatás érdekében munkakör-keresést a Honvédség nem folytat. A mentesítési eljárás során a Honvéd Vezérkar fõnöke
15 napon belül terjeszti elõ a kérelmet a miniszternek, aki a döntését 30 napon belül, indokolt határozatban hozza meg.

A kérelem elkészítéséhez a csatolt minta alkalmazható. A kérelem benyújtására a jelen tájékoztatásom kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül van lehetõsége.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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MINTA

Név, rendfokozat

Születési idõ, anyja neve

Dr. Simicskó István
Magyarország honvédelmi minisztere

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes
Honvéd Vezérkar fõnöke

Budapest

Tárgy: kérelem

Miniszter Úr jelentem!

Alulírott, név, rf. (szt. szám: ) azzal a kéréssel fordulok miniszter úrhoz, hogy a Hjt. 68/C. §
(1) bekezdése, továbbá a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016. (XII. 22.)
HM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a megromlott egészségi állapotomra tekintettel mentesítsen a továbbfoglalkozta-
tási kötelezettség alól.

Egészségi alkalmasságom vizsgálata során a felülvizsgáló bizottság ……………… számú döntésében egészségi álla-
potom jelentõs romlását állapította meg. A rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján egészségi állapotom
50%-os illetve az alatti mértékû. Parancsnokom minderrõl 20 . - n szerzett tudomást, mely alapján az egészségkáro-
sodási ellátás megállapítására irányuló eljárást megindította. Ennek során tájékoztatott arról is, hogy a fentiek szerint
kérhetem a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésemet.

Az egészségkárosodási ellátáshoz a szükséges feltételekkel rendelkezem, esetemben kizáró ok nem áll fenn. Egészségi
állapotom alapján azt gondolom, hogy nem várható el tõlem a mindennapos rendelkezésre állási és munkavégzési köte-
lezettség. Kérem miniszter urat, hogy mindezek miatt mentesítsen a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól.

Dátum

Tisztelettel:

név, rendfokozat
kérelmezõ
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10. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

NYILATKOZAT
hosszabb utazási idõ vállalásáról

Alulírott, ……………………………………………… (név, rf.) kijelentem, hogy az egészségkárosodási ellátás sza-
bályairól szóló tájékoztatást megkaptam, az eljárással kapcsolatos szabályokat megértettem.

Tisztában vagyok azzal, hogy a részemre csak olyan nem katonai munkakör ajánlható fel, amely esetében az új mun-
kavégzési hely eléréséhez szükséges idõ a tartózkodási helyemtõl – tömegközlekedés igénybevételével – nem haladja
meg irányonként a másfél órát – tíz éven aluli gyermeket nevelõ esetében egy órát – ettõl érvényesen eltérni csak nyilat-
kozatom alapján lehetséges.

Mindezek alapján a hosszabb utazási idõt

vállalom/nem vállalom.

Kérem, hogy a nem katonai munkakör részemre lehetõség szerint elsõ sorban az alábbi helyõrségek valamelyikében
kerüljön felajánlásra:

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………

Tudomásul veszem, hogy a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016.
(XII. 22.) HM rendelet 5. § (3), (4) bekezdéseiben felsorolt esetekben az eljárás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés
ideje nem számít be a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/B. § (4) bekezdésében szabályozott
45 napos eljárási határidõbe. Az eljárás felfüggesztésével szemben külön jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást
lezáró határozattal szemben benyújtott jogorvoslatban kifogásolható.

Dátum

nyilatkozatot tevõ neve, rendfokozata

beosztása
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11. melléklet a 493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasításhoz

ÁLLOMÁNYILLETÉKES
SZERVEZET

. sz. példány

Nyt. szám:

Név, rendfokozat

beosztás

Helyben

Tisztelt Rendfokozat Úr/Asszony!

Az MH Egészségügyi Központ, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú FÜV Bizottság (a továbbiakban: FÜV bizottság)
……………… számú, az Ön egészségi alkalmasságára vonatkozó döntését 2017. -án vettem kézhez. Tovább-
foglalkoztatása érdekében szolgálati beosztás, illetve nem katonai munkakör keresésére került sor.

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendrõl szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: EKÁR rendelet) 6. § (1) bekezdés alapján személyi beszélgetés került lefolytatásra, melyen az Ön részére
a …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… (szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör megnevezése)
került felajánlásra.

Tájékoztatom, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/B. § (6) bekezdése alapján a felajánlott
szolgálati beosztás, vagy nem katonai munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkana-
pon belül írásban kell nyilatkoznia. Ha öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott
beosztást, vagy nem katonai munkakört elutasította volna. Ha a felajánlott szolgálati beosztást, vagy nem katonai mun-
kakört nem fogadja el, egészségkárosodási ellátásra nem lesz jogosult, és a szolgálati viszonyát felmentéssel kell meg-
szüntetni.

Tájékoztatom, hogy az EKÁR rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Ön egészségkárosodási ellátásának megállapítá-
sára irányuló eljárást a személyi beszélgetés napjától a szolgálati beosztás, vagy nem katonai munkakör elfogadásáról
szóló nyilatkozattétel napjáig, ha erre nem kerül sor, akkor a személyi beszélgetés lefolytatását követõ 5. munkanapig
felfüggesztem.

Tájékoztatom továbbá, hogy az EKÁR rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, ha a tervezett szolgálati beosztást elfogad-
ja, és a beosztásba helyezéshez az állománytábla, munkaköri jegyzék módosítása szükséges, az eljárást az állománytáb-
la, munkaköri jegyzék módosítására tekintettel is felfüggesztem. Ebben az esetben a további felfüggesztés kezdõnapja a
szolgálati beosztás, vagy nem katonai munkakör elfogadásáról készülõ jelentés központi személyügyi szervhez történõ
felterjesztésének napja, a felfüggesztés befejezõ idõpontja az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék jóváhagyásá-
nak napja.

Az EKÁR rendelet 20. § (4) bekezdésének megfelelõen, az eljárás felfüggesztésérõl szóló döntés ellen önálló jogor-
voslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellátást megállapító vagy elutasító határozat elleni jogorvoslat kereté-
ben támadható meg.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dátum

Tisztelettel:
állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata

beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Érintett

2. sz. példány: Irattár
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A Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség

csoportfõnökének
8/2017. (HK 7.) HVK HIICSF

szakutasítása
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Iratkezelõ

Rendszerének használatba vételérõl*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport
csoportfõnökének

15/2017. (HK 7.) 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.) 1. melléklet 1.3.5. helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(1. Az I. ellátási kategóriába sorolt személyek:)

(1.3. C. csoport)

„1.3.5. Az 1.2. pontba nem tartozó, ezredesi rendfoko-
zattal rendszeresített beosztást betöltõ személyek;”

2. A Szakut. 2. melléklet 5.1. alpontjában lévõ táblázat a
következõ 54. sorral egészül ki:

(Északi régió)

(Helyõrség
Helyõrség

szorzó
Bútorozottság

szorzó)

„54. Erfurt 0,90 1,30”

3. A Szakut. 2. melléklet 5.2. alpontjában lévõ táblázat
28. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Déli régió)

(Helyõrség
Helyõrség

szorzó
Bútorozottság

szorzó)

„28. Zágráb
(SzveteNedalja)

1,10 1,30”

4. A Szakut. 5. mellékletének elsõ táblázata az 1. mel-
léklet szerint egészül ki.

5. Hatályát veszti a Szakut. 1. melléklet 1.3.7. és
1.3.8. alpontja.

6. Ez a szakutasítás 2017. július 2-án lép hatályba.

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
mb. csoportfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartási

Parancsnokság
tájékoztatása

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

N 012262

N 019642

N 028125

N 014423

N 026081

N 027584

K 026710

MT 010274

I - 072132

I - 071374

I - 070998

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ

A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei a 2017. április 1. – 2017. május 31.

közötti idõszakban

Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

1. Szabóné Tóth Judit,

2. Gyimesi Péter

kormánytisztviselõkkel.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnt

közös megegyezéssel
1. Csákvári Péter,

2. Deme László,

3. Juhász Mónika,

4. Héráné dr. Horváth Antónia

kormánytisztviselõknek;

próbaidõ alatt azonnal
1. Tácsi Nóra,

2. Nehéz Attila,

3. Kiss Adél

kormánytisztviselõknek;

áthelyezéssel
1. Válé Brigitta

kormánytisztviselõnek;

határozott idõ lejártával
1. dr. Szabó József

kormánytisztviselõnek.

A jelzett idõszakban a HM közigazgatási államtitkár

közigazgatási tanácsadó címet adományozott

1. Fazekas-Vincze Zsuzsanna

kormánytisztviselõnek;

szakmai tanácsadó címet adományozott

1. dr. Cservenyi Dóra

kormánytisztviselõnek.
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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.
Telefon: 1-235-4545.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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.

60–61. 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

60–61. 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.

62. Bál a havason: Erdélyi írók antológiája

„Öleljünk meg egy fát. Mindegy, miféle fajta, legyen egészséges, élõ, virágzó. És lehetõleg érjük át két
karunkkal. Ha megöleltük, tartsuk is úgy magunkat legalább öt-hat percig. Vagy tovább, ha nem jön arra
senki más. Hunyjuk be a szemünket, és próbáljuk megérezni a fa energiáit, rezgéseit. Olykor nem történik
semmi, olykor csoda történik. Átvesszük a fa gondolatait. És miért ne vennénk át? A fa ugyanúgy élõ
organizmus, mint mi, annyi a különbség, hogy õ nehezebben ölel meg bennünket. Tehát koncentráljunk
erre a másik élõlényre, és ha eleget ölelgettük, mehetünk tovább. De jegyezzük meg, melyik volt az,
és legközelebb is tegyük meg ezt. Ugyanis õ is tudja, hogy megöleltük. És várja a következõ ölelést.”

Pozsgai Zsolt

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

62. Bál a havason: Erdélyi írók antológiája

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.

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.
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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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