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HATÁROZATOK
A Kormány
1535/2018. (X. 29.) Korm.
határozata
a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges
intézkedésekrõl
A Kormány kiemelt célja a hatékony állam, ezért évek
óta több eszközzel is csökkenti a bürokráciát. A cél az,
hogy kizárólag annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát
kevesebb tisztviselõ legyen, de magasabb bérért. Ennek
részeként a Kormány egyetért azzal, hogy a minisztériumok és a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 2019. január 1. napjától kizárólag a feladataik
ellátásához elengedhetetlenül szükséges létszámmal rendelkezzenek. A tervezhetõ és hosszútávon fenntartható
kormányzati létszámgazdálkodás kialakításával párhuzamosan megtörténik a béremelés elõkészítése is.
A fentiek érdekében a Kormány
1. a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, illetve a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény alapján a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett összesen 2600 munkakörre kiterjedõ létszámcsökkentést rendel el az 1. melléklet szerint
akként, hogy annak eredményeképpen az egyes minisztériumok álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem
haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek
számát;
Felelõs: a tárca nélküli miniszterek kivételével
valamennyi miniszter
Határidõ: a szükség szerinti felmentések, illetve
felmondások elkészítése: legkésõbb
2018. október 31. napjáig
2. a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a munka törvénykönyvkönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény alapján
a 2. mellékletben meghatározottak szerint a miniszterek
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett
a foglalkoztatottak körében 4210 munkakörre kiterjedõ

létszámcsökkentést rendel el akként, hogy annak eredményeképpen az egyes szervek álláshelyeinek száma 2019.
január 1. napjától nem haladhatja meg a Kormány által
meghatározott álláshelyek számát;
Felelõs: valamennyi miniszter
Határidõ: a felmentések, illetve felmondásokkal
kapcsolatosan szükséges miniszteri
intézkedések megtétele: soron kívül
3. az 1. és 2. pont szerinti intézkedés során figyelembe
kell venni az üres álláshelyeket is;
4. felkéri a minisztereket annak vizsgálatára, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, várható egyszeri kiadások fedezete rendelkezésre áll-e a minisztérium 2018. és
2019. évi költségvetésében, illetve a 2018. évi költségvetés elõrelátható esetleges maradványában, továbbá,
hogy a vizsgálat eredményérõl a pénzügyminisztert soron
kívül tájékoztassák;
Felelõs: a tárca nélküli miniszterek kivételével
valamennyi miniszter
Határidõ: 2018. október 30.
5. megállapítja, hogy ha a 4. pont szerinti vizsgálat alapján a létszámleépítés egyszeri kiadásainak biztosítására
a fejezeten belül elõreláthatólag nincs mód, az érintett miniszter a pénzügyminiszter útján kezdeményezheti a szükséges többletköltségek központi költségvetésbõl történõ
megtérítését;
Felelõs: a tárca nélküli miniszterek kivételével
valamennyi miniszter
Határidõ: legkésõbb 2019. január 15. napjáig
6. felkéri a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét,
hogy folytasson ellenõrzést
a) az 1. és 2. pontban meghatározottakkal összhangban,
az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban,
b) az 5. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, valamint a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerûségével
kapcsolatban.
Felelõs: Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke
Határidõ: 2019. május 31. napjáig folyamatosan
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz
Minisztérium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrárminisztérium
Belügyminisztérium
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnökség
Pénzügyminisztérium

Létszámcsökkentés
mértéke
(munkakör)

252
401
342
53
181
517
364
10
162
318

2. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz
Háttérintézmény

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

agrárminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
emberi erõforrások miniszterének irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
innovációért és technológiáért felelõs miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szervek
külgazdasági és külügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli miniszter irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervek
pénzügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

Létszámcsökkentés
mértéke
(munkakör)

430
2250
290
20
245
21
954
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Az Országgyûlés
25/2018. (X. 31.) OGY
határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról*
1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Hvt. 38. § (1) bekezdésére figyelemmel az Országgyûlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Állománycsoportok

Engedélyezett létszámkeret
(státuszok száma)

A létszám összlétszámhoz viszonyított
maximális aránya

6.600
10.200
13.200
800
250

legfeljebb az összlétszám 29%-a
legfeljebb az összlétszám 36%-a
–
–

6.600

legfeljebb az összlétszám 18%-a

Tiszt
Altiszt
Legénységi állomány
Honvéd tisztjelölt állomány
Honvéd altiszt-jelölt állomány
Kormánytisztviselõk, közalkalmazott és
munkavállaló állomány
Összesen legfeljebb

37.650

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 20.000 fõ önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya, továbbá a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében
a lakossági ellátást biztosító státuszok számát.
3. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül – szükség esetén – végrehajtott átcsoportosítások eredményeként az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximumértéket, a tiszti létszám
nem növekedhet.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Arató Gergely s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány
1554/2018. (XI. 5.) Korm.
határozata
a kesznyéteni Sajó-híd felújításának idõszakában
történõ átkelés ideiglenes biztosításáról
A Kormány, figyelemmel a kesznyéteni Sajó-híd felújítására,
1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Magyar
Honvédség a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (2) bekezdés
b) pontja és 36. § (3) bekezdése alapján, a híd felújításának
idõtartamára, de legfeljebb 2019. május 31. napjáig pontonhíd létesítésével és üzemben tartásával, a közút kezelõjével kötött megállapodás alapján, térítés ellenében, szabad kapacitásai terhére biztosítson ideiglenes átkelést
a Sajó folyón;
Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy szükség
esetén, honvédelmi érdekbõl, a Kormány utólagos tájékoztatása mellett rendelkezzen az 1. pont szerinti pontonhíd katonai szervezet részére történõ igénybevételérõl;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelõs
minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pontonhíd létesítésével és üzemben tartásával kapcsolatban felmerülõ valamennyi kiadás Honvédelmi Minisztérium
részére történõ megtérítésérõl 114 361 940 forint egyszeri
jellegû biztosításával.
Felelõs: innovációért és technológiáért felelõs
miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2018. november 15.

1103

dokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak
a Magyar Köztársaság által történõ végrehajtásáról szóló
1995. évi LXVII. törvénnyel kihirdetett „Békepartnerség”
Programban (PfP) történõ részvételbõl eredõ kötelezettségek teljesítése érdekében a partnerországok – kiemelten
Moldova – számára a biztonsági és védelmi reformok
megvalósításában történõ segítségnyújtási kötelezettségének teljesítése, valamint Moldova Tervezési és Felülvizsgálati Folyamatban (PARP) foglalt céljainak elérése érdekében, és az 1997. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett,
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között
Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok
és együttmûködés alapjairól szóló Szerzõdésre,
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, továbbá
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 50. § (1a) és (1b) bekezdése alapján
dönt az állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében álló, 1. melléklet szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a moldovai Védelmi
Minisztérium Diagnosztikai Központ részére,
b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot
a kijelölt átvevõvel, és gondoskodjon az átadás-átvétel lebonyolításáról.
Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozathoz

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1561/2018. (XI. 10.) Korm.
határozata
egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának
a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai
Központ részére történõ ingyenes átruházásáról
A Kormány, figyelemmel az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keret-

A moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai
Központ részére ingyenesen átadásra kerülõ
állami vagyon jegyzéke
1. Röntgen rétegfelvétel szerkezet SIEMENS
SOMATOM EMOTION 6 CT, egyedi azonosító:
43805-CT;
2. Signa 1,5 T Texc. HD MRISIGNA 1,5T EXCITE HD
ADVANTAGE MRI, egyedi azonosító: R4774
(HU1099MR1).
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
37/2018. (X. 17.) HM
utasítása
egyes kiadványok
hatályon kívül helyezésérõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ

A honvédelmi miniszter
38/2018. (X. 25.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium fejezet
államháztartási belsõ ellenõrzési rendjének
szabályairól szóló
33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást
utasítást
adom ki:
adom ki:
1. §
1. §
Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium által 1973-ban kiadott,
Kt/73 cikkszámú „A 8K14 rakéta lõtáblázat RLT-550 I-II.
rész. Alaplõtáblázatok” és
b) a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének 035/1987. utasításával hatályba léptetett, Kt/145 cikkszámú „Szakutasítás a rakétacsapatok és tüzérség harci
alkalmazására IV. rész harcászati rakétaosztály, -üteg”
címû szolgálati könyv.

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

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási
belsõ ellenõrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014.
(IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §
(1) Az Ut. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A honvédelmi szervezet vezetõje a belsõ ellenõrzési kötelezettséget a belsõ ellenõrzést végzõ személy, egység
vagy szervezet jogállását, rendeltetését, feladat- és hatáskörét a HM fejezet sajátos gazdálkodási szabályaira figyelemmel, az érvényes ellátási utaltsági rend függvényében
a helyi viszonyoknak megfelelõen határozza meg a szervezeti és mûködési szabályzatában, a munkaköri leírásokban, illetve a belsõ ellenõrzési kézikönyvben. A jogállás,
feladat- és hatáskör meghatározása során alapelvként kell
kezelni, hogy:)
„a) a belsõ ellenõr tevékenységének a honvédelmi szervezet vezetõjének felelõsségi körébe tartozó irányítási,
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vezetési, kiemelten az integritásirányítási és belsõ kontrollrendszerre kell irányulnia, ezáltal elsõsorban annak
a munkáltatói jogkörébe tartozó szolgálati személyek,
alkalmazottak tevékenységére és szabályozottságára kell
kiterjednie,”
(2) Az Ut. 4. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A belsõ ellenõrzés személyi feltételeinek biztosítása
történhet:)
„c) a HM Tábori Lelkész Szolgálatnál külsõ szolgáltató
bevonásával.”

3. §
Az Ut. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A HM BEF által végzett tanácsadó tevékenység
a HM mint intézmény vonatkozásában a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) által is
kezdeményezhetõ.”

4. §
(1) Az Ut. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A HM jóváhagyott éves belsõ ellenõrzési tervében
szereplõ, a HM BEF által végrehajtásra kerülõ fejezetszintû belsõ ellenõrzés programját – a 18/B. § (5) bekezdésébe foglalt eset kivételével – a Bkr. 33. § (2) bekezdésének megfelelõen a helyszíni ellenõrzés végrehajtásának
megkezdését megelõzõen a HM BEF fõosztályvezetõje
hagyja jóvá.”
(2) Az Ut. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 14. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A HM BEF által végrehajtott belsõ ellenõrzésrõl
szóló ellenõrzési jelentést a Bkr. 42–43. §-a szerinti egyeztetést követõen a HM BEF fõosztályvezetõje hagyja jóvá,
és azt – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel –
elfogadásra felterjeszti a HM KÁT részére, aki a jelentést
a miniszter nevében kiadmányozza.
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(3a) A HM BEF által végrehajtott, a KNBSZ-t érintõ
belsõ ellenõrzésrõl szóló ellenõrzési jelentést a Bkr.
42–43. §-a szerinti egyeztetést követõen a HM BEF fõosztályvezetõje hagyja jóvá, és azt kiadmányozás céljából
a miniszter részére felterjeszti.”
(3) Az Ut. 14. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A HM BEF fõosztályvezetõ megbízólevelét
– a KNBSZ-t érintõ belsõ ellenõrzések kivételével –
a miniszter nevében a HM KÁT kiadmányozza.
(13) A HM BEF által végrehajtásra kerülõ, a HM mint
intézmény intézményi belsõ ellenõrzéséhez kapcsolódóan
a Bkr. 45. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és
hatáskört – az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével – a HM KÁT is gyakorolhatja.”

5. §
Az Ut. 18. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A Bkr. 21. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesítése,
valamint a 10–11. alcím szerinti feladatok végrehajtása
érdekében a HM BEF fõosztályvezetõje]
„i) jogosult a honvédelmi szervezetek vezetõitõl a szervezet intézményi belsõ ellenõrzésérõl készült jelentéseket
bekérni, mely megkeresésnek a honvédelmi szervezet
vezetõje köteles 8 napon belül eleget tenni.”

6. §
Hatályát veszti az Ut. 7. § (5) bekezdése.

7. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
66/2018. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó
új területvédelmi szervezetekkel összefüggõ
egyes szervezési feladatok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése és 11. § (1) bekezdés 11. pontja alapján – figyelemmel az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó
új területvédelmi szervezetekkel összefüggõ szervezési
feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.)
HM utasítás módosításáról szóló 29/2018. (IX. 5.) HM
utasításra – a következõ
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 szervezetekre és
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó katonai szervezetekre
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek]
terjed ki.

2. Az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó
új területvédelmi szervezetek kialakításával összefüggõ
feladatok
2. Az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggõ szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével
kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról szóló 29/2018. (IX. 5.) HM utasítás
(a továbbiakban: 29/2018. HM utasítás) 2. §-ában nevesített honvédségi szervezetek (a továbbiakban: szervezeti

változásban érintett katonai szervezetek) személyi állománya tekintetében a személyügyi eljárás megkezdésére és
végrehajtására – ideértve a személyi beszélgetések lefolytatását is – munkáltatói jogkör gyakorlója, az állományilletékes parancsnok, vagy a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra felhatalmazott személy
(a továbbiakban együtt: felelõs vezetõ) jogosult.

3. A személyügyi eljárásokkal
kapcsolatos rendelkezések
3. Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) személyügyi
szerve, valamint a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) (a továbbiakban együtt: érintett személyügyi szervek) az együttes intézkedés hatálybalépését követõ öt munkanapon belül ellenõrzik a személyügyi alapnyilvántartásokat, pontosítják a szervezeti változásban
érintett katonai szervezeteknél beosztást vagy munkakört
be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak, továbbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét,
valamint az elõmeneteli szabályok alapján magasabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilvántartását.
4. A MH HFKP parancsnoka és a 29/2018. HM utasítás
2. § (2) bekezdés szerinti szervezet megalakításáért felelõs
vezetõi a 29/2018. HM utasítás 6. § (1) bekezdése szerint
kiadott, az MH HFKP állománytábla helyesbítõ ívének és
az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 6. TVE), az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE) új állománytáblájának kiadását követõen az adott beosztás vagy munkakör feltöltése, feltöltésének megtervezése érdekében
pontosítják a továbbfoglalkoztatásra tervezett személyi állományra vonatkozó elgondolásokat, valamint szükség
szerint megtervezik a továbbfoglalkoztatásra nem tervezett személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének
kezdõ napját. A szolgálatteljesítési vagy munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítések idõpontját úgy kell meghatározni, hogy biztosítható legyen az átadás-átvétellel,
valamint a jogutód honvédelmi szervezet új szervezeti
rend szerinti mûködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.
5. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a felelõs vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó
személyügyi eljárások lefolytatására az együttes intézkedés hatályba lépését követõ 14 napon belül kerül sor.
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6. A személyügyi eljárások során tájékoztatni kell az
érintett személyi állományt a jogairól és ennek körében ismertetni kell a hivatásos és szerzõdéses katona esetében
a más jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítésének lehetõségét is.

13. Az érintett személyügyi szervek a tárgynapi személyügyi eljárások alapján az érintett személyi állomány
vonatkozásában a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik
a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatok változásait.

7. Az MH HFKP parancsnokának és a 29/2018. HM
utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti szervezet megalakításáért felelõs vezetõinek jogkörét meghaladó, magasabb
munkáltatói jogkörbe tartozó döntések esetén a személyi
javaslati lapokat a munkáltatói jogkör gyakorlójához
a személyi javaslati lap aláírását követõ öt munkanapon
belül, de legkésõbb 2018. október 31-ig kell felterjeszteni.

14. Az érintett személyügyi szervek a személyügyi eljárás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy a munkáltatói döntések, különösen a személyügyi parancsok és határozatok egy példánya – legkésõbb azok aláírását követõ
30 napon belül – megküldésre kerüljön az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) részére.

8. A személyi állomány azon csoportját, akik megfelelnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) pontja szerinti
feltételeknek, az MH HFKP személyügyi szerve tájékoztatja a közigazgatási tartalékállományba kerülés
(TARTINFO) lehetõségérõl és az ehhez szükséges további
teendõkrõl. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet
3/A. § (1) bekezdése szerinti felajánlás vizsgálatát a HVK
SZCSF szakállománya végzi.
9. Amennyiben a szervezeti változásban érintett hivatásos vagy szerzõdéses katona részére beosztás tervezési lap
került kiadásra, az érintett a tervezett beosztás elfogadásáról az állományilletékes szervezetnél, személyi javaslati
lapon nyilatkozik. A magasabb munkáltatói jogkörbe tartozók esetén a felterjesztésre kerülõ személyi javaslati laphoz csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.
10. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoztatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szolgálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére a 29/2018. HM utasítás 4. § (3) bekezdésében
meghatározott határidõk figyelembevételével, de legkésõbb 2019. február 28-ig kerül sor.
11. A szervezeti változással érintett, az MH HFKP külföldön szolgálatot teljesítõ tagja esetén a tájékoztatás és
a személyi beszélgetés az érintett személy külföldi szolgálata szerinti állományilletékes parancsnokának bevonásával, távközlési eszközök vagy elektronikus levelezõ
rendszerek igénybevételével kerül lefolytatásra, vagy
rendkívül indokolt esetben az érintett szolgálati érdekbõl
visszarendelhetõ.
12. A szervezeti változással érintett, az MH HFKP
90 napot meghaladó belföldi képzésre vezényelt tagja
a személyi eljárás idõtartamára visszarendelhetõ, a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok
(vezetõ) értesítése mellett.

4. Katonai igazgatási feladatok
15. A szervezeti változásban érintett katonai szervezetek átadásra kerülõ szervezeti elemeinek állományába tartozó önkéntes mûveleti tartalékos (a továbbiakban: ÖMT)
és önkéntes területvédelmi tartalékos (a továbbiakban:
ÖTT) jogviszonnyal rendelkezõk szerzõdésmódosításával
kapcsolatos feladatok az átadó MH HFKP parancsnoka,
valamint az átvevõ területileg illetékes területvédelmi ezred parancsnoka között – az MH HFKP parancsnok által
meghatározottak alapján, – a 29/2018. HM utasítás 4. §
(1) bekezdés szerinti szervezési idõszak végéig kerülnek
végrehajtásra. A szerzõdésmódosítás elõkészítéséért az átadó MH HFKP parancsnoka felelõs.
16. Az ÖTT állomány a szerzõdés módosításával a területileg illetékes területvédelmi ezred hadi állománytáblájában rendszeresített beosztásra kerül átszerzõdtetésre.
17. Az ÖMT állomány a szerzõdés módosításával
a) a megalakított katonai szervezet hadi állománytáblájában rendszeresített beosztásra, vagy a humán erõforrás
megtartása érdekében,
b) a 29/2018. HM utasítás 2. §-ban nevesített szervezetektõl eltérõ szervezetekhez, azok parancsnokaival történõ
egyeztetés alapján, illetve
c) az a) és b) pont szerinti szervezeteknél beosztást el
nem fogadó állomány, az MH KIKNYP-vel történõ egyeztetést követõen az ideiglenes állományjegyzékekre kerülhet átszerzõdtetésre.
18. Az önkéntes védelmi tartalékos (a továbbiakban:
ÖVT) állomány átszerzõdtetésével kapcsolatos feladatok
az MH KIKNYP parancsnok, valamint a területileg illetékes területvédelmi ezredek parancsnokai között történõ
egyeztetés alapján, a 29/2018. HM utasítás 4. § (1) bekezdésében meghatározott szervezési idõszak végéig kerülnek végrehajtásra.
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19. A területvédelmi ezredek és az MH HFKP a hadi
szervezeti erõre történõ feltöltése érdekében a Magyar
Honvédség katonai szervezetei feltöltésének elõkészítésérõl és a készenlét fenntartását és fokozását biztosító hadkiegészítési szakfeladatokról szóló M/3/2012. (HK. 8.)
HVKF intézkedés (a továbbiakban: M/3/2012. (HK 8.)
HVKF intézkedés) 43. pontja alapján hajtják végre a gazdasági-és anyagi szolgáltatások keretében, a nemzetgazdasági technikai eszköz, ingatlan és szolgáltatás igényük tervezését, pontosítását.

25. A HVK SZCSF csoportfõnöke az MH HFKP személyügyi szerv vezetõjének igénye esetén szakmai támogatást biztosít a továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek
civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének humánszolgálati feladataival összefüggõ feladatok szakszerû
végrehajtásában, valamint elõsegíti az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal történõ kapcsolattartást.

20. A területvédelmi ezredek és az MH HFKP
az M/3/2012. (HK 8.) HVKF intézkedés 6. és 7. fejezete
alapján elkészítik a készenléti kategóriájuknak megfelelõ
személyi kiegészítéssel kapcsolatos számvetéseiket, valamint a szükséges pontosításokat, amelyrõl a jelentéseket
a HM éves munkatervében meghatározott jelentési rend
alapján kell végrehajtani.

26. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerint újonnan létrehozott katonai szervezetek az MH HFKP-val
egyeztetve katonai szervezetenként összeállítja az átvételre tervezett állománykategóriánkénti többletlétszám igényét és azt a 29/2018. HM utasítás 7. § (1) bekezdés
a) pontja szerint megküldi a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.

21. Jelen intézkedés 15. és 18–20. pontjaiban meghatározott feladatokat a Magyar Honvédség Hadrendje okmány alapján, a területileg illetékes területvédelmi ezred
által megalakítandó területvédelmi ezredek vonatkozásában is végre kell hajtani.

5. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
rendelkezések
22. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése esetén a személyi állomány tagja részére – a HM
KGIR zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetménye és a Hjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt kivételekkel
egyéb járandóságai az utolsó munkában töltött napon, de
legkésõbb az azt követõ tizenöt napon belül kifizetésre,
a jogviszonyra vonatkozó igazolások kiadásra kerülnek.
23. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése esetén a személyi állomány tagját tájékoztatni kell az
önkéntes tartalékos szolgálat vállalásának lehetõségérõl,
típusairól, valamint az ezzel járó kötelezettségekrõl, jogosultságokról és járandóságokról.

6. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai
24. Az MH HFKP személyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek civil munkaerõpiacra
történõ visszaillesztésének humánszolgálati feladatait
az érintett személyügyi szerv szakállománya végzi, amelynek során együttmûködik a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

7. A költségvetési és illetménygazdálkodással
kapcsolatos feladatok

27. A pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtása érdekében a szervezeti változásban érintett katonai szervezetek:
a) a létszámváltozásnak megfelelõen igénylik a Magyar
Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.)
HM rendelet alapján élelmiszer-utalványban részesülõk
részére biztosítandó utalványokat,
b) a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás rendelkezéseinek
megfelelõen a közalkalmazotti állomány foglalkoztatásához szükséges létszámot és béralapot 2018. október 31-ig
igénylik a HM VGH-tól.
28. A HM VGH a 26. pont szerint igénylés figyelembevételével kezdeményezi a szükséges elõirányzat-átcsoportosításokat.
29. A szervezeti változásban érintett katonai szervezetek az átadásra kerülõ szervezeti elemeinek személyi állományát a 2018. szeptember 30. hóvégi számfejtést követõen, de legkésõbb 2019. február 28-ig áthelyezik az átvevõ
katonai szervezetek állományába.
30. A 29. pontban szereplõ számfejtési határidõt követõen áthelyezett személyi állomány pénzügyi ellátását, az
átvevõ katonai szervezet pénzügyi biztosítását ellátó Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúrája biztosítja.
31. A HM VGH fõigazgatója az együttes intézkedés hatálybalépését követõ öt munkanapon belül kezdeményezi
a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás módosítását.
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32. A szervezeti változásban érintett katonai szervezetek pénzügyi ellátását végzõ katonai szervezetek – a személyi állomány maradéktalan pénzügyi feladatainak végrehajtása érdekében – elkészítik, vagy pontosítják az ellátott katonai szervetekre vonatkozó pénzügyi ellátási rendet
és azt 2018. november 15-ig jóváhagyásra felterjesztik az
érintett katonai szervezetek parancsnokai részére.

8. Hadmûveleti feladatok
33. A szervezeti átalakításban érintett katonai szervezetek hadmûveleti szakmai feladatai végrehajtását a HVK
Hadmûveleti Csoportfõnökség az együttes intézkedés hatályba lépését követõ öt munkanapon belül szakutasításban szabályozza.

9. Logisztikai feladatok
34. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerint újonnan létrehozott katonai szervezetek telephelyként mûködõ szervezeti elemeit logisztikai ellátásra a 29/2018.
HM utasítás 2. § (4) bekezdés szerinti katonai szervezetekhez utaljuk.
35. Az MH HFKP jelen együttes intézkedés hatálybalépését követõ ötödik napig adja meg a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerint újonnan létrehozott katonai
szervezetek logisztikai ellátására vonatkozó módosító javaslatát a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF) részére.
36. A HVK LOGCSF a 35. pontban meghatározottak
alapján pontosítja és kiadja a módosított HM fejezet béke
és békétõl eltérõ idõszaki logisztikai utaltsági rendjét (a továbbiakban: LUR).
37. A HM VGH kezdeményezi az ellátó katonai szervezet
által megadott igények alapján az elhelyezési utaltsági rend
és szolgáltatási szerzõdés szükség szerinti pontosítását.
38. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
szervezeti elemek átadása, átadás-átvétel keretében valósul meg. Az átadás-átvételt a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 9/2017. (HK 5.)
HM VGHÁT szakutasítás 1. melléklet 1. függeléke Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével hajtsák végre.
39. Az átadás-átvételrõl szóló jegyzõkönyvet az átadó
MH HFKP és a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés
szerinti átvevõ MH katonai szervezet parancsnoka 2018.
október 31-ig jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére.
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40. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
szervezetek állománytáblás eszközeit és anyagait
a 29/2018. HM utasítás 2. § (4) bekezdés szerinti logisztikai ellátását végzõ szervezet veszi át. A LUR alapján biztosított eszközök és anyagok a LUR szerinti ellátó szervezet vagyonában maradnak, amely gondoskodik a szervezethez, illetve személyhez kötésrõl.
41. A szervezeti változásban érintett katonai szervezetek közötti anyagmozgatás kizárólag az ESZKÖZ program
által készített mozgásbizonylatokon történik, amelyeket
a szervezeti elem átadásával érintett katonai szervezet,
mint átadó és az újonnan létrehozott katonai szervezet
mint átvevõ szervezet kijelölt anyagfelelõsei aláírnak, és
a logisztikai ellátásukat végzõ szervezet bélyegzõjével hitelesítenek.
42. A szervezeti változással érintett katonai szervezet
átadással érintett szervezeti elemének személyi állománya
2018. október 15-ig elszámol a személyhez kötött elszámolás-köteles anyagokkal és eszközökkel az ellátását végzõ anyagnem-felelõsnek.
43. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje által átvevõként kijelölt személyek – a LUR szerint illetékes katonai
szervezet parancsnoka által kijelölt bizottsági tagok ellenõrzése mellett – az MH HFKP parancsnoka által átadóként
kijelölt személyektõl 2018. október 31-ig helyiségleltár
alapján átveszik az átadó katonai szervezet által nyilvántartott szolgálati, iroda és egyéb helyiségeket, berendezési
tárgyakat, bútorzatot, valamint a Részletes Felszerelési
Könyv, illetve szakanyag-nyilvántartások szerint a személyhez kötött elszámolás-köteles szakanyagokat.
44. A kijelölt ellátó katonai szervezetek a mûködési feltételeinek kialakítása és ellátása érdekében a szervezeti
elem és az ezredtörzsek által igényelt eszközöket és anyagokat a saját raktári készletébõl – szükség esetén belsõ átcsoportosítást követõen – biztosítják, a nem biztosítható
anyagokat és eszközöket pedig az MH Logisztikai Központtól megigénylik.
45. A technikai eszközök vonatkozásában a megalakítást követõ 30 napig az MH 2. TVE és az MH 6. TVE elkészítik az állománytábla módosítási javaslatokat, besorolják a technikai eszközöket, valamint belsõ intézkedésben
rögzítik az igénybevételek rendjét.
46. A MH 2. TVE, az MH 6. TVE, valamint az MH 21.
Területvédelmi Zászlóalj az alap mûködéshez és fenntartáshoz szükséges 2018. és 2019. évi anyag és
forrásigényeiket a szakmai ellátási utaltsági rend kiadását
követõen 20 nappal megküldik a kijelölt ellátó szervezetek
részére.
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10. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok

47. A híradó, informatikai és futár szolgáltatásokat
a szervezési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell.
A szolgáltatások átcsoportosítására, csökkentésére, vagy
megszüntetésére csak a szervezési feladat végrehajtásának
ütemében kerülhet sor.
48. Az MH HFKP parancsnoka a 29/2018. HM utasítás
2. § (2) bekezdés szerinti szervezeti elemeinek átadása
tekintetében a híradó-informatikai szolgáltatások biztosításának, módosításának, megszüntetésének, valamint
a tudakozói adatbázisok módosítása érdekében a szervezetükre vonatkozó szervezeti és személyi változásokat az
együttes intézkedés hatálybalépését követõ öt munkanapon belül megküldik a területileg illetékes híradóinformatikai üzemeltetõ szervezet részére. A megküldött
adatok tartalmazzák a változásban érintett személyek
nevét, rendfokozatát, beosztását, STN azonosítóját, valamint a részükre biztosítandó, módosítandó vagy törlésre
kerülõ híradó-informatikai szolgáltatásokat. A híradó és
informatikai szolgáltatások elsõdlegesen a jelenleg üzemelõ eszközök felhasználásával kerül biztosításra.
49. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a szervezeti változásban érintett katonai szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak a szervezetük elektronikus
adatvagyonának hosszú távú biztosítására, amelynek érdekében intézkednek az elektronikus adatvagyon megfelelõ
kezelésére, megõrzésére és védelmére.
50. A szervezeti változásban érintett katonai szervezetek parancsnokai felelõsek a híradó és informatikai
eszközök mozgatásának megszervezéséért, azok ellátó
szervezetekkel történõ egyeztetéséért, az eszközök
átadás-átvételéért, az informatikai eszközök átadás-átvételét megelõzõ adatmentések végrehajtásáért és az információvédelmi rendszabályok betartásáért. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatok ne sérüljenek meg,
ne semmisüljenek meg, módosításukra ne kerüljön sor és
illetéktelen személyek ne férjenek hozzájuk.
51. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgáltatások használatára vonatkozó jogosultsága megszûnik,
a használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kártyát, telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket
és számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûnését követõen haladéktalanul leadják az õket ellátó, megszûnéssel érintett katonai szervezet anyagnem-felelõse részére illetve az esetleges forgalmi díjköteles szolgáltatás
használatából keletkezett költségekkel elszámolnak.
Az adathordozóval, vagy adattárolási funkcióra alkalmas
memóriával rendelkezõ eszközök esetében a felhasználói
adatok, valamint a további használatot akadályozó
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személyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ eljárással történõ törlését – a szükséges adatok mentését követõen – az eszközök leadása elõtt kell elvégezni.
52. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ideiglenes kvóta megállapítása, külön engedélyhez kötött szolgáltatások és keretösszegek használata – a felelõs vezetõk
2018. október 15-ig felterjesztik a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011.
(III. 2.) HM utasításban meghatározottak szerint.
53. A szolgálati rádiótelefonok használata a korábbi hívószám megtartásával 2018. október 1-jét követõen is biztosításra kerül azon személyek részére, akik a továbbiakban is jogosultak szolgálati rádiótelefon használatára.
54. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek vezetõi 2018. október 31-ig megküldik az elektronikus iratkezelõ rendszerek – a NATO Irodaautomatizálási Rendszer (a továbbiakban: NIAR) és
az MH Védett Vezetési és Irányítási Rendszer (a továbbiakban: VVIR) – vendégfelhasználóinak pontosított névjegyzékét a HVK HIICSF részére. A HVK HIICSF intézkedik a NIAR és VVIR vendégfelhasználóinak felvételére.
55. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek szervezeti és funkcionális elemei elhelyezésének tervezésénél kiemelt szakmai és költséghatékonysági szempontként kell figyelembe venni, hogy
a minõsített adatok védelme érdekében, jogszabály által
meghatározott fizikai biztonsági feltételekkel már részben
vagy teljes egészében rendelkezõ helyiségek a továbbiakban is a minõsített adatok védelmével kapcsolatos
funkciójuknak megfelelõen kerüljenek hasznosításra. Kifejezetten e körbe tartoznak a minõsített adatok elektronikus feldolgozására kialakított helyiségek, az ügyeleti helyiségek, a minõsített adatok tárolóhelyiségei, a nyilvántartó illetve ügyviteli helyiségek, rejtjelkörletek.
Amennyiben az érintett helyszínen a minõsített adatok kezeléséhez nem állnak rendelkezésre a fizikai biztonsági
feltételek, úgy az érintett szervezet szolgálati úton haladéktalanul felterjeszti a kialakításra vonatkozó igényét
a HVK HIICSF részére.
56. Az akkreditált fizikai biztonsági területek és az
akkreditált biztonságtechnikai eszközök, adatkezelési engedélyei módosítását a 29/2018. HM utasítás 2. § szerinti
katonai szervezetek a szervezeti átalakítás miatti változás
lekövetése érdekében a szolgálati út betartásával kezdeményezik a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél.
57. A 29/2018. HM utasítás 2. § szerinti katonai szervezetek jegyzéket készítenek a más MH katonai szervezethez távozó személyek fényképes aktívkártyás belépési
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engedélyeirõl, melyet a szervezési idõszak végéig megküld a HVK HIICSF részére. A szervezetbõl véglegesen
kiváló személyek belépési engedélyeivel a szervezési idõszak végéig elszámolnak a HVK HIICSF részére.
58. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje
a szervezési feladatokat érintõ híradó, informatikai és információvédelmi tevékenység helyzetérõl az intézkedés
hatálybalépésétõl a szervezési idõszak végéig havi rendszerességgel jelentést küld a szolgálati út betartásával
a HVK HIICSF csoportfõnöke részére.
59. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje vagy
az általa kijelölt személy a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer felhasználói jogosultságok, valamint a kapcsolódó infrastrukturális elemek igénylésének és kiosztásának eljárásrendjérõl szóló 9/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés (a továbbiakban: 9/2016. (HK 2.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés) alapján intézkedik
a szervezeti változásban érintett személyi állomány HM
KGIR alkalmazásban történõ munkavégzéséhez szükséges hozzáférési jogosultságainak (a továbbiakban: jogosultság) felülvizsgálatára. A felülvizsgált jogosultság engedélyezésére, módosítására vagy megszüntetésére, illetve a HM KGIR infrastrukturális feltételeinek biztosítására
a HM KGIR Portál kezdõoldalán a KGIR Üzemeltetési
Tájékoztatóból vagy a HM KGIR Útválasztón, az Ûrlapok
mappából letöltött aktuális, a HM KGIR felhasználóinak
regisztrálásához és jogosultságainak definiálásához megnevezésû 3/A, illetve a végpont, munkaállomás létesítéséhez, áthelyezéséhez és megszüntetéséhez megnevezésû
3/C jelû adatlapok kitöltésével és a 9/2016. (HK 2.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés szerinti eljárásrend alapján kezdeményezhetõ a felhasználók részére.

11. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok
60. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek vezetõi a nyílt és a minõsített adatok
kezelésére az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történõ felkészítését végzõ szervezeteknél mûködõ
Kezelõ pontokat, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján
az átadás-átvételt követõen tovább mûködtetik.
61. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek feladatátadásban érintett szervezeti
elemeihez tartozó, az átadás-átvételben érintett ügyintézõk iratjegyzékbe foglalják az általuk kezelt, a 29/2018.
HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek
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további mûködéséhez szükséges iratokat. Az MH HFKP
ügyviteli szerve az ügyintézõk által elõkészített iratokat,
iratjegyzéken átadja a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek ügyviteli szervének.
A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti katonai
szervezetek ügyviteli szerve 2018. december 15-ig saját
ügyviteli rendszerébe integrálja az átvett iratokat.
62. Az átkerülõ szervezeti elemek mûködéséhez szükséges minõsített iratokat az MH HFKP olyan ütemezéssel
adja át a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek ügyviteli szerve részére, hogy azok
folyamatos feldolgozása biztosított legyen.
63. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár gondoskodjon az 56. pont szerinti Kezelõ pontok
futárjárat rendszerbe történõ felvételérõl.

12. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel
és az operatív belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ
feladatok
64. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje 2018.
október 31-ig kidolgozza a katonai szervezet államháztartási belsõ ellenõrzési rendszere kialakításának elgondolását és az MH HFKP parancsnok útján felterjeszti a HM
Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: HM BEF)
fõosztályvezetõ részére egyetértésre.
65. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje
2019. január 1-jétõl gondoskodik a költségvetési szervek
belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésrõl szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bkr.) 15. § (1)–(2) és (5) bekezdésekben foglaltak szerinti
személy feltételek megteremtésérõl.
66. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek vezetõi a katonai szervezet Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának jóváhagyását követõ harmincadik napig kiadják a katonai szervezet államháztartási
belsõ ellenõrzésének szabályait tartalmazó belsõ ellenõrzési kézikönyvét.
67. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek vezetõi 2019. február 28-ig az MH
HFKP parancsnok útján felterjesztik a katonai szervezet
2019. évi államháztartási belsõ ellenõrzési tervét a HM
BEF fõosztályvezetõ részére.
68. Az államháztartási belsõ ellenõrzésekhez kapcsolódó az MH HFKP ellenõrzési okmányaiban megfogalmazott a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti szervezeti elemeket érintõ javasolt és meg nem valósult intéz-
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11. szám

kedési feladatok az MH HFKP és a 29/2018. HM utasítás
2. § (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek közötti átadás-átvétel tárgyát képezik. Az átadás-átvétel során
a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti katonai
szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje intézkedik
az átvett feladatok nyilvántartására és azok nyomon
követésére.

lévõ ügyekrõl kölcsönösen tájékoztatják egymást, és
a büntetõ-, méltatlansági, szabálysértési, fegyelmi, káreljárásokkal, pénzügyi követelésekkel összefüggõ, folyamatban lévõ eljárásokhoz kapcsoló dokumentumokat
az ügyviteli szabályoknak megfelelõen megküldik
a 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti katonai
szervezetek megalakításáért felelõs vezetõje részére.

69. A 29/2018. HM utasítás 2. § szerinti katonai szervezetek a Bkr. 14. § (2) bekezdésében foglalt beszámolási
kötelezettségüket az átadásra kerülõ intézkedésekre, valamint a feladatátadás következtében idõszerûtlenné vált feladatokra történõ utalással teljesítik.

75. A 29/2018. HM utasításban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség elkészíti és az együttes intézkedés hatálybalépését
követõ tizedik napig jóváhagyásra felterjeszti a Magyar
Honvédség Hadrendjét.

70. Az MH HFKP szükség esetén pontosítja a 2018. évi
államháztartási belsõ ellenõrzési tervében szereplõ célkitûzéseket, módosítja az éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervét.
71. A 29/2018. HM utasítás 2. § (2) bekezdés szerinti
katonai szervezetek vezetõi a honvédelmi szervezetek belsõ kontrollrendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és
fejlesztésérõl szóló 43/2017. (VIII. 17.) HM utasításban
meghatározottak szerint 2019. január 1-ig kidolgozzák
a katonai szervezet operatív belsõ kontroll rendszerét és
annak okmányrendszerét.

13. Szervezési, deregulációs
és egyéb feladatok
72. A 29/2018. HM utasítás meghatározott és az együttes intézkedésben nem szabályozott feladatok tekintetében
érintett csoportfõnökségek csoportfõnökei szakterületük
vonatkozásában – szükség szerint – az együttes intézkedés
hatálybalépését követõ öt munkanapon belül kiadják,
illetve pontosítják szakutasításaikat.
73. Az éves és havi munkatervek összeállításával és
a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáért 2018.
október 1-jétõl a feladatokat átvevõ 29/2018. HM utasítás
2. § (2) bekezdés szerinti katonai szervezetek vezetõi felelõsek.
74. Az MH HFKP parancsnoka a szervezeti változásban
érintett, továbbfoglalkoztatásra kerülõ hivatásos vagy
szerzõdéses katonák új szolgálati beosztásba történõ áthelyezésével, kinevezésével egyidejûleg az azokat érintõ
jogi és igazgatási feladatok vonatkozásában a folyamatban

14. Záró rendelkezések
76. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és 2019. március 1-jén hatályát veszti.
Dr. Kádár Pál s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. október 12.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2018. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti feladatban résztvevõ állomány
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló
11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
352/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban
2018. november hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
362/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. november havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
370/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
téli idõszakra történõ felkészülésének
egyes feladatairól
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése és 37. § (3) bekezdése, valamint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni
védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendelet 8. §- alapján, figyelemmel az Ágazati
Katasztrófavédelmi Tervben foglaltakra az alábbi
parancsot
adom ki:
1. Általános rendelkezések

A Honvéd Vezérkar fõnökének
365/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2018. október havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
325/2018. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
366/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoport
2018. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
352/2018. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
367/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint
a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot
ellátó személyek kijelölésérõl szóló
27/2018. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*
* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Elrendelem a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól
szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés 1. melléklet
15. sorában meghatározott Téli Veszélyhelyzetet Felszámoló
és Mentõ Csoport (a továbbiakban: TVFMCS) és 36. sorában meghatározott Lánctalpas Téli Veszélyhelyzetet Felszámoló és Mentõ Csoport (a továbbiakban: LTVFMCS)
személyi állományának és technikai eszközeinek kijelölését.
3. A készenlét fokozásának végrehajthatósága érdekében a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt TVFMCS-k és LTVFMCS-k
számára a megalakításra kötelezett katonai szervezetek
parancsnokai készítsenek elõzetes számvetéseket, valamint 2018. november 15. – 2019. március 31. között biztosítsák a készenlétbe helyezés feltételeit a Honvédelmi
Ágazati Katasztrófavédelmi Terv (a továbbiakban: ÁKT)
8. fejezetében meghatározott módon. Fordítsanak kiemelt
figyelmet az ideiglenes munkacsoportok személyi
állományának felszerelésére, kiképzésére.
4. A kijelölt munkacsoportok készenlétbe helyezését
külön parancsra hajtsák végre.

2. A HKR középszintû vezetési eleme megalakításár
a kötelezett katonai szervezetek feladatai
5. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, az MH
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Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság,
az MH Egészségügyi Központ és az MH Logisztikai Központ pontosítsa az alárendelt HKR vezetési elemek
2018. december 21. – 2019. január 1. közötti idõszakra
vonatkozó elérhetõségeit.

3. A munkacsoportok felkészítésével
kapcsolatos feladatok
6. A megalakításra kötelezett katonai szervezetek parancsnokai készítsék fel a Nehéz Kétéltû Mentõcsoportokat, a Szállító és Vontató Csoportokat valamint a speciális
készenlétet ellátó Nehéz Földmunkagép és Gépi Romeltakarító Csoportot az ÁKT-ban meghatározott képességein túlmenõen:
a) közúti kerekes jármûvek által nem járható terepen,
havas közúton, hóban rekedt tömegközlekedési eszközök,
személygépkocsik, valamint azok utasai kimentésére;
b) fontosabb útcsomópontok járhatóvá tételére;
c) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul
szükséges esetekben és
d) elzárt körzetek élelmiszerrel, gyógyszerrel történõ ellátására.
7. A megalakításra kötelezett katonai szervezet parancsnoka készítse fel a Légi Kutató-Mentõ Készenléti Szolgálatot a meghatározott képességein túlmenõen:
a) közúti jármûvek által nem járható terepen, hóban rekedt gépjármûvek utasai kimentésében történõ közremûködésre;
b) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul
szükséges esetekben és
c) elzárt körzetek különösen sürgõs esetben történõ ellátására élelmiszerrel, gyógyszerrel, kis súlyú és terjedelmû
egyéb készletekkel.
8. A 2., 6. és 7. pontban meghatározott munkacsoportok
megalakítására kötelezett katonai szervezetek parancsnokai intézkedjenek munkacsoportjai eszközei, anyagai,
készletei – szükség esetén gépjármûállománya – téli körülmények közötti tartós munkavégzéshez szükséges felszereléssel való kiegészítésére. A technikai eszközökön
hajtsák végre a téli igénybevételre történõ felkészítés feladatait. Kijelölt állományukat készítsék fel a téli munkavégzésre és segítségnyújtásra.
9. A 2. valamint 6. pontban meghatározott munkacsoportok megalakítására kötelezett katonai szervezetek parancsnokai intézkedjenek technikai eszközei a terepjárást
fokozó eszközökkel és anyagokkal történõ ellátására.

11. szám

4. Meteorológiai támogatási feladatok
10. Az MH Geoinformációs Szolgálat központi meteorológiai szolgálata az általánosan biztosított meteorológiai
támogatáson felül készítsen 2018. december 21. –
2019. január 1. közötti idõszakban napi rendszerességgel
háromnapos idõjárás elõrejelzést Magyarország területére. Az elõrejelzés térjen ki a Magyarország területén
várható havazásra, hófúvásra és 2018. december 21. –
2019. január 1. között naponta kerüljön megküldésre
az MH Központi Ügyelet részére.
5. Záró rendelkezések
11. A parancs az aláírását követõ napon lép hatályba*.
12. Ez a parancs 2019. március 31-én hatályát veszti.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* A parancs aláírásának napja 2018. október 30.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
371/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2018. október havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
362/2018. (HK 11.) HVKF parancs *

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
372/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a honvédségi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe történõ kijelölésérõl, készenlétbe
helyezésérõl, bevonásáról és igénybevételérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (Hvt.) 37. § (3) bekezdése
és 49. § (1) bekezdése, valamint a honvédelmi ágazat
katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és felada-

11. szám
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tairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet 8. §-alapján, figyelemmel az Ágazati Katasztrófavédelmi Tervben foglaltakra, a Budapest Fõváros Védelmi Bizottság szervezésében végrehajtásra tervezett „Réteges Védelem 2018.”
megnevezésû gyakorlatban történõ közremûködésre
az alábbi
parancsot
adom ki:
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8. Az MH KÜ a munkacsoportok parancsnokain keresztül tartsa nyilván a munkacsoportok tevékenységét.

5. A munkacsoportok feladatai
9. A kijelölt HKR munkacsoportok az MH KÜ által elrendelt feladat vételét követõen hajtsák végre a számukra
meghatározott feladatokat. A feladatvégrehajtást követõen
haladéktalanul tegyenek jelentést az MH KÜ részére.

1. Általános rendelkezések
6. Meteorológiai támogatás feladatai
1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A végrehajtó erõk igénybevételét a katasztrófavédelmi gyakorlatban történõ közremûködés céljából 2018. november 08-án 07:00 órától 20:00 óráig szakegészségügyi,
valamint tûzszerész gyakorló feladatok végrehajtására
engedélyezem.

10. Az MH Geoinformációs Szolgálat központi meteorológiai szolgálata az általánosan biztosított meteorológiai
támogatáson felül készítsen 2018. november 07-re és november 08-ra napi rendszerességgel idõjárás elõrejelzést
Budapest területére. Az elõrejelzés naponta kerüljön
megküldésre az MH KÜ részére.

7. Záró rendelkezések
2. A gyakorlat idõtartamára létrehozott,
ideiglenes munkacsoport kijelölése, bevonása
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe
3. Elrendelem Tûzszerész Átvizsgáló Csoport kijelölését, felkészítését és összeállítását az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred bázisán a szükséges személyi
állomány és technikai eszköz bevonásával.
4. A 3. pontban meghatározott munkacsoportot a gyakorlat idejére bevonom a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe (a továbbiakban: HKR).

3. Munkacsoportok kijelölése, készenlétbe helyezése
5. Elrendelem Mobil Orvos Csoport kijelölését, felkészítését az MH Egészségügyi Központ bázisán a szükséges
személyi állomány és technikai eszköz bevonásával.
6. A 3. és 5. pontban megjelölt munkacsoportokat
III. fokú katonai katasztrófavédelmi készenlétbe helyezem
2018. november 08-án 07:00 órai hatállyal.

4. A munkacsoportok riasztása, tevékenységük
nyilvántartása
7. A katasztrófavédelmi tevékenységben történõ közremûködésre vonatkozó igény vételét követõen az MH Központi Ügyelet (a továbbiakban: MH KÜ) a hadmûveleti
ügyeleti szolgálatok útján riassza és rendelje ki a meghatározott munkacsoportokat.

11. Ez a parancs az aláírását követõ napon lép hatályba*.
12. Ez a parancs 2018. november 9-én hatályát veszti.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* A parancs aláírásának napja 2018. október 30.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
373/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a 2018. november havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
375/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Köziagazgatási Csoport 2018. október
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
311/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*
* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
376/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2018. október havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
362/2018. (HK 11.) HVKF parancs*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
388/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési
rendezvényei 2019. évi feladatainak végrehajtásáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/7/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
2018. évi váltásába felajánlott erõk vezetési rendjérõl,
felépítésérõl, készenléti besorolásáról, valamint
jelentési és riasztási értesítési rendjérõl szóló
M/3/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés
és a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
2019. évi váltásába felajánlott erõk vezetési rendjérõl,
felépítésérõl, készenléti besorolásáról, valamint
jelentési és riasztási értesítési rendjérõl szóló
M/1/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés módosításáról*

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
389/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban
2018. december hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
390/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a 2018. évi szervezetelemzés-értékeléssel kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló
471/2017. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
391/2018. (HK 11.) HVKF
parancsa
a NATO Lépcsõzetes Reagáló Tervvel összefüggõ,
a NATO Összhaderõnemi Parancsnokság Brunssum
képviselõinek magyarországi helyszínbejárása
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
354/2018. (HK. 11.) HVKF
intézkedése
a 2018/2019. évi influenza szezonban végrehajtandó
feladatokról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 78. § (5) bekezdésére, és a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésére, továbbá a biológiai tényezõk
hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl
szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletre, valamint az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2018. évi védõoltásokról
szóló módszertani levelének VIII. és IX. fejezeteire
hivatkozva – a következõ
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) katonai szervezeteire terjed ki.

11. szám
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2. A hadrafoghatóság fenntartása érdekében, influenzajárvány megelõzése és betegbiztonsági okból kötelezõen
szezonális influenza elleni védõoltásban kell részesíteni:
a) az MH teljes katonai személyi állományát, a szolgálatteljesítés helyszínétõl függetlenül és
b) az MH teljes közalkalmazotti egészségügyi szakállományát.

13. A katonai szervezetnél felhasználásra nem került oltóanyagokat a szezonális elszámolást követõen, legkésõbb
2019. április 30-ig, a tárolási és szállítási elõírások betartásával az MH EK NO részére vissza kell küldeni.
A 2018/2019. évi influenza szezonra vonatkozó oltóanyagot 2019. szeptember 30-ig kell készleten tartani és szabályosan tárolni.

3. A 2. pont b) alpontjában nem érintett MH közalkalmazotti állománya körében törekedni kell a minél magasabb átoltottság elérésére.

14. Az MH Egészségügyi Központ parancsnok körlevélben határozta meg az influenza szezonra történõ felkészülési, a szezonban szükségessé váló feladatokat, a megelõzõ egészségügyi rendszabályokat.

4. Az állomány védõoltását lehetõség szerint úgy kell tervezni, hogy arra a saját katonai szervezeténél kerüljön sor.
5. Az influenza elleni védõoltást biztosítani kell a HM,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a KNBSZ személyi állománya részére is.
6. A 2018/2019. évi influenzaszezonban a World Health
Organization és a European Medicines Agency által ajánlott összetételû, és forgalomba hozott oltóanyagokat kell
használni, összhangban az országos tisztifõorvosi iránymutatásokkal, intézkedésekkel.
7. A 2017/2018. évi influenza szezonra vonatkozó maradék oltóanyagot tilos az új szezonban felhasználni.
8. Az oltóanyag igényt az MH Egészségügyi Központ,
Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Foglalkozás-egészségügyi és Közegészségügyi Intézet, Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály (továbbiakban: MH EK VEIG FKI
KJO) részére elektronikusan (szervezeti e-mail-cím:
szerv.mh.ek.veig.fki.kjo@hm.gov.hu) kell megküldeni
az intézkedés kiadását követõ 10 munkanapon belül.
Az igény leadása az oltandó létszámnak és az oltóanyag
biztonságos tárolási kapacitásnak megfelelõen történjen.
9. Azok a katonai szervezetek, ahol új oltási igény merül
fel, és amelyek igazoltan az elsõ kiutalás keretében nem
kapták meg a teljes igényelt mennyiséget, pótlólagos oltóanyag igényléssel élhetnek.
10. Az oltóanyag szétosztását az MH Egészségügyi
Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Foglalkozás-egészségügyi és Közegészségügyi Intézet, Nemzetközi Oltóosztály (a továbbiakban: MH EK NO) szervezi és
bonyolítja le, melyrõl átadás-átvételi jegyzõkönyvet készít, amit jelentés formájában az MH EK VEIG FKI KJO
részére megküld.
11. A külföldi szolgálatra felkészülõ állomány influenza
elleni védõoltását a célterületre elõírt alap immunizációs oltásokkal együtt az MH EK NO végzi, amelyrõl jelentést küld
az MH EK VEIG FKI KJO részére.
12. Az oltóanyagot a felhasználásig erre a célra kijelölt hûtõszekrényben, szigorúan +2 – +8 oC hõmérsékleten, fénytõl
védve kell tárolni. Az oltóanyagot tilos lefagyasztani.

15. Az MH EK VEIG FKI KJO az igények összesítését
és az oltóanyag beérkezését követõen haladéktalanul
elektronikusan értesíti a katonai szervezetek egészségügyi
szolgálatait az oltóanyag átvételének lehetõségérõl.
16. Az influenza elleni védõoltás megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy az oltás beadása után a védettség kialakulásához minimum 14 napra van szükség.
17. Az MH EK VEIG FKI KJO az influenza szezonban
soron kívüli szakmai ellenõrzéseket hajt végre a katonai
szervezeteknél, amelynek ki kell terjednie az oltóanyag tárolására, felhasználására és a védõoltásokkal kapcsolatos
nyilvántartás vezetésére.
18. A járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kísérése és aktuális értékelése érdekében, az utaltsági rendnek és az ellátási területnek megfelelõen, a járványügyi jelentõszolgálatnak folyamatosan kell mûködnie 2018. év
40. hetétõl 2019. év 20. hetének végéig az alábbiakban felsorolt szervezeteknél:
MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred
– MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésû
Dandár
– MH 5. Bocskai István Lövészdandár
– MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
– MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Ezred
– MH 25. Klapka György Lövészdandár
– MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
– MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató
Ezred
– MH 54. Veszprém Radarezred
– MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
– MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
– MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
– MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
– MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ
– MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
– MH Légi Vezetési és Irányítási Központ
– MH Pápa Bázisrepülõtér
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MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
– MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
– MH Bakony Harckiképzõ Központ
– MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság
– MH Altiszti Akadémia
– MH Béketámogató Kiképzõ Központ
– MH Ludovika Zászlóalj
– MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
– MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred
MH Logisztikai Központ
– MH Logisztikai Központ
– MH Katonai Közlekedési Központ
– MH Anyagellátó Raktárbázis
– MH Légijármû Javítóüzem
HVK Közvetlen szervezetek
– MH Egészségügyi Központ
– MH Katonai Rendészeti Központ
– MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
– MH Geoinformációs Szolgálat
– MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ
Honvéd Vezérkar
– Honvéd Vezérkar
– HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség
– HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség
– HVK Személyzeti Csoportfõnökség
– HVK Felderítõ Csoportfõnökség
– HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
– HVK Logisztikai Csoportfõnökség
– HVK Kiképzési Csoportfõnökség
– HVK Vezérkari Titkárság
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
– Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar
19. A katonai szervezetek egészségügyi szolgálatai
az 1. sz. melléklet szerint kötelesek nyilvántartani az oltottakat. Az oltás végrehajtását az egyéni egészségügyi dokumentációba, így különösen a nemzetközi oltási igazolványba, az egészségügyi könyvbe, egészségügyi kartonra
és a számítógépes adatbázisba be kell jegyezni.
20. A védõoltások alakulásának nyomon követése érdekében az oltások végrehajtását a 2. sz. melléklet (az országos tisztifõorvos által kiadott követelmény szerinti kimutatás) másolatának elektronikus megküldésével, legalább
két alkalommal 2019. január 10-ig és 2019. április 5-ig a
katonai szervezeteknek jelenteniük kell az MH EK VEIG
FKI KJO szervezeti email címére elektronikusan, szerkeszthetõ formában is.
A jelentés a tárgyidõszakra vonatkozik, összesíteni nem
kell!

11. szám

21. Az betegforgalmi adatokat hetente, a 3. sz. melléklet
szerint (aláírt PDF formátumban) a tárgyhetet követõ elsõ
munkanapon 14:00 óráig elektronikusan kell jelenteni
az MH EK VEIG FKI KJO szervezeti email címére elektronikusan.
A jelentés a tárgyhétre vonatkozik, összesíteni nem
kell!
22. Az állomány körében végrehajtott influenza elleni
oltásokról minden hónapban, a tárgyhónapot követõ
10. napig részjelentés készüljön és kerüljön elektronikusan (aláírt PDF formátumban) megküldésre az MH EK
VEIG FKI KJO szervezeti email címére, a 4. sz. melléklet
szerinti adattartalommal.
A jelentés a tárgyhónapra vonatkozik, összesíteni nem
kell!
23. A katonai szervezetek egészségügyi szolgálatai influenza gyanú (hirtelen fellépõ 38,5°C feletti láz, hidegrázás, felsõ légúti tünetek, ízületi fájdalmak stb.) esetén
kötelesek a betegtõl levett vizsgálati anyagot (orr-garatváladék) beküldeni az MH Egészségügyi Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Tudományos Kutató és
Laboratóriumi Intézetbe (a továbbiakban: TKLI).
24. A vizsgálati anyag vételéhez szükséges virológiai
mintavételi csomagot az egészségügyi szolgálatok
a TKLI-ben munkaidõben vételezhetik:
– Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 6. épület
1. emelet
– Telefon: 02-2-72600
– Fax: 02-2-72605
– Mobil: 06 (30) 753-1131
– E-mail: szerv.mh.ek.vei.tkli@hm.gov.hu
25. A mintavételi csomagot annak átvételétõl
a TKLI-be történõ visszajuttatásáig +4 – +8oC között kell
tárolni és szállítani.
26. A mintákat az egészségügyi szolgálatnak a mintavételtõl számított 24 órán belül be kell szállítania a TKLI-be.
27. Ez az intézkedés az aláírást követõ napon lép hatályba*.
28. Jelen intézkedés a 2017/2018. évi influenza szezonra történõ felkészülésrõl szóló 370/2017. (HK 10.) HVKF
intézkedést hatályon kívül helyezi.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2018. október 10.
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1. melléklet a 354/2018. (HK 11.) HVKF intézkedéshez
Influenza elleni védõoltások nyilvántartása a 2018/2019. évi influenza szezonban
Oltóhely:
Fsz.

Név

Rf.

Születési dátum

Nemzetközi oltási
igazolvány száma

Oltási
javallat*

Oltás
ideje

Oltóorvos
neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

2. melléklet a 354/2018. (HK 11.) HVKF intézkedéshez
A 2018/2019. évi influenzaszezonban beoltottak korcsoportos bontásban
Alakulat:
1. jelentési idõszak

2. jelentési idõszak
(A megfelelõ idõszak aláhúzandó!)

Korcsoportok

18 éves vagy annál fiatalabb

19–59 éves

60–64 éves

65 éves vagy annál idõsebb

Összesen

A jelentés a tárgyidõszakra vonatkozik, összesíteni nem kell!
Dátum:

………………………………
parancsnok
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3. melléklet a 354/2018. (HK 11.) HVKF intézkedéshez
Betegforgalom és az influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk száma heti bontásban
Alakulat:
Jelentési hét

Betegforgalom

Influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk
Æ

SZ

A jelentés a tárgyhétre vonatkozik, összesíteni nem kell!
Jelmagyarázat:
Sz: Szezonális oltóanyaggal oltott
Æ: Influenza elleni oltást nem kapott
Dátum:

………………………………
parancsnok

4. melléklet a 354/2018. (HK 11.) HVKF inézkedéshez
Havi összesítõ táblázat az influenza elleni védõoltásokról
Alakulat:
Oltásra kötelezettek
Hónap

Létszáma

Közülük tárgyhónapban
oltott

Oltásra kötelezettek
Létszáma

Közülük tárgyhónapban
oltott

A jelentés a tárgyhónapra vonatkozik, összesíteni nem kell!
Dátum:

………………………………
parancsnok

11. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
A Honvéd Vezérkar fõnökének
357/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
fõnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM
utasításra – a következõ
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2. Ezen intézkedés mellékleteként kiadom a „Segédlet
a Magyar Honvédség személyi állománya egészségtudatos
táplálkozásához” címû szolgálati kiadványt.
3. A mellékletet az érintettek külön kapják meg az elosztó szerint:
4. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
visszavonásig érvényes.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

intézkedést
adom ki:

* Az intézkedés aláírásának napja 2018. október 16.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és
egészségügyi szakágaira.
2. Ezen intézkedés mellékleteként kiadom a „Segédlet
a Honvéd Testalkati Programban történõ részvételre”
címû szolgálati kiadványt.
3. A mellékletet az érintettek külön kapják meg az elosztó szerint:
4. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
visszavonásig érvényes.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
359/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
fõnökségi kiadvány kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII törvény 52. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM
utasításra – a következõ
intézkedést

* Az intézkedés aláírásának napja 2018. október 6.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
358/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
fõnökségi kiadvány kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII törvény 52. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM
utasításra – a következõ
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és
egészségügyi szakágaira.

adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium és
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire, az élelmezésiés egészségügyi szakágaira terjed ki.
2. Ezen intézkedés mellékleteként kiadom a „Segédlet
a Magyar Honvédség személyi állománya étlaptervezésének optimalizálásához” címû fõnökségi kiadványt.
3.A mellékletet az érintettek külön kapják meg az elosztó szerint:
4. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba**, és
visszavonásig érvényes.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

** Az intézkedés aláírásának napja 2018. október 16.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
369/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kezelésébe bevont erõkrõl és a kapcsolódó
feladatokról szóló M/4/2018. (HK 7.) HVKF
intézkedés módosításáról*

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.
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b) 9. pontjában az „, amelynek jóváhagyását” szövegrész helyébe az „ , amelynek HVK SZCSF csoportfõnöke
általi HVKF nevében és megbízásából gyakorolt jóváhagyását” szöveg,
c) 10. pontjában a „HVK KIKOCSF írásbeli tájékoztatása” szövegrész helyébe a „HVK SZCSF írásbeli tájékoztatása” szöveg
lép.
3. Ez az intézkedés az aláírása napját követõ 3. napon
lép hatályba*.
4. Ez az intézkedés a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
386/2018. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a hazai intenzív idegennyelvi-képzés rendjének
szabályozásáról szóló
48/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés
és a munka melletti idegennyelvi-képzés rendjének
szabályozásáról szóló
208/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdés 12. pontja alapján a következõ
intézkedést
adom ki:
1. A hazai intenzív idegennyelvi-képzés rendjének szabályozásáról szóló 48/2018. (HK 3.) HVKF intézkedés
a) 9. pontjában a „HVKF részére” szövegrész helyébe
a „HVK SZCSF csoportfõnöke részére” szöveg,
b) 9. pontjában az „, amelynek jóváhagyását” szövegrész helyébe az „, amelynek HVK SZCSF csoportfõnöke
általi HVKF nevében és megbízásából gyakorolt
jóváhagyását” szöveg,
c) 10. pontjában a „HVK KIKOCSF írásbeli tájékoztatása” szövegrész helyébe a „HVK SZCSF írásbeli tájékoztatása” szöveg
lép.
2. A munka melletti idegennyelvi-képzés rendjének
szabályozásáról szóló 208/2018. (HK 7.) HVKF intézkedés
a) 9. pontjában a „HVKF részére” szövegrész helyébe
a „HVK SZCSF csoportfõnöke részére” szöveg,

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2018. november 5.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
361/2018. (HK 11.) HVKF
szakutasítása
egyes szolgálati könyvek módosításának kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
(3) bekezdése alapján a következõ
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinél szolgálatot teljesítõ
érintett szakállományra terjed ki.
2. A MI-8 típusú helikopter üzemeltetési és mûszaki kiszolgálási szakutasítása. I. könyv címû, Re/976 cikkszámú
szolgálati könyv jelen szakutasítás 1. melléklete szerint
módosul.
3. A MI-17 helikopter légi üzemeltetési szakutasítása
címû, Re/1689 cikkszámú szolgálati könyv jelen szakutasítás 2. melléklete szerint módosul.
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4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság feltölti az MH Központi Doktrinális Adatbázis állományába.

erõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 15. napon lép
hatályba.

4. A STANAG 7196 (EDITION 1) THE NATO
SURVIVAL, ESCAPE/EVASION, RESISTANCE AND
EXTRACTION (a továbbiakban: SERE) TRAINING
STANDARD (Edition A, Version 1)/ Személyi mentéssel
kapcsolatos kiképzés NATO szabványa címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK KIKCSF,
b) témakezelõ: MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és
Kiképzõ Parancsnokság,
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 légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
374/2018. (HK 11.) HVKF
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés h) pontja alapján a következõ
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. A STANAG 2294 EOD (ED 3) – COUNTER
IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES TRAINING
REQUIREMENTS ACIEDP-01 (Edition B, Version 1)/
Rögtönzött robbanószerkezetek elleni tevékenység képzésével kapcsolatos irányelvek címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF),
b) témakezelõ: MH Altiszti Akadémia,
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-

5. A STA N A G 6510 ( ED I TI O N 1) JOINT
INTELLIGENCE,
SURVEILLANCE
AND
RECONNAISSANCE PROCEDURES IN SUPPORT OF
NATO OPERATIONS – AIntP-14 (Edition A, Version 1)
– A NATO mûveletek támogatására vonatkozó JISR eljárások címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: KNBSZ,
b) témakezelõ: KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: a Honvédelmi Közlönyben
történõ közzétételt követõen azonnal és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.
6. A STA N A G 7194 ( JI N T) ( ED I TION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) NATO IMAGERY
INTERPRETABILITY RATING SCALE (NIIRS) –
AintP-07 (Edition A, Version 1) NATO képelemzési értékelési mutatók címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: KNBSZ,
b) témakezelõ: KNBSZ és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
7. A STANAG 2635 (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) WEAPONS ATTACK SIGNATURE AND
PROTECTION SYSTEM EVALUATION ATP-106
(Edition A, Version 1) Fegyveres támadások jellemzõi és
védelmi rendszer értékelése címû NATO egységesítési
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egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül a következõk szerint:
a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF), és
b) témakezelõ: HVK HDMCSF
8. A STANAG 3474 AMD EDITION 6 (6. kia d á s ) : - A A M e d P - 1 . 6 (E d i t i o n A, Ve r s i o n 1 )
„TEMPORARY FLYING RESTRICTIONS DUE TO
EXOGENOUS FACTORS AFFECTING AIRCREW
EFFICIENCY”, „A repülõszemélyzet teljesítményét befolyásoló külsõ tényezõk miatt szükséges átmenetei repülési
kockázatok” címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK),
b) témakezelõ: MH EK Repülõorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (a továbbiakban: MH EK
RAVGYI),
c) a bevezetés idõpontja: 2019. január és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke szakutasításával, eredetben,
angol nyelven, teljes terjedelemben.
9. A STANAG 7112 AMD ED2 (2. kiadás) „AAMedP.-1.20 (Edition A, Version 1) „RECOMMENDED
MEDICAL EQUIPMENT FOR AEROMEDICAL
EVACUATION”, „Repülõ-egészségügyi kiürítés során
alkalmazott felszerelés minimális követelményei” címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH EK,
b) témakezelõ: MH EK RAVGYI, és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a légierõnél kerüljön bevezetésre.
10. A STANAG 2490 (EDITION 4) (RATIFICATION
DRAFT) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE
CONDUCT OF OPERATIONS – AJP-3 (Edition C, Version 1) Szövetséges összhaderõnemi mûveleti doktrína
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),
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 légierõnél
kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.
11. A STANAG 2526 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE
PLANNING OF OPERATIONS – AJP-5 (Edition A,
Version 1) Szövetséges összhaderõnemi hadmûveleti szintû mûvelettervezési doktrína címû NATO egységesítési
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egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: MH ÖHP,
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 légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.
1 2 . A ST A N A G 7 1 4 4 A O ( E D I T I O N 5 )
(RATIFICATION DRAFT) – TACTICS, TECHNIQUES
AND PROCEDURES FOR CLOSE AIR SUPPORT AND
AIR INTERDICTION – ATP-3.3.2.1 (Edition D Version
1) Összhaderõnemi Közvetlen Légi Támogatási Doktrína
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: HVK HDMCSF és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke szakutasításával, eredetben, angol
nyelven, teljes terjedelemben.
13. A STANAG 2296 LO EDITION 2 (Ratification
Draft 1) Allied Joint Doctrine for Military Police
AJP-3.21, (Edition A, Version 1) Szövetségi összhaderõnemi katonai rendészeti doktrína címû NATO egységesítési egyezmény fenntartással történõ nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: Magyar Honvédség Katonai Rendészeti
Központ (a továbbiakban: MH KRK),
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
3 hónapon belül,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben és
e) fenntartás: A magyarországi törvényi szabályozás értelmében a Magyar Honvédség keretén belül megalakított
MH KRK nyomozati és fogvatartási jogkörrel jelenleg
nem rendelkezik, így a doktrína erre vonatkozó fejezetei
törvényekben biztosított jog- és hatáskör hiányában egyelõre nem alkalmazhatóak.
According to the Hungarian law, the Hungarian
Defence Forces (HDF) Military Police Center, which was
established within the framework of the HDF does not currently have power of investigation and detention, so these
chapters of the doctrine can not be applied due to the absence of laws and powers.
14. A STANAG 2497 (EDITION 6) WARNING AND
REPORTING AND HAZARD PREDICTON OF
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND
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NUCLEAR INCIDENTS (REFERENCE MANUAL)
(Edition E, Version 1) - Az atom, biológiai és a vegyi eseményekkel kapcsolatos jelentések, riasztások és a veszélyeztetett területek elõrejelzésére vonatkozó automatizált
(gépi) feldolgozás szabályai (programozói kézikönyv)
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
3 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnöke
szakutasításával, eredetben, angol nyelven, teljes terjedelemben.
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15. A STANAG 7160 (ED 4) – AVIATION SAFETY –
AFSP-01 (Edition B, Version 1) / Repülésbiztonság címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HM Állami Légügyi Fõosztály,
b) témakezelõ: MH ÖHP és,
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
16. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Magyar Honvédség
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
parancsnokának
468/2018. (HK 11.) MH 64. LE PK
intézkedése
a csapatkarjelzés rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és
a csapathagyomány-ápolással összefüggõ jelképek és ünnepek, valamint az emlékmûvek katonai objektumokban
történõ elhelyezésének engedélyezésérõl szóló 51/2017.
(IX. 15.) HM utasítás rendelkezéseire – az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. A csapathagyomány-ápolással összefüggõ jelképek
és ünnepek, valamint az emlékmûvek katonai objektumokban történõ elhelyezésének engedélyezésérõl szóló
51/2017. (IX. 15.) HM utasításban (a továbbiakban: Utasí-

tás) foglaltak szerint elkészített, elbírált és felterjesztett
csapatkarjelzést rendszeresítem, viselését a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
Helyõrségtámogató Parancsnokság (a továbbiakban: Heõtám. pk-ság Kaposvár) katona állománya részére
engedélyezem.
2. Az 1. pont szerint rendszeresített csapatkarjelzés szöveges leírását, az ellátandók számát mind a köznapi és társasági öltözet, mind a hadi- (gyakorló-) és mûveleti- (kiképzési-) öltözet vonatkozásában az intézkedés 1. melléklete, valamint mindkét változat vonatkozásában az eredeti
és a kétszeres színes grafikáját az intézkedés1–2. melléklete tartalmazza.
3. Az Utasítás 10. § (3) bekezdése szerint az MH Logisztikai Központ parancsnoka gondoskodik a jóváhagyott
csapatkarjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a Heõtám. pk-ság
Kaposvár személyi állományának csapatkarjelzéssel történõ ellátásáról.
4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.
Gavlik Péter ezredes s. k.,
ezredparancsnok
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1. melléklet
a 468/2018. (HK 11.) MH 64. LE PK intézkedéshez
A köznapi és társasági öltözetre rendszeresített
csapatkarjelzés szöveges leírása
A karjelzés alapformája hegyes talpú, álló lovagi címerpajzs arany szegéllyel.
A címerpajzs közepén egy bordó polip található, amely
egyfelõl színében jelképezi a logisztikai fegyvernemhez
tartozást, másfelõl karjainak számával megjeleníti
a Heõtám. pk-ság szerteágazó tevékenységi körét.
A pajzs felsõ részében elhelyezkedõ zöld felirat az alegység teljes neve.
A karjelzés alján található fekete szalagsávban a Kaposvár felirat található, amely jelképezi egyrészt az alegység
települési helyét, valamint a városhoz való kötõdést, másfelõl hogy a Heõtám. pk-ság nem csak a logisztikai ezred
érdekében tevékenykedik, de a teljes helyõrséget felölelõ
feladatrendszere is van.
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Az alap színe: Khaki (keki) 141-125-92
A polip színe: Olive (világos zöld) 113-102-72
A szalagsáv fonákjának színe: Dark Brown (sötét barna)
68-58-49
A szalagsáv színe: Cream (homok) 161-149-119
A szalagsávban lévõ „Kaposvár” felirat színe: Dark
Brown (sötét barna) 68-58-49
A „Helyõrség támogató parancsnokság” felirat színe:
Dark Brown (sötét barna) 68-58-49
Karjelzéssel ellátandók száma: 58 fõ

2. melléklet
a 468/2018. (HK 11.) MH 64. LE PK intézkedéshez
Csapatkarjelzés ábrázolása eredeti méretben
A köznapi és társasági öltözetre rendszeresített csapatkarjelzés

Méret (szélesség × magasság): 60 mm × 75 mm-es téglalapban elhelyezhetõ.
Színkódok:
A szegély: Pantone 722 C
Az alap színe: Pantone Black 3 C
A polip színe: Pantone 1815 C
A szalagsáv fonákjának színe: Pantone Black C
A szalagsáv színe: Pantone 363 C
A szalagsávban lévõ „Kaposvár” felirat színe: Pantone
1815 C
A „Helyõrség támogató parancsnokság” felirat színe:
Pantone 363 C
Karjelzéssel ellátandók száma: 42 fõ
A hadi- (gyakorló-) és mûveleti- (kiképzési-) öltözetre
rendszeresített csapatkarjelzés szöveges leírása
A karjelzés alapformája hegyes talpú, álló lovagi címerpajzs homok szegéllyel.
A címerpajzs közepén egy világos zöld polip található,
amely egyfelõl színében passzol a hadi- (gyakorló-) és mûveleti- (kiképzési-) ruházat árnyalataihoz, másfelõl karjainak számával megjeleníti a Heõtám. pk-ság szerteágazó
tevékenységi körét.
A pajzs felsõ részében elhelyezkedõ sötét barna felirat
az alegység teljes neve.
A karjelzés alján található homok szalagsávban a Kaposvár felirat található, amely jelképezi egyrészt az alegység települési helyét, valamint a városhoz való kötõdést,
másrészt hogy a Heõtám. pk-ság nem csak a logisztikai ezred érdekében tevékenykedik, de a teljes helyõrséget felölelõ feladatrendszere is van.
Méret (szélesség × magasság): 60 mm × 75 mm-es téglalapban elhelyezhetõ.
Színkódok:
A szegély: Cream (homok) 161-149-119

A hadi- (gyakorló-) és mûveleti- (kiképzési-) öltözetre
rendszeresített csapatkarjelzés
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SZERVEZETI HÍREK
A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása
honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl
Igazolvány szám

HT1035856
S 052597
SZ1049683
SZ1033067
S 048085
SZ1027150
N 021982
N 022396
N 030830
N 024325
N 031126
KA1015320
K 024905
K 031211
KA1019769
VT1002633
KH 000586
I – 067904
I – 078191
I – 086304
I – 088539
I – 083407
I – 083411
Kiss Erzsébet százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda
mb. irodavezetõ
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT
A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szempontja 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 egyenlítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................
cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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