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JOGSZABÁLYOK

2018. évi
XLVIII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait
érintõ egyes törvények módosításáról*

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

szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

1. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tör-
vény) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A törvény hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban:

Egyetem),
b) az általa folytatott felsõoktatási tevékenységre, vala-

mint az államtudományi és közigazgatási, rendészeti,
katonai, nemzetbiztonsági, nemzetközi és európai köz-
szolgálati felsõoktatásra, továbbá az ezekkel összefüggõ
szolgáltató és igazgatási tevékenységre, ideértve azon
tevékenységet is, amelyet az Egyetem Magyarország terü-
letén kívül folytat,

c) az Egyetem alapítójára, fenntartójára, valamint
d) az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira és más

alkalmazottjaira, hallgatóira, támogatóira és az oda jelent-
kezõkre.”

2. §

Az NKE törvény II. Fejezet címe helyébe a következõ
cím lép:

„A FENNTARTÓ”

3. §

Az NKE törvény 4–9/A. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„4. § Az Egyetem fenntartói jogait a közigazgatás-
fejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: Fenntartó)
gyakorolja.

* A törvényt az Országgyûlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

5. § A Fenntartó
a) kiírja a rektori pályázatot,
b) dönt az Egyetemre felvehetõ hallgatói létszám

szakonkénti megosztásáról a 21/A. § (1) bekezdésében
foglalt költségviselési formák szerinti bontásban,

c) elfogadja az intézményfejlesztési tervet, valamint
a minõsített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabály-
zatot,

d) meghatározza az Egyetemen magasabb vezetõi és
vezetõi megbízással rendelkezõk számát,

e) jóváhagyja az Egyetem által elkészített éves költség-
vetési beszámolót,

f) ellenõrzi az állam által rendelkezésre bocsátott
eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerûségét,

g) törvényességi ellenõrzést gyakorol az Egyetem felett,
h) gyakorolja az Egyetem részére nyújtott támogatás

felhasználása feletti belsõ ellenõrzési jogkörét,
i) meghatározza a szakmai ellenõrzés rendszerét,
j) vezeti a 9/B. § szerinti Tanácsadó Testület üléseit,

valamint
k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja

a Kormányhoz az Egyetem támogatási tervét a 36. §-ban
foglaltak alapján.

6. § A Fenntartó képviselõjét a szenátus és a kari tanács
ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

7. § (1) A szenátus alábbi döntései a Fenntartó jóvá-
hagyásával válnak érvényessé:

a) az Egyetem képzési és kutatási programjának elfoga-
dása,

b) a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint
a minõségfejlesztési program elfogadása,

c) a minõség és teljesítmény alapján differenciáló
jövedelemelosztás elveinek elfogadása,

d) az elemi költségvetés, az éves, illetve éven túli
kötelezettségvállalási terv végrehajtása ütemtervének el-
fogadása,

e) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves
beszámoló elfogadása,

f) fejlesztés indítása, továbbá
g) az Egyetem költségvetésének elfogadása.
(2) A Fenntartó a döntési javaslatoknak az alapító

okirattal és az ágazati humánpolitikai igényekkel való
összhangját, egységességét, teljességét, törvényességét,
hatékonyságnak való megfelelõségét vizsgálja.

8. § A Fenntartó a hatáskörei gyakorlása során tisztelet-
ben tartja az Egyetem önállóságát a kutatás és tanítás tar-
talmának és módszereinek meghatározásában.

9. § A Fenntartó ügyviteli és döntés-elõkészítõ felada-
tait a Fenntartó hivatala látja el.

9/A. § (1) A Fenntartó – az oktatási hivatal véleményé-
nek figyelembevételével – kezdeményezheti az állam-
tudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzet-
biztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati
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felsõoktatás körébe tartozó képzések indításával és a dok-
tori iskola létesítésével kapcsolatos ügyekben, hogy
az általa javasolt, az Európai Felsõoktatási Minõség-
biztosítási Szövetség (European Association for Quality
Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként mû-
ködõ szervezet kerüljön felkérésre szakértõi vélemény el-
készítésére. Ebben az esetben az oktatási hivatal az Nftv.
67. § (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti eljárásokban
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság helyett
– az Nftv. 67. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek
mellett – a felkért szervezet szakértõi véleményét szerzi
be, azzal, hogy az azonos tárgy vagy személy tekintetében
egy eljárás keretében szükséges újabb, ugyanazon szerve-
zet által adott szakvélemény elkészítésében nem vehet
részt az a személy, aki az eljárás korábbi részében szak-
értõként már részt vett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás költségei
az Egyetemet terhelik.”

4. §

Az NKE törvény a II. Fejezetet követõen a következõ
II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet
A TANÁCSADÓ TESTÜLET

9/B. § (1) Az Egyetem mellett a Fenntartó vezetésével,
az igazságügyért felelõs miniszter, a honvédelemért fele-
lõs miniszter, az oktatásért felelõs miniszter, az innováció-
ért és technológiáért felelõs miniszter, a külpolitikáért fe-
lelõs miniszter, valamint a rendészetért felelõs miniszter
részvételével a Fenntartó egyes döntéseinek megalapozá-
sát és szakmai támogatását elõsegítõ Tanácsadó Testület
mûködik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt miniszterek képvisele-
tét a Tanácsadó Testületben az általuk megbízott más sze-
mély is elláthatja.

9/C. § A Tanácsadó Testület feladatai különösen
a) az Egyetem költségvetésének, képzési és kutatási

programjának, a szervezeti és mûködési szabályzatának,
a minõségfejlesztési programjának, az intézményfejlesztési
tervének véleményezése, valamint

b) az Egyetemre felvehetõ hallgatói létszám szakonkénti
megosztására vonatkozó javaslattétel.

9/D. § (1) A Tanácsadó Testület tagjainak a Tanácsadó
Testületben végzett tevékenysége oktatási tevékenység-
nek minõsül.

(2) Amennyiben a 9/B. § (1) bekezdésében felsorolt mi-
niszterek képviseletét az általuk kijelölt személy látja el
a Tanácsadó Testületben, e képviselõk tevékenységük el-
látásáért – a Fenntartó által megállapított összegû – tiszte-
letdíjban részesülnek.

9/E. § A Tanácsadó Testület üléséhez kapcsolódó elõ-
készítõ és egyéb ügyviteli feladatokat a Fenntartó hivatala
látja el.”

5. §

Az NKE törvény 10. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„10. § (1) A szenátus az alapító okiratban és a Fenntartó
határozataiban foglaltaknak megfelelõen határozza meg
az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellen-
õrzi azok végrehajtását.

(2) A szenátus javaslatot tesz a Fenntartónak az intéz-
ményfejlesztési terv elfogadására.

(3) A szenátus véleményt nyilvánít a rektori és maga-
sabb vezetõi pályázatokról.”

6. §

Az NKE törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az egyetemi tanári pályázatokat a szenátus bírálja
el és rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatot benyúj-
tó személyek közül a Fenntartó egyetértésével választott
jelölttel létesíthet jogviszonyt.”

7. §

Az NKE törvény 18. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„18. § (1) A rektorhelyettest, a dékánt és a fõtitkárt
a rektor a Fenntartó elõzetes egyetértésével bízza meg.

(2) Rektorhelyettesi, illetve dékáni vezetõi megbízást
egyetemi tanár és egyetemi docens kaphat.

(3) A gazdasági fõigazgatót a rektor elõterjesztésére
a Fenntartó bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi meg-
bízását az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes tájé-
koztatása mellett.

(4) Az (1) bekezdés szerinti vezetõ megbízását – a saját
kérésére vagy a szenátus javaslatára – a rektor a Fenntartó
elõzetes egyetértésével a határidõ lejárta elõtt vissza-
vonhatja.”

8. §

Az NKE törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az Egyetem költségvetését a közigazgatás-fejlesz-
tésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költség-
vetési fejezetében önálló címen kell biztosítani. Az igaz-
ságügyért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs minisz-
ter, az innovációért és technológiáért felelõs miniszter,
a honvédelemért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs mi-
niszter, valamint a külpolitikáért felelõs miniszter
az Egyetemmel kötött megállapodás alapján kiegészítõ
jelleggel költségvetési támogatást biztosíthat az általa
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.”
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9. §

Az NKE törvény 36. § (3) és (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Fenntartó hivatalának költségvetése az Egyetem
költségvetésében szerepel.

(4) Az Egyetem költségvetésében kell biztosítani
a) az (1) bekezdés kivételével, valamint a rendészeti

igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányán a hall-
gatói juttatások és a doktori képzésben részt vevõk támo-
gatásának fedezetét,

b) az Egyetem engedélyezett költségvetési létszámának
személyi juttatásait,

c) az egyéb személyi jellegû juttatások költségeit,
d) a (2) bekezdés kivételével az Egyetem teljes mûködé-

sének költségeit a feladatellátás alapján,
e) a Fenntartó által jóváhagyott kutatási és fejlesztési

programok támogatását,
f) a 13. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti vezényelt

vezetõi állomány illetményének Fenntartó által meghatá-
rozott vezetõi illetményre történõ kiegészítés költségeit.”

10. §

Az NKE törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben sza-
bályozza)

„a) a Tanácsadó Testület és a Fenntartó hivatala mûkö-
désének szabályait,”

2. A nemzeti felsõoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény módosítása

11. §

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-
vény 104. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(E törvény rendelkezéseit a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre és az általa folytatott államtudományi és köz-
igazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá
nemzetközi és európai közszolgálati felsõoktatásra, vala-
mint az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vo-
natkozóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl szóló tör-
vényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem tekintetében:)

„b) a rektor pályázatát az intézmény Fenntartója írja ki
és a szenátus véleményezését követõen dönt a rektorjelölt
személyérõl;”

3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény módosítása

12. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 68. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresí-
tett szolgálati beosztásokat és azok besorolását a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Fenntartója (a továbbiakban:
Fenntartó) véleményének kikérésével a rendészetért fele-
lõs miniszter határozza meg. A szolgálati beosztás a Fenn-
tartó egyetértésével szolgálati viszonyban nem álló sze-
méllyel is betölthetõ.”

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

13. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
53. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vezénylésre alkalmazni kell az 50. § (3)–(6) be-
kezdését. Az NKE-nél rendszeresített szolgálati beosztá-
sokat és azok besorolását az NKE Fenntartója véleményé-
nek kikérésével a miniszter rendeletben határozza meg.”

5. Záró rendelkezések

14. §

Ez a törvény 2018. augusztus 15-én lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A honvédelmi miniszter
12/2018. (VII. 27.) HM

rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint az 1–5. melléklet tekintetében
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 1–5., 8., 11., 15., 24. és 39. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában
és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, továbbá
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló

9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosítása

1. §

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet Melléklet
15. pont c) alpontjában a „honvédelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke” szöveg lép.

2. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról szóló

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosítása

2. §

Hatályát veszti a Magyar Honvédség Szolgálati Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren-
delet Melléklet 322.6. pontja.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

3. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a kö-
vetkezõ 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)
„7. katonai felsõvezetõ szakirányú továbbképzési szak:

hazai felsõfokú vezetõképzõ tanfolyam vagy azzal egyen-
értékû külföldi tanfolyam,”

4. §

Az R1. 26. §-a a következõ (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Ha a jogi és igazgatási munkakörnek minõsülõ,

százados rendfokozattal rendszeresített, közigazgatási
vagy jogi szakvizsga letételéhez kötött beosztást betöltõ
személy hadnagy rendfokozatot visel, a munkáltatói jog-
kört gyakorló (8) bekezdés szerint meghozott döntése
tekintetében nem kell alkalmazni a (10) és a (11) bekezdés
rendelkezéseit.”

5. §

Az R1. 46/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: megállapodás) az
állomány egészségügyi, informatikai, repülõhajózó, repü-
lõmûszaki, légiforgalmi irányító, légiközlekedési szabá-
lyozási szolgálati beosztást betöltõ, valamint mérnöki vég-
zettséget igénylõ logisztikai szolgálati beosztást betöltõ
tagjával, a HVKF elõzetes engedélyével köthetõ meg.”

6. §

Az R1. 107/C. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

(Nem kötelezett fokozati vizsgára az állomány tagja, ha)
„f) a tárgyévre vonatkozóan a vizsgakötelezettség alól

a munkáltatói jogkört gyakorló mentesíti.”

7. §

Az R1. 107/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„107/F. § (1) Az állomány fokozati vizsgára kötelezett

tagjának a fokozati vizsgát legkésõbb a vizsgakötele-
zettség évének – a (3) bekezdés szerinti halasztás esetén
a halasztás évének, mentesítés esetén a mentesítést követõ
évnek – október 31. napjáig kell letennie.
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(2) Ha az állomány tagja a fokozati vizsgát az (1) bekez-
dés szerinti határidõben nem teszi le vagy sikertelen vizs-
gát tesz, fennálló szolgálati viszonya a vizsgatételi kötele-
zettséget követõ év január 31-én szûnik meg.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha az állomány tagja
a) a tárgyévi vizsgakötelezettségének nem tett eleget,

a munkáltatói jogkört gyakorló – az érintett kérelme nél-
kül – fokozati vizsgánként legfeljebb két alkalommal,
alkalmanként egy-egy év halasztást engedélyez;

b) a 107/C. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mentesítését
kéri, a munkáltatói jogkört gyakorló fokozati vizsgánként
egy alkalommal mentesíti az állomány tagját a tárgyévi fo-
kozati vizsgakötelezettség alól.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti mentesítést az állo-
mány tagja a tárgyév augusztus 10-ig kérheti.

(5) A munkáltatói jogkört gyakorló a mentesítésrõl
szóló munkáltatói döntést legkésõbb a vizsgakötelezettség
évének augusztus 25. napjáig, a halasztás engedélyezésé-
rõl szóló munkáltatói döntést legkésõbb a vizsgakötele-
zettség évének november 30. napjáig készíti el.

(6) Az állomány tiszti és altiszti tagja számára engedé-
lyezett mentesítésrõl a vizsgakötelezettség évének augusz-
tus 31. napjáig, a halasztás engedélyezésérõl a vizsgaköte-
lezettség évének december 15. napjáig a Katonai Vizsga-
központot tájékoztatni kell.”

8. §

Az R1. 111/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111/A. § (1) A felek a tanulmányi szerzõdést a jövõre

nézve írásban, a HVKF jóváhagyásával közös megegye-
zéssel, a képzést végrehajtó állomány kezdeményezésére
megszüntethetik, különösen az állomány egészségügyi,
informatikai, repülõhajózó, repülõmûszaki, légiforgalmi
irányító, légiközlekedési szabályozási szolgálati beosztást
betöltõ, valamint mérnöki végzettséget igénylõ logisztikai
szolgálati beosztást betöltõ vagy abba tervezett tagjával
kötött tanulmányi szerzõdés esetén vagy a 108. § (3) be-
kezdése szerinti esetben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közös megegyezésben a fe-
leknek meg kell állapodniuk a tanulmányi szerzõdéssel
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl, így különösen
arról, hogy a képzésben részt vevõ a Honvédség által a ta-
nulmányi szerzõdés megszüntetéséig teljesített tanulmá-
nyi támogatásokat köteles-e megtéríteni. Megtérítési köte-
lezettségben történõ megállapodás esetén rögzíteni kell
annak mértékét, a 115. §-ra figyelemmel a megtérítés mód-
ját és a teljesítés határidejét. Az állomány tagja kérheti
a 115–117. § szerinti fizetési könnyítést vagy a Hjt. 88. §
(4a) bekezdése szerinti mentesítést.”

9. §

Az R1. a következõ 111/B. §-sal egészül ki:
„111/B. § Külön munkáltatói intézkedés nélkül meg-

szûnik a tanulmányi szerzõdés, ha a Honvédség által támo-

gatott képzés a tanulmányi szerzõdésben megjelölt eredeti
vagy módosított idõpontban nem indul.”

10. §

Az R1. 120/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok Hjt.
105. §-a szerinti besorolását, a szolgálatok fõ típusait
a 15. melléklet tartalmazza. A Hjt. 105. § (4) bekezdése
alapján nemzetközi kötelezettségbõl fakadó feladattal
összefüggésben rendelkezésre állás a 15. melléklet szerinti
nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgá-
latokhoz kapcsolódóan rendelhetõ el. A honvédségi
szervezetek a szolgálatok megszervezésére vonatkozó in-
tézkedésükben a 15. mellékletben meghatározott elneve-
zések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére
zárójelek között feltüntetett szövegrésszel utalhatnak.
Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt
szolgálat jellegét, valamint fel kell tüntetni, hogy az mely
szolgálattípusba sorolható.”

11. §

Az R1. 120/E. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés
a fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségbõl fakadó fel-
adattal összefüggésben elrendelt készenléti szolgálat ese-
tén is alkalmazható, ha a készenléti szolgálatot tartalmilag
a Hjt. 105. § (3) bekezdés a) pontja szerinti készenléti szol-
gálatra jellemzõ körülmények között kell ellátni.”

12. §

Az R1. 123. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Nem adható ki a szabadság az állomány Hjt. 105. §
(3) bekezdés a) és b) pontja alapján készenléti szolgálatba
vezényelt tagjának a vezénylés tartama alatt.

(7) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja sze-
rinti készenléti szolgálatot teljesítõ, valamint Hjt. 105. §
(4) bekezdése szerint rendelkezésre állásra kötelezett tagja
részére a szabadság különösen indokolt esetben, a készen-
léti szolgálatból, illetve a rendelkezésre állási kötelezett-
ségbõl adódó feladatok szem elõtt tartásával – az állomány
Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja szerinti készenléti szol-
gálatot teljesítõ tagja esetén kérelemre – kiadható.”

13. §

Az R1. 126/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési kötele-
zettség alóli mentesítést – ha annak vagy egy részének
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kiadására a vezénylés alatt nem kerül sor – a vezénylés be-
fejezését követõen azonnal, de – ha ezt szolgálati érdek
vagy elháríthatatlan akadály indokolja – legkésõbb a ve-
zénylés befejezését követõ 1 hónapon belül kell kiadni.”

14. §

Az R1. 213. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 1. § 10. pont i) alpontja szerinti vezénylés esetén

a képzésrõl történõ hazatérést követõ 15. napig részletesen
összesíteni kell a képzésben részt vevõ részére a képzéssel
kapcsolatban felmerült és kifizetett tanulmányi támogatáso-
kat. Ha a képzés befejezését követõen az összesített, tételes
pénzügyi kimutatás alapján az indokolt, akkor módosítani
kell a tanulmányi szerzõdés érintett rendelkezéseit azzal,
hogy a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõre vo-
natkozó rendelkezés az állomány tagjára nézve hátrányosan
kizárólag közös megegyezéssel módosítható.”

15. §

Az R1. 245/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„245/A. § (1) Az önkéntes tartalékos katona kiképzésen

túli tényleges katonai szolgálatra történõ behívása tárgyá-
ban a HVKF által belsõ rendelkezésben vagy parancsban
elrendelt feladat esetén a HVKF, egyéb esetben az állo-
mányilletékes parancsnok dönt.

(2) A KNBSZ állományába tartozó önkéntes tartalékos
katona alapkiképzésen túli tényleges katonai szolgálatra
történõ behívásának elrendelésérõl a KNBSZ fõigazgatója
dönt.”

16. §

Az R1. 247. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állományilletékes honvédelmi szervezet az elõre
megtervezett – nem kiképzési jellegû – tényleges szolgá-
latteljesítésre történõ behívás idõpontját és várható idõtar-
tamát a behívás kezdeményezését megelõzõen elõzetesen
egyezteti az önkéntes tartalékos katonával, és errõl tájé-
koztatja az önkéntes tartalékos katona munkáltatóját.”

17. §

(1) Az R1. 248. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen a központi katonai igaz-
gatási szerv

a) a bevonulási parancsot – ha azt a feladat végrehajtása
megköveteli – telefonon vagy elektronikus úton a megyei,

fõvárosi, illetve járási, fõvárosi kerületi katonai igazgatási
összekötõ beosztásra szerzõdést kötött, illetve a megyei,
fõvárosi védelmi bizottság munkáját támogató önkéntes
mûveleti tartalékos katonák, a területvédelmi feladatok
ellátása érdekében a megyei, járási szervezeti elemeknél
beosztásra szerzõdést kötött önkéntes mûveleti tartalékos
katonák és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák
részére a bevonulás idõpontja elõtt legalább 3 nappal, vagy

b) a bevonulási parancsot – ha a Honvédség erõinek
igénybevételére a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 9. pontja
szerinti katasztrófaveszély idõszakában, vagy a Hvt. 36. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtása alatt
kerül sor – telefonon vagy elektronikus úton

ba) az önkéntes mûveleti tartalékos katona részére
– az a) pontban meghatározott személyek kivételével –
a bevonulás idõpontja elõtt legalább 8 nappal, és

bb) az a) pontban meghatározott személyek, valamint
az önkéntes védelmi tartalékos katona részére, ha a feladat
végrehajtása megköveteli, a bevonulás idõpontja elõtt leg-
alább 3 nappal,

c) a bevonulási parancsot a KNBSZ állományába tarto-
zó önkéntes mûveleti tartalékos katona részére, a nemzet-
biztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
6. §-ában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében
a bevonulás idõpontja elõtt legalább 8 nappal
is közölheti.”

(2) Az R1. 248. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A központi katonai igazgatási szerv az önkéntes
tartalékos katona munkáltatóját tájékoztatja a behívás idõ-
pontjáról, helyszínérõl és a tényleges szolgálat várható
idõtartamáról.”

18. §

(1) Az R1. 254. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az önkéntes tartalékos katonák különleges jogrend
idõszakában történõ behívása esetén a központi katonai
igazgatási szerv)

„c) a megyei, fõvárosi, illetve járási, fõvárosi kerületi
katonai igazgatási összekötõ beosztásra szerzõdést kötött,
illetve a megyei, fõvárosi védelmi bizottság munkáját
támogató önkéntes mûveleti tartalékos katonákkal, a terü-
letvédelmi feladatok ellátása érdekében a megyei, járási
szervezeti elemeknél beosztásra szerzõdést kötött önkén-
tes mûveleti tartalékos katonákkal, valamint az önkéntes
területvédelmi tartalékosokkal, ha a feladat végrehajtása
megköveteli, telefonon vagy elektronikus úton a bevonu-
lás idõpontja elõtt legalább 3 nappal közli a bevonulási
parancsot.”
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(2) Az R1. 254. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a veszélyhelyzet, szük-
ségállapot, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás kihirde-
tését követõen a központi katonai igazgatási szerv

a) a bevonulási parancsot telefonon vagy elektronikus
úton az önkéntes mûveleti tartalékos katonával a bevonu-
lás idõpontja elõtt legalább 8 nappal, az önkéntes védelmi
tartalékos katonával a bevonulás idõpontja elõtt legalább
3 nappal közli, vagy

b) a bevonulási parancsot – a megyei, fõvárosi, illetve
járási, fõvárosi kerületi katonai igazgatási összekötõ be-
osztásra szerzõdést kötött, illetve a megyei, fõvárosi vé-
delmi bizottság munkáját támogató önkéntes mûveleti tar-
talékos katona, a területvédelmi feladatok ellátása érdeké-
ben a megyei, járási szervezeti elemeknél beosztásra szer-
zõdést kötött önkéntes mûveleti tartalékos katona, vala-
mint az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére,
ha a feladat végrehajtása megköveteli – telefonon vagy
elektronikus úton a bevonulás idõpontja elõtt 3 nappal is
közölheti.”

19. §

Az R1. 256. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az állományilletékes honvédelmi szervezet

vagy a behívást kezdeményezõ honvédelmi szervezet a be-
hívási igényérõl lemond, a központi katonai igazgatási
szerv parancsnoka a behívóparancsot határozatban vissza-
vonja.”

20. §

Az R1. a következõ 265/A. §-sal egészül ki:
„265/A. § (1) A honvéd tisztjelölt – a Hjt. 40. §-ában

meghatározottak szerinti – eggyel magasabb rendfokozat-
tal történõ állományba vételére a képzése során nyújtott
teljesítményének elismeréseként, a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott feltételek teljesítése esetén kerülhet sor.

(2) A honvéd tisztjelölt eggyel magasabb rendfokozattal
történõ állományba vételére akkor kerülhet sor, ha a tiszt-
jelölt

a) kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezõk között
a 14. melléklet 2. táblázata szerinti rangsorban az elsõ he-
lyen áll, és

b) tanulmányai folytatása során nem került sor fegyelmi
felelõsségének megállapítására.

(3) A kiválóan végzett honvéd tisztjelöltre vonatkozó
kinevezési javaslatot az oktatásért felelõs miniszternek
a tanév rendjét szabályzó rendeletében meghatározott írás-
beli vizsgát követõ harmincadik napig személyi javaslati
lapon kell felterjeszteni a központi személyügyi szerv ve-
zetõje felé.”

21. §

(1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R1. 13. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az R1. 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

22. §

Az R1.
a) 2. § (5) bekezdésében a „vagy szolgálati viszonyban”

szövegrész helyébe a „vagy a Honvédséggel szolgálati
viszonyban” szöveg,

b) 26. § (8) bekezdésében a „(10) és (11)” szövegrész
helyébe a „(10)–(11a)” szöveg,

c) 46. § (1) bekezdés b) pontjában a „felsõvezetõi tan-
folyamra” szövegrész helyébe a „katonai felsõvezetõi
szakirányú továbbképzési szakra” szöveg,

d) 46. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 1. alcím
1.2.3. pontjában a „felsõvezetõi tanfolyam” szövegrész
helyébe a „katonai felsõvezetõi szakirányú továbbképzési
szak” szöveg,

e) 69/A. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész
helyébe a „(2)–(5)” szöveg,

f) 107/C. § (1) bekezdés e) pontjában a „tagja.” szöveg-
rész helyébe a „tagja, vagy” szöveg,

g) 108. § (1) bekezdés b) pontjában a „felsõvezetõi tan-
folyamon” szövegrész helyébe a „katonai felsõvezetõi
szakirányú továbbképzési szakon” szöveg,

h) 166. § (2) bekezdésében a „103/A. §” szövegrész
helyébe a „103/A. §, a 111/A. §” szöveg,

i) 182. § (2) bekezdésében a „79. § (1) bekezdése” szö-
vegrész helyébe a „79. § (1) bekezdése, a 108. § (1) és
(2) bekezdése” szöveg,

j) 237. § (2) bekezdésében a „74–123. §” szövegrész he-
lyébe a „74–120. §, 121–123. §” szöveg,

k) 247. § (2) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe
a „60” szöveg,

l) 266. § (1) bekezdésében a „Hjt. 228. § (4) bekezdés
b) pontja alapján” szövegrész helyébe a „Hjt. 228. § (4) be-
kezdés b) pontja alapján vagy a Hjt. 228. § (4) bekezdés
c) vagy d) pontja szerint tartalékos szolgálat vállalásával”
szöveg,

m) 271. § (4) bekezdésében a „Ha a honvéd altiszt-jelölt
szolgálati viszonya a Hjt. 235. § (4) bekezdése alapján szû-
nik meg,” szövegrész helyébe a „Ha a honvéd altiszt-jelölt
szolgálati viszonya a Hjt. 228. § (4) bekezdés c) vagy
d) pontja szerint tartalékos szolgálat vállalásával vagy
a Hjt. 235. § (4) bekezdése alapján szûnik meg,” szöveg,

n) 286/B. §-ában az „(1), (3)” szövegrész helyébe
a „(3)” szöveg

lép.
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23. §

Hatályát veszti az R1.
a) 1. § 4. pontja,
b) 48/A. § (1) bekezdése,
c) 107/C. § (1) bekezdés d) pontjában a „vagy” szöveg-

rész és
d) 248. § (1) bekezdésében az „és a munkáltatóját” szö-

vegrész.

4. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

24. §

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatások-
ról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 18–22. §-t a közalkalmazottakra vonatkozó
mértékben a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott
munkavállalókra is megfelelõen alkalmazni kell.”

25. §

Az R2. 2. § (1) bekezdése a következõ 8. ponttal egé-
szül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)
„8. utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

által kibocsátott, az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ál-
tal forgalmazott Ajándék Erzsébet-utalvány.”

26. §

Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A magasabb parancsnok a 6. § (1) bekezdésében
foglaltak mérlegelésével

a) a minimálbér ötszörösénél nagyobb, legfeljebb az ál-
lomány tagja és a közalkalmazott távolléti díja kétszeresé-
nek megfelelõ összegû, legfeljebb 12 havi törlesztési idejû
illetményelõleget, valamint

b) a minimálbér ötszörösének megfelelõ vagy annál
kisebb összegû és 6 hónapnál hosszabb, de legfeljebb
12 havi törlesztési idejû illetményelõleget
is engedélyezhet.”

27. §

Az R2. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt
az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult
tanévindítási hozzájárulásra.

(3) A tanévindítási hozzájárulás gyermekenkénti összege
30 000 Ft.”

28. §

Az R2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Évente egy alkalommal – a gyermekes csalá-

dok élethelyzetének javítása érdekében – gyermekenként
20 000 Ft összegû nevelési támogatásban kell részesíteni
az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban
álló tagját és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló
közalkalmazottat,

a) ha a vele közös háztartásban élõ vérszerinti, örökbe-
fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekére tekintettel
– ideértve a szülõk által idõszakonként felváltva gondo-
zott, nevelt gyermeket is – az állomány tagja és a közalkal-
mazott vagy a vele közös háztartásban élõ házastársa vagy
élettársa

aa) családi pótlékra jogosult,
ab) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév

szeptember 1-jén a 25. életévét még nem töltötte be, a Cst.
szerinti rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és fel-
sõfokú oktatási intézmény alapképzésében vagy mester-
képzésében vesz részt, vagy az egységes, osztatlan képzés-
ben elsõ oklevelet szerzõ nappali tagozatos hallgató,

ac) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév
szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és
köznevelési intézményben nappali tagozaton folytat tanul-
mányokat,

ad) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév
szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és fel-
sõfokú oktatási intézmény által szervezett felsõfokú szak-
képzésben folytat tanulmányokat, vagy

b) ha gyermeke saját jogán családi pótlékban részesül.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nevelési

támogatás nem illeti meg az állomány tagját vagy a közal-
kalmazottat, ha gyermeke tanulmányait szünetelteti vagy
félévet halaszt. Nem minõsül szüneteltetésnek, ha a hallgató
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképzõ Karán kötelezõ alapkiképzésen vesz részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nevelési támoga-
tás 25%-kal megnövelt összegére jogosult az állomány
szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség
következtében elhunyt volt tagjának – ideértve az önkén-
tes tartalékost is – az (1) bekezdés szerinti feltételeknek
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megfelelõ gyermeke, valamint a hõsi halott árvaellátásban
részesülõ, az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ
gyermeke is.

(4) Az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggõ bal-
eset vagy betegség következtében elhunyt volt tagjának
– ideértve az önkéntes tartalékost is – gyermekét, valamint
a hõsi halott árvaellátásban részesülõ gyermekét évente
december 15-ig, ismételten a (3) bekezdésben meghatáro-
zott összegû nevelési támogatásban kell részesíteni.

(5) Az állomány (3) és (4) bekezdésbe nem tartozó, el-
hunyt volt tagjának, valamint az elhunyt nyugállományú
katona (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ gyer-
meke is jogosult az (1) bekezdés szerinti juttatásra.

(6) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állo-
mány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult neve-
lési támogatásra.

(7) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérõen,
a tárgyévi nevelési támogatásra jogosult az állomány tagja
és a közalkalmazott akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja
szerinti gyermek a tárgyév szeptember 30-ig megszületik,
örökbefogadásra vagy nevelésbe vételre kerül.”

29. §

(1) Az R2. 11. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a követ-
kezõ formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:]

„h) nyilatkozat arról, hogy az igénylõ a Magyar Hon-
védség által megrendelt Erzsébet-utalvány Plusz kártyával
rendelkezik,”

(2) Az R2. 11. § (8) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a követ-
kezõ formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:]

„i) az igénylõ aláírása.”

30. §

Az R2. 22. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egé-
szül ki:

(A költségvetésben külön meghatározott elõirányzat,
valamint jóváhagyott segélykeret terhére a HM VGHÁT
mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését)

„e) annak az állományból kivált személynek, akinek
szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesete vagy megbete-
gedése a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében
kifejtett kiemelkedõ, különleges tevékenység, bátor helyt-
állás, hõsies magatartás tanúsítása során vagy azzal
összefüggésben következett be, és ennek elismerésére
a „Hazáért Érdemjelet” adományozták részére, valamint
elhalálozása esetén özvegyének, árvájának.”

31. §

Az R2. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 12/2018. (VII. 27.)
HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 2. §
(1) bekezdés 8. pontját és 11. § (8) bekezdés i) pontját,
valamint az R1.-gyel módosított 9. § (2)–(4) bekezdését,
10. §-át, 11. § (7) bekezdését, 11. § (8) bekezdés h) pontját,
15. § (2) és (3) bekezdését, 16. § (3) bekezdését, 17. §
(1) bekezdését, 20. § (1) és (2) bekezdését, 23. §-át és 24. §
(2) bekezdését 2018. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Aki 2018. január 1-jét követõen e rendelet szerint
tanévindítási hozzájárulás vagy nevelési támogatás címén
pénzbeli juttatásban részesült, annak a 10. § (4) bekezdé-
sében foglaltak kivételével az utalványösszeg és a pénz-
beli juttatás személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény szerinti munkaerõ-piaci
járulék-, egészségbiztosítási járulék- és nyugdíjjárulék-
fizetési szabályok alapulvételével csökkentett összegének
különbözetét kell utalványban biztosítani.

(3) A 11. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a tan-
évindítási hozzájárulást és a nevelési támogatást 2018. év-
ben – ha az igénylõ nem rendelkezik Erzsébet-utalvány
Plusz kártyával – a kártyával történõ ellátást követõ
3. munkanapig kell biztosítani.”

32. §

Az R2.
a) 9. § (4) bekezdésében a „kétszeresében” szövegrész

helyébe a „két és félszeresében” szöveg,
b) 11. § (7) bekezdésében a „10. § (3) és (4) bekezdése”

szövegrész helyébe a „10. § (3)–(5) bekezdése” szöveg,
c) 15. § (1a) bekezdésében az „a teljes munkaidõben

foglalkoztatott, elhunyt” szövegrész helyébe az „az el-
hunyt” szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében a „200%” szövegrész helyébe
a „240%” szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében a „20%” szövegrész helyébe
a „24%” szöveg,

f) 16. § (3) bekezdésében a „250%” szövegrész helyébe
a „300%” szöveg,

g) 17. § (1) bekezdésében a „20%” szövegrész helyébe
a „24%” szöveg,

h) 20. § (1) bekezdésében a „100%” szövegrész helyébe
a „120%” szöveg,
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i) 20. § (2) bekezdésében a „300%” szövegrész helyébe
a „360%” szöveg,

j) 23. §-ában a „40%” szövegrész helyébe a „48%” szö-
veg,

k) 24. § (2) bekezdésében az „ötvenszerese” szövegrész
helyébe a „hatvanszorosa” szöveg
lép.

33. §

Hatályát veszti az R2.
a) 15. § (1) bekezdésében a „teljes munkaidõben foglal-

koztatott” szövegrész, és
b) 22. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szöveg-

rész.

5. Az egyes költségtérítésekrõl szóló
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

34. §

(1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés
10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a honvéd, a közalkalmazott

vagy ezeknek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója tulaj-
donában lévõ, a közúti közlekedés szabályairól szóló jog-
szabály szerinti személygépkocsi;”

(2) Az R3. 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1a) E rendelet közalkalmazottakra vonatkozó rendel-
kezéseit – a 17. §, a 19–32. §, valamint a 33/A–33/E. § ki-
vételével – a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott
munkavállalókra is megfelelõen alkalmazni kell.”

35. §

Az R3. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az (1) és a (3) bekezdéstõl eltérõen az önkéntes tar-
talékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríte-
ni a tényleges szolgálatteljesítésre történõ bevonulás és
az onnan történõ elbocsátást követõ hazautazás során in-
dokoltan felmerülõ helyközi utazási költségét, ideértve
a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítõ jegy
árát is. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját
gépjármûvet vesz igénybe, részére költségtérítést a 12. §
szerinti feltételekkel kell fizetni.”

36. §

Az R3. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Ha az áthelyezés következtében az állomány tagja
a családjától különélõvé válik, részére 100%-os mérték-
ben kell megtéríteni a hazautazással kapcsolatos helyközi
utazási költségek indokoltan felmerülõ összegét, ideértve
a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítõ jegy
árát is.”

37. §

Az R3. 33/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az elszámolási kötelezettséget a tárgyévre szóló,
Magyarországon a munkáltató – áthelyezés esetén ideért-
ve a korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított
számlával legkésõbb a tárgyév október 31. napjáig – az ok-
tóber 1-jét követõen jogviszonyt létesítõk esetében decem-
ber 31-ig – annál a munkáltatónál kell teljesíteni, amelynél
fennálló jogviszonyára tekintettel a közalkalmazott a ruhá-
zati költségtérítésben részesül.”

38. §

Az R3. 1. § (3) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg lép.

39. §

Hatályát veszti az R3. 33/E. § (3) bekezdése.

6. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

40. §

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R4.) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A (2) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja részére]
„b) a Hjt.vhr. 120/F. § (1) bekezdése szerinti esetben

a 19. § (4) vagy (5) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése sze-
rinti fokozott igénybevételi pótlék, valamint az ügyeleti
tevékenységért, a gyakorlaton végzett tevékenységért,
az egészségügyi ügyelet ellátásáért járó fokozott igénybe-
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vételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek idõtartamát
érintõ túlszolgálatért járó ellentételezés – ideértve a túl-
szolgálat szabadidõvel vagy túlszolgálati díjjal történõ
megváltását is –”
[azonos idõszakra együttesen is megállapítható.]

41. §

Az R4. 14. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen

az (1) bekezdés a) pontjába tartozó feladat víz alatti végzé-
se esetén a 13. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvé-
delmi illetményalap 20%-a.”

42. §

Az R4. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A 16. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvé-
delmi illetményalap százalékában kifejezve, a Magyar
Honvédség Búvár Kézikönyvérõl szóló belsõ rendelkezés
szerint a búvárfeladatok díjazása szempontjából

a) I. típusú búvárfeladatnak minõsített tevékenységért
2,7%,

b) II. típusú búvárfeladatnak minõsített tevékenységért
3,6%, és

c) a víz alatti robbantási feladatok kivételével III. típusú
búvárfeladatnak minõsített tevékenységért 5,3%.

(2) A 14. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó feladat víz
alatti végzése esetén a feladatot végrehajtó búvár a 16. §
szerinti pótlék helyett a 13. § szerinti pótlékra jogosult,
a 14. § (1a) bekezdése szerinti mértékben.”

43. §

Az R4. 49. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illet-

ményre való jogosultság nem teljes hónapban áll fenn,
az (1) bekezdés szerinti számítás során annak összegét idõ-
arányosan kell megállapítani.”

44. §

Az R4. 55. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hivatásos állomány tagja a Hjt. 48. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti idõtartamra a Hjt. 122. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti kiegészítõ illetményre jogosult, amely-
nek mértéke a Hjt. 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti il-
letmény összegének, valamint ezen illetmény – a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény 62. §-ában foglaltak szerint – emelt összegének a kü-
lönbözete.”

45. §

Az R4. 74/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az önkéntes tartalékos katona elhalálozása esetén

a (4) és (5) bekezdés szerinti rendelkezésre állási díj idõ-
arányos, a halál bekövetkezésének napjáig járó összegét
az örökös vagy törvényes képviselõje részére a jogerõs
hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány állo-
mányilletékes honvédelmi szervezet részére történõ bemu-
tatásának és az arról készült másolat benyújtásának napját
követõ hónap végéig kell folyósítani.”

46. §

Az R4. a következõ 101. §-sal egészül ki:
„101. § (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi minisz-

teri rendeletek módosításáról szóló 12/2018. (VII. 27.)
HM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 40. §
(1) bekezdését 2018. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr4.-gyel megállapított 55. §
(6) bekezdését a hivatásos állomány 2018. január 1-jét
megelõzõen nyugdíj elõtti rendelkezési állományba áthe-
lyezett tagja esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a kiegészítõ illetmény összegét – a 2018. december
31-én járó illetmény alapul vételével – elsõ alkalommal
2019. január 1-jétõl kell megállapítani és folyósítani.”

47. §

Az R4.
a) 14. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész

helyébe az „(1) és az (1a) bekezdés” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szö-

vegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,
c) 40. § (1) bekezdésében a „három mûszakban” szö-

vegrész helyébe a „több mûszakban” szöveg,
d) 48/E. § (1) bekezdésében a „(3a)” szövegrész helyébe

az „(5)” szöveg
lép.

48. §

Hatályát veszti az R4. 67/A. §-a.

7. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 37. § és a 39. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor s. k.
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelethez
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1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. A munkáltatói jogkör megnevezése)

(35.)

„2.12. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti hazai katonai 

felsővezető szakirányú továbbképzési 
szakra vezénylés”

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. A munkáltatói jogkör megnevezése)

(43.)

„2.15. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti külföldi katonai 

felsővezető szakirányú továbbképzési 
szakra vezénylés”

3. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:50 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. A munkáltatói jogkör megnevezése)

(50.) „- tábornok, főtiszt; tiszt; zászlós; 
altiszt; tisztes”

4. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:64 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. A munkáltatói jogkör megnevezése)

(64.)
„2.24. A szolgálati viszony Hjt. 58. § (1)

bekezdése szerinti szünetelésének 
tudomásul vétele”

5. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:103 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. A munkáltatói jogkör megnevezése)

(103.)
„4.14. A fokozati vizsga-kötelezettség 

alóli halasztás, mentesítés 
engedélyezése”

6. Hatályát veszti az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 47. és 48. sora.
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1. Az R1. 4. melléklet D) pontjában foglalt táblázat E:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(E

1. V. Besorolási osztály

2. Általános előmeneteli rend)

(18) „lelkészi kar vezető (K)”

2. Az R1. 4. melléklet E) pontjában foglalt táblázat F:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(F

1. V. Besorolási osztály

2. Speciális előmeneteli rend)

(17)

„főszerkesztő;
igazgató-helyettes;

irattárvezető;
irodavezető;

kirendeltségvezető;
könyvtárvezető;
levéltárvezető;
osztályvezető;

térképtárvezető”

3. Az R1. 4. melléklet G) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„G) A Magyarország határain kívül katonai diplomáciai tevékenységet ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati 
beosztások:

A B C D E F

1.

Besorolási 
kategória

Rendszeresített

rendfokozat

II. Besorolási osztály V. Besorolási osztály

2.
Általános 

előmeneteli 
rend

Speciális 
előmeneteli rend

Általános előmeneteli 
rend

Speciális előmeneteli 
rend

3. 1. közkatona

4. 2. őrvezető

5. 3. tizedes

6. 4. szakaszvezető

7. 5. őrmester

8. 6. törzsőrmester

9. 7. főtörzsőrmester altiszt

10. 8. zászlós
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11. 9. törzszászlós zászlós

12. 10. főtörzszászlós

13. 11. hadnagy

14. 12. főhadnagy

15. 13. százados

16. 14. őrnagy főtiszt

17. 15. alezredes kiemelt főtiszt
képviseletvezető-
helyettes;

osztályvezető

18. 16. ezredes

igazgató (K);
képviseletvezető (K);
képviseletvezető-
helyettes (K);
osztályvezető (K)

19. 17. dandártábornok képviseletvezető (K) 

20. 18. vezérőrnagy

21. 19. altábornagy

22. 20. vezérezredes
”

4. Hatályát veszti az R1. 4. melléklet E) pontjában foglalt táblázat G és H oszlopa.
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1. Az R1. 5. melléklet C) pontjában foglalt II. táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(D

1. Dandárok, repülő- és helikopterbázisok, 
dandár jogállású szervezetek

2. Általános előmeneteli rend)

(5.)

„aknász;
beteghordó;
díszelgő;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
járőrvezető-helyettes;
kezelő;
komendáns;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető”
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2. Az R1. 5. melléklet C) pontjában foglalt II. táblázat F:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(F

1. Önálló zászlóalj és önálló zászlóalj
jogállású szervezetek

2. Általános előmeneteli rend)

(5.)

„aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
járőrvezető-helyettes;
kezelő;
komendáns;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető”
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3. Az R1. 5. melléklet C) pontjában foglalt II. táblázat C:6, D:6, E:6 és F:6 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C D E F

1. 
Középszintű és más 

magasabb szintű
parancsnokságok

Dandárok, repülő- és 
helikopterbázisok, 
dandár jogállású 

szervezetek

Ezred és ezred 
jogállású 

szervezetek

Önálló zászlóalj és 
önálló 

zászlóalj
jogállású 

szervezetek
2. Általános előmeneteli rend)

(6.)
„adatkezelő;
kidolgozó;
toborzó

adatkezelő;
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
mesterlövész;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
toborzó;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

adatkezelő;
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjármű-
irányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi 
lövész;
mentesítő;
mesterlövész;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-
ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
toborzó;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-
sugárfelderítő;
vontatóvezető

adatkezelő;
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
mesterlövész;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
toborzó;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető”
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4. Az R1. 5. melléklet D) pontjában foglalt II. táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. MH Egészségügyi Központ
2. Általános előmeneteli rend)

(6.)

„adatkezelő; egészségügyi 
kisegítő;
gépkocsivezető;
műtőssegéd”

5. Az R1. 5. melléklet E) pontjában foglalt I. táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)

(18.)
„egyetemi docens;
egyetemi tanár;
szervezési igazgató”

4. melléklet a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelethez

Az R1. 13. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1.
Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések

Honvéd Vezérkar 
főnöke

Központi személyügyi 
szerv

Állomány-illetékes 
parancsnok)

„14. Tisztjelölti és altiszt-jelölti szolgálati viszony 
szüneteltetése

X

”
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„14. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

1. A honvéd tisztjelölt, illetve a honvéd altiszt-jelölt teljesítményének féléves értékelése:

Honvédségi szervezet megnevezése

Pontszám:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
honvéd tisztjelöltekre/ honvéd altiszt-jelöltekre

a ……….... félévre vonatkozóan

Személyi adatok:

Név: Személyi törzsszám:

Az értékelés tartalma és szempontjai:
Értékelt terület 5 4 3 2 1 Értékelt terület 5 4 3 2 1

1. Alakiasság 11. Állóképesség

2. Szervezőkészség, 12. Megbízhatóság

3. Feladatellátás 
minősége 13. Önállóság

4. Kommunikáció 14. Fizikai fejlődés igénye

5. Ismeretelsajátítás 15. Szolgálatellátás 
színvonala

6. Csapatmunka, 
együttműködés 

16. Ismeretek alkalmazási 
képessége

7. Figyelem a feladatok 
végrehajtására 17. Kreativitás

8. Konfliktuskezelés 18. Lélekjelenlét

9. Eredmény-
orientáció, motiváltság

19. Stressztűrés és 
pszichés terhelhetőség

10. Alkalmazkodó 
készség

20. Társadalmi és karitatív 
tevékenység

Az értékelő vezető szöveges 
kiegészítése:

Dátum: Az értékelő vezető aláírása:

Az értékelt észrevétele:

Dátum: Az értékelt aláírása:
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2. A honvéd tisztjelölt, illetve a honvéd altiszt-jelölt teljesítményének értékelése az eggyel magasabb rendfokozatba 
történő előléptetéshez szükséges rangsorhoz:

Értékelt terület megnevezése Összesen

Össz. tanulmányi átlag eredmény
4,91-5,0
40 pont

4,81-4,90
30 pont

4,76-4,80
20 pont

4,51-4,75
10 pont

Elért pontszám
Lövészeti eredmény*1

1. sz. pisztoly
I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam

Megfelelő 1 pont
Jó 5 pont
Kiváló 10 pont
Elért pontszám

Lövészeti eredmény*2

1. sz. gépkarabély
I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam

Megfelelő 1 pont
Jó 5 pont
Kiváló 10 pont
Elért pontszám

Kiképzési foglalkozásonként 
10 pont*3 I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam

Elért pontszám

Szakmai vizsga eredménye*4 5,0
40 pont

Az MH társadalmi elismertségét 
népszerűsítő tevékenységek*5

I. évfolyam
alkalmanként 1 

pont

II. évfolyam
alkalmanként 

1 pont
Tudományos Diákköri versenyen 
elért helyezés (szintenként a 
legmagasabb vehető figyelembe)

1. hely 2. hely 3. hely 4-10. hely

Intézményi 10 pont 5 pont 3 pont 1 pont
Elért pontszám
Országos 20 pont 15 pont 13 pont 11 pont
Elért pontszám
Nemzetközi 30 pont 25 pont 23 pont 21 pont
Elért pontszám

Nyelvismeret

Előírtnál 
magasabb 

szintű államilag 
elismert 
komplex 

nyelvvizsga

Másik kiemelt 
nyelvből alapfok 

komplex 
nyelvvizsga

Másik kiemelt 
nyelvből 
középfok 
komplex 

nyelvvizsga

Másik kiemelt 
nyelvből 
felsőfok 
komplex 

nyelvvizsga

5 pont 1 pont 5 pont 10 pont

Elért pontszám
Sport verseny (szintenként a 
legmagasabb vehető figyelembe) 1. hely 2. hely 3. hely 4-10. hely

MH szintű 10 pont 5 pont 3 pont 1 pont
Elért pontszám
Országos szintű 20 pont 15 pont 13 pont 11 pont
Elért pontszám
Nemzetközi szintű 30 pont 25 pont 23 pont 21 pont
Elért pontszám

Féléves teljesítményértékelések 
összpontszáma

Összesen

*1-3 Csak honvéd tiszt-jelöltek esetén kell kitölteni.
*1-2 Honvéd altiszt-jelöltek esetében csak az I. évfolyamon kell számolni.
*4 Csak honvéd altiszt-jelöltek „Jeles” szakmai vizsga esetén kell kitölteni.
*5 Csak honvéd altiszt-jelöltek esetén kell kitölteni.”



HATÁROZATOK

A miniszterelnök
100/2018. (VII. 23.) ME

határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének

megállapításáról és helyettes államtitkár
kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jog-
körömben eljárva – a honvédelmi miniszter elõterjeszté-
sére – megállapítom, hogy

Siklósi Péter Pálnak, a Honvédelmi Minisztérium he-
lyettes államtitkárának e megbízatása áthelyezésére tekin-
tettel

– 2018. július 22-ei hatállyal – megszûnik,

egyidejûleg a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva, a honvédelmi miniszter javaslatára

dr. Vezekényi Csabát a Honvédelmi Minisztérium he-
lyettes államtitkárává

– 2018. július 23-ai hatállyal – kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1373/2018. (VIII. 13.) Korm.

határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési

Program keretében megvalósuló,
a Magyar Honvédség Központi

Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával
összefüggõ feladatokról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Honvédség Központi Logisztikai
és Kiképzési Bázis (a továbbiakban: Központi Raktár)
állami beruházás keretében történõ megvalósításával;

2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az 1. pontban
meghatározottak megvalósításához szükséges beruházás
érdekében olyan szerzõdések megkötésére intézkedjen,
melyek biztosítják, hogy az elkészült Központi Raktár
a Magyar Állam tulajdonába, a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésébe kerül;

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy a honvédelmi miniszter a Zrínyi 2026
Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program keretében
az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében
több költségvetési év elõirányzatait érintõ kötelezettséget
vállaljon legfeljebb 10 500 000 000 forint értékben;

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos

4. az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásának finan-
szírozása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a költségvetési elõirányzatok felhasználásának alakulását
figyelembe véve vizsgálja meg egyszeri jelleggel, legfel-
jebb 10 500 000 000 forintnak a XIII. Honvédelmi Minisz-
térium fejezet részére, a honvédelmi kiadások és a hosszú
távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költség-
vetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.)
Korm. határozat 1. pontja szerint meghatározásra kerülõ
támogatási fõösszeget meghaladóan történõ biztosításá-
nak lehetõségét;

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 4. pont szerinti
forrás biztosításához szükséges kormánydöntés meghoza-
tala érdekében a honvédelmi miniszter bevonásával külön
kormány-elõterjesztést nyújtson be.

Felelõs: pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: a forrásigény felmerülése függvényében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
25/2018. (VII. 30.) HM

utasítása
a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok

végrehajtásáról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) és a Magyarországon települõ
katonai szervezetekre és többnemzeti katonai parancsnok-
ságokra terjed ki.

(2) A nemzetközi együttmûködési programokkal össze-
függésben a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandó-
ságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: devizarendelet) és a nemzetközi és belföldi (hazai)
katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris
és vendéglátási kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM
utasítás (a továbbiakban: HM utasítás), a magyar véderõ-,
katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetésé-
rõl és ellenõrzésérõl, valamint a Magyarországon akkredi-
tált külföldi véderõ-, katonai és légügyi attasékkal való
kapcsolattartásról szóló 51/2014. (VII. 28.) HM utasítás
(a továbbiakban: a katonai attasékkal való kapcsolattartást
szabályozó HM utasítás) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1) Az utasítás alkalmazásában
a) Beszerzési Programok Utazási és Rendezvényi Terve:

a konkrét beszerzési programok adatait, jellemzõit tar-
talmazó munkaokmány, amelynek elkészítését és a kap-
csolódó adatszolgáltatások, éves beszámolók összeállí-

tását a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) végzi,

b) CLIMS: a Katonai Szociális Intézmények Nemzet-
közi Szervezete Alapokmánya alapján biztosított üdültetési
lehetõség, amelyet kétoldalú szerzõdések szabályoznak,
ilyen üdültetés lehet a külföldi csoportos csereüdülés,
nemzetközi csoportos üdülés, külföldi gyermek üdülés;
nem tartoznak bele a kétoldalú megállapodások elõkészí-
tése és évenkénti értékelése érdekében szerevezett konfe-
renciák és a hozzá kapcsolódó utazások,

c) fegyverzetellenõrzési együttmûködés: a hagyományos
fegyveres erõkrõl szóló, az európai fegyverzetkorlátozási,
leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyez-
ményekbõl, az azok alapján megkötött két- és többoldalú
megállapodásokból adódó feladatokban való részvétel és
az azok alapján folytatott nemzetközi kapcsolattartás,

d) keretgazda szervezet: a nemzetközi feladatok vonat-
kozásában az intézményi és központi, valamint fejezeti
kezelésû elõirányzatok elemi költségvetési javaslatainak
elkészítésére vonatkozó feladatokat és követelményeket
tartalmazó eljárásrend mellékletében meghatározott
szervezet,

e) kétoldalú együttmûködés: két állam vagy központi
szervezeteik megállapodása alapján folytatott nemzetközi
kapcsolattartás,

f) KNET: Kétoldalú Nemzetközi Együttmûködési Terv,
a konkrét kétoldalú programok adatait, jellemzõit tartal-
mazó munkaokmány, amelynek elkészítését és a kapcsoló-
dó adatszolgáltatások, éves beszámolók összeállítását
a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály (a továb-
biakban: HM NEF) végzi,

g) MET: Multilaterális Együttmûködési Terv, a konkrét
multilaterális programok adatait, jellemzõit tartalmazó
munkaokmány, amelynek elkészítését és a kapcsolódó
adatszolgáltatások, éves beszámolók összeállítását a HM
Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF)
végzi,

h) multilaterális együttmûködés: a (2) bekezdésben
meghatározott területekre figyelemmel egy adott témában
legalább három vagy több ország együttmûködésével
megvalósuló nemzetközi kapcsolattartás, valamint nem-
zetközi szervezettel való együttmûködésben történõ ma-
gyar részvétel,

i) programfelelõs szervezet: a saját szervezete és alá-
rendeltjei vonatkozásában a nemzetközi kapcsolattartás
koordinálásáért és végrehajtásáért felelõs honvédségi
szervezet,

j) vezetõi csereüdültetés: kétoldalú nemzetközi szerzõ-
dések alapján biztosított csereüdülések, amelyek feltéte-
leit és a szolgáltatásokat a nemzetközi szerzõdések hatá-
rozzák meg; nem tartoznak bele a nemzetközi szerzõdések
elõkészítése és értékelése érdekében szervezett konferen-
ciák és a hozzá kapcsolódó utazások,
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k) végrehajtó szerv: a nemzetközi kapcsolattartással
összefüggõ feladatok végrehajtását végzõ honvédségi
szervezet.

(2) Multilaterális együttmûködésnek minõsül
a) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiak-

ban: NATO) keretén belül történõ együttmûködés, amely
magában foglalja a NATO bizottságokban történõ részvé-
telt, a partnerségi együttmûködést és a NATO parancsnok-
ságokkal történõ együttmûködést,

b) az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és az Európai
Védelmi Ügynökség – European Defence Agency, EDA –
keretén belül történõ együttmûködés,

c) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretén belül törté-
nõ együttmûködés,

d) az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
(a továbbiakban: EBESZ) keretén belül történõ együtt-
mûködés és

e) a regionális együttmûködés, így különösen V4,
CEDC, DECI.

3. §

Ezt az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) vonatkozásában a KNBSZ-re
vonatkozó jogszabály és belsõ rendelkezés eltérõ rendel-
kezése hiányában kell alkalmazni.

2. A nemzetközi kapcsolattartás szervezeti és hatásköri
szabályai

4. §

(1) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-
tok szakmai felügyeletét a HM védelempolitikáért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPHÁT) gya-
korolja.

(2) A HM VPHÁT meghatározza
a) a keretgazda szervezetek részére a miniszter által ki-

tûzött politikai célok elérését szolgáló nemzetközi felada-
tokkal kapcsolatos prioritásokat és

b) a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ szakmai
feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolás módját
és rendjét.

5. §

(1) A honvédelmi tárca nemzetközi kapcsolattartásával
összefüggõ feladatok közül – a HM Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatában meghatározott feladat- és felelõsségi
körüknek megfelelõen, fõbb szakterületenként –

1. az adott szakterület vezetésével kapcsolatos feladato-
kat szakmai fõfelelõsként (a továbbiakban: szakmai fõfe-
lelõs) a HM parlamenti államtitkára (a továbbiakban:

HM PÁT), a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiak-
ban: HM KÁT), a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiak-
ban: HVKF), a KNBSZ fõigazgatója, a HM helyettes
államtitkárok és a HM kabinetfõnöke,

2. a kétoldalú együttmûködés egészét érintõ koordiná-
ciós feladatokat, a HM állami vezetõi és a HM kabinet-
fõnöke kétoldalú nemzetközi programjainak tervezését,
valamint azok elõkészítésének és végrehajtásának koor-
dinálását a HM NEF,

3. a HVKF és helyettese kétoldalú nemzetközi prog-
ramjainak tervezését, valamint azok elõkészítésének és
végrehajtásának koordinálását a HM NEF-fel együtt-
mûködésben a Honvéd Vezérkar Vezérkari Titkárság
(a továbbiakban: HVK VKT),

4. a 2. § (2) bekezdése szerinti multilaterális együttmû-
ködés egészét érintõ koordinációs feladatokat, a HM álla-
mi vezetõi és a HM kabinetfõnöke multilaterális nemzet-
közi programjai elõkészítését, valamint azok tervezésének
és végrehajtásának koordinálását a HM VPF,

5. a HVKF és helyettese multilaterális nemzetközi prog-
ramjai elõkészítését, valamint azok tervezésének és végre-
hajtásának koordinálását a HM VPF-fel együttmûködés-
ben a HVK VKT,

6. a NATO, az EU, a partnerségi, valamint a két- és
többoldalú gyakorlatokkal, kiképzésekkel kapcsolatos fel-
adatokat az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP),

7. a NATO és az EU stratégiai szintû – felsõ szintû poli-
tikai és katonai döntéshozói és döntés-elõkészítõ szervek
bevonásával levezetésre kerülõ – nemzetközi válságkeze-
lési gyakorlatainak tervezésével, szervezésével és végre-
hajtásával kapcsolatos feladatok koordinálását, valamint
a központi államigazgatási szervekkel való kapcsolattar-
tást a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,

8. az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, vala-
mint a nemzetközi biztonságpolitikai szerzõdések, megál-
lapodások és egyéb dokumentumok végrehajtásának tár-
caszintû feladatait, a gyakorlati feladatok végrehajtása ér-
dekében a külföldi társszervezetekkel, valamint a NATO
és az EBESZ végrehajtást koordináló testületeivel történõ
együttmûködés feladatait – az európai fegyverzetkorláto-
zási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló
6/2015. (II. 9.) HM utasítás és az európai fegyverzetkorlá-
tozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpoliti-
kai egyezmények által elõírt adatszolgáltatási és ellenõr-
zési feladatok végrehajtásáról szóló 70/2017. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés alapján – a HM
VPF,

9. a non-proliferációs szerzõdések, egyezmények, meg-
állapodások és dokumentumok végrehajtásához kapcsoló-
dó feladatokat a HM VPF,

10. a külföldi képzésekkel, tanfolyamokkal és tovább-
képzésekkel kapcsolatos stratégiai szintû feladatokat
a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség, a tervezési
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és szervezési feladatokat a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK SZCSF),

11. a vezetõi csereüdültetéssel és a CLIMS üdültetéssel
kapcsolatos feladatokat a HVK SZCSF,

12. a tudományos tevékenységgel kapcsolatos feladato-
kat a HM Humánpolitikai Fõosztály,

13. a beszerzési és a haditechnikai együttmûködési
programokkal kapcsolatos feladatokat, valamint az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási
Program (a továbbiakban: NSIP) nemzeti adminisztrációs
költségek (a továbbiakban: NAK) éves költségvetési ter-
vének kerete (a továbbiakban együtt: NSIP NAK) terhére
végrehajtásra kerülõ nemzetközi kapcsolattartással össze-
függõ feladatokat a HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) az álta-
la kijelölt programfelelõs szervezetek útján,

14. a HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban:
HM TLSZ) nemzetközi kapcsolatainak, zarándoklatainak
szakmai felügyeletét a HM PÁT,

15. a felderítõ, az elhárító, az elektronikai hadviselés,
valamint a NATO kibervédelmi együttmûködést érintõ
feladatokat a KNBSZ,

16. a kontrolling tevékenység nemzetközi tanulmányo-
zásának feladatait – a HM Tárca Kontrolling Rendszeré-
nek kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
55/2011. (V. 13.) HM utasítás alapján – a HM Kontrolling
és Integritásfejlesztési Fõosztály,

17. a NATO és nemzeti doktrinális, szabványosítási és ter-
minológiai harmonizációt érintõ feladatokat az MH HFKP,

18. a hadfelszerelés fejlesztéssel, a hadiiparral és hadi-
technikai kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat
– együttmûködésben a HVK Logisztikai Csoportfõnök-
séggel és a HM VGH-val – a HM Haderõfejlesztési Prog-
ramok Fõosztály (a továbbiakban: HM HFPF),

19. a nemzetközi fejezeti szintû államháztartási belsõ
ellenõrzések vonatkozásában felmerülõ ideiglenes külföl-
di szolgálatok elõkészítésének és végrehajtásának koor-
dinálását a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály,

20. a békemissziós parancsnoki felügyeleti ellenõrzések
vonatkozásában felmerülõ ideiglenes külföldi szolgálatok
elõkészítésének és végrehajtásának koordinálását az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság,

21. a pénzügyi és számviteli szakellenõrzéssel, csapat-
mozgással kapcsolatos határforgalmi ügyintézéssel,
vámkezeléssel, szállítmányozással összefüggõ feladatok,
valamint az ehhez kapcsolódó ideiglenes külföldi szolgá-
latok elõkészítésének és végrehajtásának koordinálását
a HM VGH és

22. az 1–21. pontok hatálya alá nem tartozó egyéb nem-
zetközi feladatokat a HM VPHÁT az általa kijelölt prog-
ramfelelõs szervezet útján
végzi.

(2) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásá-
ról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás 10. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti szolgálati utak és szakmai utazások,

valamint 13. § (1) bekezdése szerinti rendezvények – így
különösen: ellenõrzések, helyszíni szemlék – és konferen-
ciák az NSIP NAK terhére kerülnek végrehajtásra.

(3) Az (1) bekezdés 2–12. és 15–21. pontja szerinti hon-
védségi szervezetek, valamint az (1) bekezdés 13–14. és
22. pontja szerinti vezetõk nemzetközi kapcsolattartásból
származó protokolláris és logisztikai feladatait az MH
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a to-
vábbiakban: MH BHD) végzi.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokra vonat-
kozó költségvetési elõirányzatokkal történõ gazdálkodás
végrehajtását, a nyilvántartási és elszámolási feladatokat
– a vezetõi csereüdültetés és CLIMS üdültetés kivételé-
vel – a HM VGH látja el. A feladatok ellátásához szük-
séges költségvetési elõirányzatok jóváhagyására – a ve-
zetõi csereüdültetés és CLIMS üdültetés kivételével –
a HM VGH költségvetésében kerül sor.

(5) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ aján-
dék- és emléktárgybeszerzések – a KNBSZ saját hatáskörû
beszerzéseinek kivételével – a nemzetközi költségvetési
elõirányzatokból történõ átcsoportosítással az MH BHD
intézményi költségvetésében jóváhagyott elõirányzatok
terhére valósulnak meg.

(6) Ha a program végrehajtásakor a tárgyaláson költség-
kihatással vagy a honvédelmi tárca hatáskörét meghaladó
feladatokkal járó kötelezettségvállalás esedékes, arra
a szakmai fõfelelõs felhatalmazását – mandátumot – kell
kérni a NATO és EU együttmûködésre kijelölt személyek
képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (XI. 29.) HM
utasításban foglaltak szerint.

3. A nemzetközi együttmûködés feladatai

6. §

A nemzetközi együttmûködés során végrehajtandó fel-
adatok a következõk:

a) az Irányelvek kidolgozása,
b) a programok végrehajtásához szükséges pénzügyi

keretek tervezése és biztosítása,
c) a programok tervezése,
d) a programok végrehajtása,
e) a pénzügyi keretek elszámolása,
f) a végrehajtott programokról jelentés elkészítése,
g) éves összesített értékelések készítése és
h) az a)–g) pont szerinti feladatok ellenõrzése.

4. A nemzetközi együttmûködés irányelveinek
kidolgozása

7. §

(1) A miniszter a tervezési ciklushoz igazodva, hivatal-
ba lépésének évében, december 31-ig kiadja a honvédelmi
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tárca tárgyévet követõ két évre vonatkozó nemzetközi
együttmûködési feladatainak irányelveit (a továbbiakban:
Irányelvek). Az Irányelvek – a nemzetközi együttmûködés
egyes formáira vonatkozóan – a tárgyévet követõ két évre
megfogalmazzák a honvédelmi tárca stratégiai elképzelé-
seit és a tevékenységek prioritásait. Az Irányelvek felül-
vizsgálatára szükség szerint, de minimum kétévente kerül
sor, ekkor a miniszter új Irányelveket ad ki.

(2) Az Irányelvek kidolgozása – a szakmai fõfelelõsök
javaslatainak figyelembevételével – a HM VPHÁT irányí-
tásával a HM VPF és a HM NEF feladata. A dokumentum
kidolgozását a HM VPF koordinálja. A kidolgozott Irány-
elveket a HM VPHÁT terjeszti fel jóváhagyásra a minisz-
ter részére.

(3) Az Irányelveknek összhangban kell lenniük a négy-
évente kidolgozásra kerülõ Miniszteri Program célkitûzé-
seivel, összeállításánál figyelemmel kell lenni a NATO és
az EU tervezési okmányaiban foglaltakra, valamint a más
nemzetközi szervezetek által tervezett multilaterális prog-
ramokra.

5. Kétoldalú nemzetközi együttmûködési programok

8. §

(1) A tervezési feladatok megkezdésére vonatkozó rész-
letes körlevelet (a továbbiakban: Körlevél1) a HM NEF
állítja össze, amelyet a tárgyévet megelõzõ év szeptember
15-ig megküld a szakmai fõfelelõsök részére. A Körlevél1
tartalmazza a szakmai fõfelelõsök és az alárendeltségükbe
tartozó honvédségi szervezetek kétoldalú nemzetközi
programjaira felhasználható keretet, valamint a progra-
mok kialakításához szükséges normákat, a vonatkozó sza-
bályozókat és a tervezés határidejét.

(2) A programfelelõs szervezetek a Körlevél1-ben sze-
replõ iránymutatás alapján pontosítják és priorizálják
nemzetközi feladataikat, amelyeket felülvizsgálatra meg-
küldenek a szakmai fõfelelõsök részére.

(3) A szakmai fõfelelõsök a honvédelmi tárca hosszú és
rövid távú terveiben szereplõ feladatok, a Körlevél1-ben
szereplõ iránymutatás, az elöljárói feladatszabásnak meg-
felelõen tervezendõ feladatok, valamint a nemzetközi kö-
telezettségek figyelembevételével – a rendelkezésükre
álló keretösszeg függvényében – fontossági sorrendben
összeállítják a saját és az alárendeltségükbe tartozó hon-
védségi szervezetek KNET-tervezetét, amelyet felülvizs-
gálatra megküldenek a HM VPHÁT részére. A szakmai
fõfelelõsök a saját és az alárendeltségükbe tartozó honvéd-
ségi szervezetek elõre nem látható feladataira a tervezés-
kor tartalékot képeznek.

(4) A szakmai fõfelelõsöktõl beérkezett programjavas-
latokat a HM NEF ország- és szervezeti bontásban össze-
síti, elemzi és indokolt esetben javaslatot tesz a program-
felelõs szervezetnek a javaslatok módosítására.

(5) A HM NEF az egyeztetett programjavaslatokat meg-
küldi a külföldi együttmûködõ partnerek részére. A külföl-
di partnerekkel történõ egyeztetés alapján a partnerekkel
kialakított programtervrõl és a programfelelõsök javasla-
taitól eltérõ változásokról a HM NEF tájékoztatja a szak-
mai fõfelelõst és a programfelelõs szervezetet.

(6) A Magyarországon akkreditált külföldi véderõ-, ka-
tonai és légügyi attasék (a továbbiakban: katonai attasé)
foglalkoztatási tervében szereplõ programokat a KNET-ben
kell szerepeltetni.

(7) A KNBSZ szakterületét érintõ KNET programok
költségvetési fedezetét a KNBSZ elemi költségvetési ter-
vében kell biztosítani.

(8) A HM NEF a nemzetközi költségvetési elõirányzat
ismeretében a végrehajtott hazai és külföldi egyeztetések
alapján elkészíti a KNET-et, amely ország és szervezeti
bontásban tartalmazza a honvédelmi tárca egészére vonat-
kozó kétoldalú nemzetközi együttmûködés programjait és
az azokhoz rendelt költségkeretet.

(9) A KNET összeállításakor – tekintettel a költség-
vetési korlátokra – prioritást élveznek

a) a szakmai fõfelelõsök tárgyalásainak eredményeként
meghatározott kötelezettségvállalások teljesítését szol-
gáló programok és

b) a honvédelmi tárca hosszú és rövid távú terveiben
szereplõ feladatok.

(10) A programfelelõs szervezetek programjavaslatai-
kat az Irányelvekben foglaltak figyelembevételével készí-
tik el.

(11) A KNET-et a tárgyévet megelõzõ év december
15-ig a HM VPHÁT terjeszti fel a HM VGHÁT és
a HVKF útján a miniszter részére jóváhagyásra.

(12) A jóváhagyott KNET-et – végrehajtás céljából –
a HM NEF a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig meg-
küldi a szakmai fõfelelõsök, a Magyarországon akkreditált
külföldi- és az érintett országokba akkreditált magyar ka-
tonai attasék részére, továbbá a teljes KNET-et a KNBSZ,
a HM VGH és az MH BHD részére.

(13) A partnerországok megkeresése esetén – viszonos-
sági alapon – éves kétoldalú nemzetközi együttmûködési
tervet kell elõkészíteni, amelyet a HM NEF fõosztály-
vezetõje és a partnerországok kétoldalú nemzetközi
együttmûködésért felelõs vezetõje írnak alá.

9. §

(1) A HM NEF a nemzetközi feladatok és a tárgyévi
KNET végrehajtása érdekében folyamatos munkakapcso-
latot tart fenn a programfelelõs szervezetekkel, valamint
a Magyarországon akkreditált külföldi és a külföldön akk-
reditált magyar katonai attasékkal. A magyarországi prog-
ramok esetén a budapesti állomáshelyû vagy a Magyaror-
szágon akkreditált, a partnerországban végrehajtásra ter-
vezett programok esetén az oda akkreditált magyar katonai
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attasé útján kerül sor az információcserére. Az ügyintézés
mindkét fél attaséhivatalának tájékoztatása mellett zajlik.

(2) A KNET programok vonatkozásában a programfele-
lõs szervezetek – kivéve a KNBSZ fõigazgatóját – nem
jogosultak a külföldi partnerekkel történõ közvetlen kap-
csolatfelvétel önálló kezdeményezésére vagy ilyen meg-
keresés elfogadására, viszont az elõkészítés alatt lévõ
programok korábban már leegyeztetett technikai részleteit
– a programban, a fogadó személyében, a tárgyaló delegá-
ció összetételében, a tárgyalási témakörökben bekövetke-
zett változások esetén – a HM NEF párhuzamos tájékozta-
tása mellett közvetlenül egyeztethetik a külföldi partner-
szervezet kijelölt kapcsolattartójával, ha azok hivatalos
úton történõ egyeztetésére már nem áll elegendõ idõ ren-
delkezésre. Ha a programfelelõs szervezetekhez közvetle-
nül érkezik megkeresés, annak további ügyintézését kato-
nadiplomáciai úton kell intézni.

(3) Külföldi KNET programok végrehajtása elõtt
– a programfelelõs szervezetek kezdeményezésére –
a HM NEF katonadiplomáciai úton tájékozódik a partner
fogadókészségérõl, a látogatás tervezett programjáról és
a tárgyalásra javasolt témákról. A programfelelõs szerve-
zetektõl kapott információk alapján a HM NEF tájékoztat-
ja a külföldi partnert a kiutazó delegáció összetételérõl és
utazási adatairól, a magyar fél által javasolt tárgyalási té-
mákról, valamint a programmal összefüggõ egyéb kérdé-
sekrõl.

(4) Magyarországi KNET program esetén a HM NEF
katonadiplomáciai úton tájékozódik a külföldi partner-
programmal kapcsolatos igényeirõl, tárgyalási témajavas-
latairól, az érkezõ delegáció összetételérõl és utazási ada-
tairól, amelyekrõl írásban tájékoztatja a programfelelõs
szervezetet, valamint a KNBSZ-t. A programfelelõs szer-
vezet által elkészített programot a HM NEF megküldi
a külföldi partnernek.

(5) A programfelelõs szervezet a program partnerrel
egyeztetett és véglegesített adatainak, valamint végleges
részleteinek – különösen a delegáció összetétele, az idõ-
pont, a tárgyalási téma – esetleges megváltozásáról tájé-
koztatja a HM NEF-et, aki errõl – katonadiplomáciai
úton – értesíti a külföldi partnert.

(6) A kétoldalú kapcsolattartás során – a HM NEF útján
– igényelt információs, valamint adott program végrehaj-
tásához szükséges írásos anyagokat a programfelelõs
szervezetek magyar vagy angol nyelven küldik meg
a HM NEF részére.

10. §

(1) A tárgyévi KNET jóváhagyásáig a végrehajtásra
kerülõ programokkal kapcsolatos kérelmeket az illetékes
szakmai fõfelelõs hagyja jóvá.

(2) Az elõre nem látható, a tárgyévet megelõzõ évben
nem tervezett – azonban a programfelelõs szervezet vagy
a szakmai fõfelelõs által szakmailag szükségszerûnek

ítélt – programok végrehajthatók a KNET-ben szereplõ
tervezett programok, a maradvány vagy a szakmai fõfele-
lõs tartalék kerete terhére.

(3) A programfelelõs szervezetek vezetõi a KNET-ben
jóváhagyott programok költségkereteivel saját hatáskör-
ben gazdálkodnak és az átcsoportosítást is saját hatáskör-
ben – a szakmai fõfelelõs írásbeli egyetértésével – végzik,
az átcsoportosításról a keretgazda szervezeteknek tájékoz-
tatást küldenek.

(4) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó hon-
védségi szervezetek a jóváhagyott KNET-ben szereplõ
programjaik költségkeretei közötti átcsoportosítási kérel-
meiket elektronikus úton terjesztik fel a HVK VKT
részére.

(5) Ha a terven felüli rendezvény forrásigénye megha-
ladja a programfelelõs szervezetek részére jóváhagyott
programokra biztosított teljes költségkeretet, a szakmai
fõfelelõs dönti el, hogy a nem tervezett program végrehaj-
tásához szükséges pénzügyi forrást az alárendeltségébe
tartozó honvédségi szervezetek tervezett programjai, ren-
delkezésre álló más kerete vagy a saját kerete terhére enge-
délyezi.

(6) Azon kiemelt nemzetközi programok esetében, ame-
lyek a KNET-ben vagy más nemzetközi elõirányzat kere-
tére nem kerültek betervezésre és a (2)–(5) bekezdésben
foglaltak alapján a végrehajtásukra nem áll rendelkezésre
a szükséges forrás az érintett programfelelõs szervezet
a szakmai fõfelelõse egyetértésével a keretgazda részére
pótelõirányzat igényt küld, melynek felülvizsgálatát köve-
tõen a keretgazda év közben pótelõirányzat igényt terjeszt
fel a HM VGHÁT útján a HM KÁT részére jóváhagyás
céljából.

6. A multilaterális együttmûködési programok

11. §

(1) A tervezési feladatok megkezdésére vonatkozó rész-
letes körlevelet (a továbbiakban: Körlevél2) a HM VPF ál-
lítja össze, amelyet a tárgyévet megelõzõ év szeptember
15-ig megküld a szakmai fõfelelõsök részére. A Körlevél2
tartalmazza a szakmai fõfelelõsök és az alárendeltségükbe
tartozó honvédségi szervezetek multilaterális nemzetközi
programjaira felhasználható keretet, valamint a progra-
mok kialakításához szükséges normákat, a vonatkozó sza-
bályozókat és a tervezés határidejét.

(2) A programfelelõs szervezetek az utasítás 2. § (2) be-
kezdése szerinti együttmûködési területek szerinti felada-
tokra vonatkozó konkrét összesített programjavaslataikat
a Körlevél2-ben meghatározott formában megküldik
a szakmai fõfelelõs részére. A szakmai fõfelelõsök a saját
és az alárendeltségükbe tartozó honvédségi szervezetek
elõre nem látható feladataira tervezéskor tartalékot képez-
nek.
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(3) A szakmai fõfelelõs az általa irányított terület prog-
ramjainak összesítését és ellenõrzését követõen – a Kör-
levél2-ben feltüntetett határidõig – megküldi programja-
vaslatát a HM VPHÁT részére. A programfelelõs szerve-
zetek programjavaslataikat az Irányelvekben foglaltak
figyelembevételével készítik el.

(4) A szakmai fõfelelõsöktõl beérkezett programjavas-
latokat a HM VPF összesíti, elemzi, és indokolt esetben
az illetékes szervekkel való egyeztetés után módosítja
azokat.

(5) A HM VPF elkészíti a MET tervezetét, amely tartal-
mazza az összesített programokat programfelelõs fejezeti
bontásban, a programfelelõs és a végrehajtó szervezeteket
és a programokhoz rendelt költségkereteket.

(6) A MET-et a tárgyévet megelõzõ év december 15-ig
a HM VPHÁT terjeszti fel a HM VGHÁT és a HVKF útján
a miniszter részére jóváhagyásra.

(7) A jóváhagyott MET-et – végrehajtás céljából –
a HM VPF a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig
megküldi az érintett szakmai fõfelelõsök, a KNBSZ,
a HM VGH és az MH BHD részére.

(8) A programfelelõs szervezetek a multilaterális
– a magyar katonai attasé illetékességét nem érintõ – prog-
ramokon való részvételüket önállóan szervezik.

12. §

(1) A tárgyévi MET jóváhagyásáig a végrehajtásra
kerülõ programokkal kapcsolatos kérelmeket az illetékes
szakmai fõfelelõs hagyja jóvá.

(2) Az elõre nem látható, a tárgyévet megelõzõ évben
nem tervezett – azonban a programfelelõs szervezet vagy
a szakmai fõfelelõs által szakmailag szükségszerûnek
ítélt – programok végrehajthatók a MET-ben szereplõ ter-
vezett programok, a maradvány vagy a szakmai fõfelelõs
tartalék kerete terhére.

(3) A programfelelõs szervezetek vezetõi a MET-ben
jóváhagyott programok költségkereteivel saját hatás-
körben gazdálkodnak és az átcsoportosítást is saját hatás-
körben – a szakmai fõfelelõs írásbeli egyetértésével – vég-
zik, az átcsoportosításról a keretgazda szervezeteknek
tájékoztatást küldenek.

(4) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó hon-
védségi szervezetek a jóváhagyott MET-ben szereplõ
programjaik költségkeretei közötti átcsoportosítási kérel-
meiket elektronikus úton terjesztik fel a HVK VKT
részére.

(5) Ha a terven felüli rendezvény forrásigénye megha-
ladja a programfelelõs szervezetek részére jóváhagyott
programokra biztosított teljes költségkeretet, a szakmai
fõfelelõs dönti el, hogy a nem tervezett program végrehaj-
tásához szükséges pénzügyi forrást az alárendeltségébe
tartozó honvédségi szervezetek tervezett programjai,
rendelkezésre álló más kerete vagy a saját kerete terhére
engedélyezi.

7. Vallási programok és katonai zarándoklatok

13. §

(1) A nemzetközi katonalelkészi együttmûködéssel
kapcsolatos feladatok és a zarándoklati kötelezettségválla-
lások a HM PÁT hatáskörébe tartoznak.

(2) A HM támogatja a magyar katonáknak az egyházi
elismerésrõl és az egyházi jogi személyek jogállásának
és mûködésének sajátos szabályairól szóló 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet 21. § g) pontja szerinti zarándok-
laton történõ részvételét. A zarándoklat szervezését
a HM TLSZ végzi, amelyet a HM – elsõsorban szállítóesz-
közök térítésmentes átadásával és az éves KNET kereté-
ben meghatározott összegben, a szolgálati feladatot ellá-
tók költségeinek átvállalásával – támogat.

8. A beszerzési és a haditechnikai együttmûködési
programok

14. §

A HM VGH a Beszerzési Programok Utazási és Ren-
dezvényi Tervének elkészítésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatok koordinálása keretében

a) kapcsolatot tart a beszerzési és a haditechnikai
együttmûködési programokban érintett honvédségi szer-
vezetekkel és szervezeti elemekkel, amelynek során

aa) fogadja megkereséseiket és leveleiket,
ab) egyeztetést kezdeményez,
ac) tájékoztatást nyújt a felmerülõ problémákról és

egyeztetésekrõl, és
b) folyamatosan elemzi és értékeli a beszerzési progra-

mokra vonatkozó terv végrehajtását,
c) éves összefoglaló jelentést készít és terjeszt fel

a tárgyév február 28-ig a HM VGHÁT részére a tárgyévet
megelõzõ évben végrehajtott beszerzési programok uta-
zási és rendezvényi keretének felhasználásáról, a felmerült
problémákról, és javaslatot tesz azok megoldására.
Az éves összefoglaló jelentést tájékoztatásul meg kell kül-
deni a HM VPHÁT részére.

15. §

(1) A 14. § a) pontja szerinti honvédségi szervezetek
a beszerzési programokkal kapcsolatos utazások, rendez-
vények költségigényeit – programonkénti bontásban –
a tárgyévet megelõzõ év szeptember 15-ig megküldik
a HM VGH részére.

(2) Az utazásokat és a rendezvényeket – a HM VGH ál-
tal összeállított és a HM VGHÁT által a tárgyévet megelõ-
zõ év november 15-ig jóváhagyott – éves Beszerzési Prog-
ramok Utazási és Rendezvényi Terve alapján a HM VGH
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fõigazgatója engedélyezi. Terven felüli utazásokat és ren-
dezvényeket a HM VGHÁT engedélyezhet.

(3) A beszerzési programokkal kapcsolatos utazások
és rendezvények kiadásait a programfelelõs szervezetek
a saját intézményi költségvetésükbe tervezik, és az elemi
költségvetés jóváhagyását követõ 30 napon belül kezde-
ményezik annak a HM VGH mint költségviselõ szervezet
részére történõ átcsoportosítását. A szükséges átcsoporto-
sítások hiányában a fedezettel nem rendelkezõ feladatok
nem hajthatók végre.

9. Ellenõrzési utazások

16. §

(1) Az ellenõrzési terv elkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok koordinálása keretében a keretgazda
szervezet összeállítja az Ellenõrzési Utazások Tervét,
valamint a szakmai elöljáró felé elkészíti a kapcsolódó
jelentéseket, beszámolókat.

(2) A keretgazda a tárgyévet megelõzõ év december
15-ig tájékoztatásul megküldi a HM VGH részére
az (1) bekezdésben meghatározott, a nemzetközi feladatai
felett felügyeletet gyakorló által jóváhagyott tervet.

(3) Az ellenõrzési utak költségeinek fedezete a nemzet-
közi feladatokon jóváhagyott költségvetésbõl biztosított
keret.

(4) Azon honvédségi szervezetek, amelyeknek nem áll
rendelkezésére az ellenõrzési utazáshoz biztosított forrás,
azonban az jogszabály, közjogi szervezetszabályozó esz-
köz vagy belsõ rendelkezés alapján a tárgyévben feladat-
ként felmerül, az ellenõrzési utazás a szükséges forrás
honvédségi szervezet intézményi költségvetésébõl történõ
átcsoportosításával vagy más forrásból történõ biztosításá-
val és a szakmai fõfelelõs engedélyével végrehajtható.

10. Magyarországon települõ katonai szervezetek
és többnemzeti katonai parancsnokságok együttmûködési

programjai

17. §

(1) A Magyarországon települõ katonai szervezet vagy
többnemzeti katonai parancsnokság a magyar nemzeti
költségvetési forrásból a nemzetközi feladatokon jóváha-
gyott keret terhére megvalósuló nemzetközi együttmûkö-
dési programjai koordinálása keretében a keretgazda szer-
vezettel együttmûködve összeállítja az Utazási és Rendez-
vényi Tervét, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló
felé elkészíti a kapcsolódó jelentéseket, beszámolókat.

(2) A Magyarországon települõ katonai szervezet vagy
többnemzeti katonai parancsnokság a tárgyévet megelõzõ
év december 15-ig tájékoztatásul megküldi a HM VGH

részére az (1) bekezdésben meghatározott, a szakmai fel-
ügyeletet gyakorló által jóváhagyott tervet.

11. A nemzetközi együttmûködés pénzügyi és logisztikai
biztosítása és elszámolásuk végrehajtásának rendje

18. §

(1) Pénzügyi fedezet nélkül fogadási vagy kiutazási
program nem hajtható végre.

(2) A szakmai fõfelelõs szervezetek felelõsek a saját és
alárendelt szervezeteik jóváhagyott nemzetközi tervekben
biztosított kereteinek betartatásáért.

(3) A programfelelõs szervezetek és a szakmai fõfelelõ-
sök keretét meghaladó kötelezettségvállalásokat a forrás
biztosításával a miniszter engedélyezi.

19. §

(1) A jóváhagyott szolgálati utazás megkezdése elõtt
14 nappal a végrehajtó szerv az 5. § (1) bekezdés 2–9.,
11–13. és 15–21. pontja szerinti kiutazások esetén
az 1. melléklet, az NSIP NAK terhére végrehajtott kiutazá-
sok esetén a 2. melléklet szerinti, az engedélyezésre jogo-
sult elöljáró által aláírt kiutazási engedély, külföldi képzé-
sek esetén a 3. melléklet szerinti vezénylési vagy a 4. mel-
léklet szerinti beiskolázási határozat egy példányát
az ideiglenes külföldi szolgálattal összefüggõ költségek
kimutatásával megküldi az MH BHD és a HM VGH részé-
re, továbbá az érintett magyar katonai attasé tájékoztatása
céljából – tekintettel arra, hogy a katonai attasékkal való
kapcsolattartást szabályozó HM utasítás alapján a magyar
katonai attasék az állomáshelyükre és az akkreditációjuk
szerinti országokba érkezõ honvédségi szervezetek dele-
gációi programjának elõkészítésében, illetve a HM NEF
elõzetes, KNBSZ-szel egyeztetett utasítása esetén a prog-
ramjukban való részvételben érintettek lehetnek –
a KNBSZ részére.

(2) A kiutazási engedélyek és vezénylési határozatok
pénzügyi ellenjegyzését (a továbbiakban: ellenjegyzés)
a HM VGH végzi. Az ellenjegyzés kiterjed a programazo-
nosítók, az éves tervek, a jóváhagyott keretek, a rendelke-
zésre álló szabad elõirányzatok és a tervezett kifizetési
idõpontban a pénzügyi fedezet biztosítottságának ellenõr-
zésére, valamint a járandóságok szabályszerûségére.

(3) A kiutazási engedély és a vezénylési határozat kizá-
rólag a végrehajtás során felmerült és elõre nem látható ok-
ból módosítható. A módosított kiutazási engedélyhez és
vezénylési határozathoz csatolni kell a módosítás okát bi-
zonyító okmányokat, számlákat, továbbá a „Megjegyzés”
rovatban fel kell tüntetni a módosítás rövid indokolását.
A módosított kiutazási engedélyt és vezénylési határozatot
legkésõbb az utazás végrehajtását követõ öt munkanapon
belül kell megküldeni az MH BHD és a HM VGH részére.
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(4) A KNBSZ szakmai felelõsségi körébe utalt KNET uta-
zásoknál a kiutazási engedélyek és a vezénylési határozatok
elkészítését, ellenjegyzését és engedélyezését a KNBSZ
személyi állományának vonatkozásában a KNBSZ végzi.

20. §

(1) Külföldi delegáció fogadása esetén a programfelelõs
szervezet a jóváhagyott részletes programtervet a HM utasí-
tás 8. melléklete szerinti „Hazai Nemzetközi Vendég-
fogadási Szolgáltatások Igénylése” elnevezésû nyomtatvá-
nyon, a rendezvény tervezett dátuma elõtt legalább 14 nap-
pal – az 5. § (1) bekezdés 8. és 15. pontja szerinti fogadások
kivételével – megküldi az MH BHD és a HM VGH részére.
Az igénylések jóváhagyását az MH BHD végzi.

(2) Az igénylések ellenjegyzését a HM VGH végzi.
Az ellenjegyzés kiterjed a programazonosítók, az éves ter-
vek, a jóváhagyott keretek, a rendelkezésre álló szabad
elõirányzatok és a tervezett kifizetési idõpontban a pénz-
ügyi fedezet biztosítottságának ellenõrzésére.

(3) Ha a nemzetközi programok realizálásával kapcso-
latban megküldött kiutazási engedélyeken és a HM utasí-
tás 8. melléklete szerinti „Hazai Nemzetközi Vendégfoga-
dási Szolgáltatások Igénylése” elnevezésû nyomtatványon
nincs megjelölve a programazonosító, valamint a végre-
hajtásra nem biztosított a pénzügyi forrás, a programok
nem hajthatók végre. Ez esetben a nyomtatványokat
– pontosítás céljából – a HM VGH visszaküldi a program-
kezdeményezõ honvédségi szervezet részére.

21. §

(1) A nemzetközi kapcsolattartás során – kivéve, ha egy
adott részfeladatra önálló keret biztosítására kerül sor –
a programfelelõs szervezet költségkerete terhére kell el-
számolni minden megvalósított programmal összefüggõ
kiadást, függetlenül attól, hogy a feladatban részt vevõ
személyek a programfelelõs szervezet állományába tartoz-
nak-e.

(2) Az érintett programfelelõs szervezetek a szakmai fõ-
felelõs által engedélyezett terven felüli programokat tájé-
koztatás céljából – a keret pontosítása érdekében – meg-
küldik a HM VGH és a keretgazda szervezetek részére is.

(3) Az év közben felmerülõ – a programfelelõs szerve-
zet és a szakmai fõfelelõs kereteibõl nem finanszírozható –
nem tervezett programok végrehajtását lehetõség szerint
a negyedik negyedévre kell halasztani. E programok tárca
szinten az év közben keletkezett – tárgyév szeptember
30-ig felülvizsgált – maradvány keretére hajthatóak végre.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti program költségeinek biz-
tosítására külön engedély alapján más forrásból kerül sor,
a költségek átcsoportosításának rendezése érdekében
a kiutazási engedélyekhez csatolni kell az elöljáró jóváha-
gyását tartalmazó ügydarabot.

22. §

(1) A nemzetközi együttmûködési feladatok költség-
vetési szükségleteit a jóváhagyott éves terveknek megfele-
lõen, összesítve – utazásokra és fogadásokra lebontva –
egész évre vonatkozóan a HM VGH készíti el, együttmû-
ködve a keretgazda szervezetekkel.

(2) A honvédelmi tárca nemzetközi költségvetésének
tervezése során felmerülõ, de az egyes programfelelõs
szervezetek között programonként fel nem osztható téte-
leket a HM VGH önálló feladatként tervezi. Fel nem
osztható tételek különösen a delegációs gépjármûbérlés,
a tolmácsolás és a fordítás költségei és a nemzetközi kap-
csolattartással összefüggõ ajándék- és emléktárgyak.

(3) A HM VGH a honvédségi szervezetek kétoldalú és
multilaterális programjaira biztosított költségkereteket
programfelelõs szervezetenkénti – azon belül utazás és fo-
gadás szerinti – bontásban elkülönítetten tartja nyilván.

(4) A HM VGH a programfelelõs szervezetek és a keret-
gazda szervezetek részére a tárgyév második hónapjától
minden hónap 15-ig számszaki beszámolót készít a nem-
zetközi kapcsolattartási keretek felhasználásának helyze-
térõl, valamint a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet követõ
év január 10-ig a programok végrehajtására elszámolt
költségekrõl – a szakmai fõfelelõs szervezetek részére
a szakmai felügyeletük alá tartozó programfelelõs szerve-
zetek felhasználásáról, a keretgazda szervezetek részére
a teljes keretre vonatkozóan – és a keretek felhasználásá-
nak helyzetérõl programfelelõs szervezetenként, progra-
monkénti bontásban.

(5) A keretgazda szervezetek keretük tárgyév szeptem-
ber 15-i felhasználása helyzetének, valamint a még hátra-
levõ programok ismeretében a programfelelõs szervezetek
– MH katonai szervezetek esetében a HVKF mint szakmai
fõfelelõs egyetértésével – fontossági sorrendbe állított
javaslatainak figyelembevételével a tárgyév szeptember
25-ig javaslatot tesznek a HM VPHÁT részére a rendel-
kezésre álló költségkeretek programfelelõsök közötti
szükség szerinti átcsoportosítására, illetve megvonására.
A keretmódosításokat a HM KÁT hagyja jóvá.

(6) A HM KÁT által jóváhagyott keretmódosításokról
a keretgazda szervezet tájékoztatja a szakmai fõfelelõsö-
ket és a HM VGH-t.

12. Az utazási költségek megtérítésére jogosult
EU tanácsi ülésekre vonatkozó szabályok

23. §

(1) Az EU által a tagállamok részére – a tagállamok
küldöttei utazási költségeinek megtérítése érdekében –
biztosított nemzeti utazási boríték (a továbbiakban: utazási
boríték) terhére elszámolható utazások esetén a kiutazások
lebonyolításában részt vevõ szervezetek felelõssége, hogy
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az utazási költségek a honvédelmi tárca részére visszatérí-
tésre kerüljenek.

(2) A Tanács Fõtitkárának vonatkozó határozata értel-
mében visszatérítésre jogosult találkozók: az Európai Ta-
nács ülései, az Európai Unió Tanácsának ülései, a Tanács
Fõtitkársága által kiadott és rendszeresen frissített lista
alapján a tanácsüléseket elõkészítõ munkacsoport- és bi-
zottsági ülések, valamint egyéb, hagyományosan a soros
elnökséget adó országban megrendezésre kerülõ, elõre
meghatározott munkacsoporti és bizottsági találkozók,
melyek száma nem haladhatja meg a tizenötöt.

(3) Az Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság
ülésein az utazási boríték tárgykörben készített dokumen-
tumok alapján a HM VPF tájékoztatja az érintett honvéd-
ségi szervezeteket az elszámolható utak aktuális listájáról
és az elszámolás szabályairól.

(4) Elszámolható utak esetén a kiutazási engedély fejlé-
cén a programfelelõs szervezet feltünteti az „EU utazási
költségtérítésre jogosult” szövegrészt, valamint IV. részé-
ben az ülés kódszámát és angol megnevezését, továbbá
tájékoztatja a HM VPF-et a kiutazás végrehajtásáról.

(5) A kiutazási költségek pénzügyi elszámolásával egy-
idejûleg a programfelelõs szervezet képviselõje az MH
BHD utaztatási ügyintézõjének átadja az ülésen való rész-
vételt bizonyító „Participants” fejlécû dokumentum
másodpéldányát vagy ennek hiányában a kiutazást végre-
hajtó delegáció vezetõjének utólagos nyilatkozatát, ame-
lyen szerepeltetni kell az ülés kódszámát, magyarul a pon-
tos megnevezését, helyszínét és dátumát.

(6) Az utazás igazolásához a (4) bekezdésben foglalta-
kon kívül szükséges

a) az utazási irodáktól, a légitársaságoktól, az illetékes
katonai hatóságtól vagy bármely egyéb közlekedési
szolgáltatótól származó számla eredeti példánya vagy
másolata,

b) a Tanács Fõtitkárságától kapott meghívónak és
az ülés napirendjének a másolata,

c) az utazásra jogosító jegy másolata,
d) valamennyi beszállókártya eredeti példánya vagy

másolata vagy ezek hiányában egy nyilatkozat leadása és
e) az elszámolt utazási költségek kifizetési vagy pénzát-

utalási bizonylata vagy hiteligazolás.
(7) Az MH BHD a tárgyhót követõ hónap 20-ig elektro-

nikusan és papír alapon is megküldi az elszámolandó uta-
zások adatait és a kapcsolódó dokumentációt a Miniszter-
elnökség Költségvetési és Intézményfelügyeleti Fõosztá-
lya, továbbá tájékoztatásul a HM VGH részére, ha az adott
hónapban elszámolható kiutazás került végrehajtásra.

13. Úti okmányok kiadása

24. §

(1) NATO tagállamokba vagy a Békepartnerség tagálla-
maiba történõ utazás esetén a katonák útba indításához

NATO menetparancs is kiadható a NATO menetparancs
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007.
(VIII. 15.) HM rendeletben meghatározottak szerint.
A programfelelõs szervezet – kiutazó – a kiutazási enge-
déllyel és a vezénylési határozattal együtt a tervezett útba
indítást megelõzõ 14 nappal kérelmezheti a NATO menet-
parancsot.

(2) Ha a kiutazó nem rendelkezik diplomata útlevéllel,
a vízumköteles országokba történõ kiutazás esetén
a szükséges vízumot a jóváhagyott költségkerete terhére
szerzi be.

(3) A kiutazáshoz szükséges repülõ- és vonatjegyet,
szállást, valamint a diplomata, a szolgálati és a külügyi
szolgálati útlevelet az MH BHD biztosítja a kiutazó részé-
re. A szállás foglalásáról a kiutazást elrendelõ katonai
szervezet intézkedik, amennyiben a külföldi fogadó fél ka-
tonai szálláshelyen biztosít elhelyezést, vagy a fogadó fél
által blokkosított szállásfoglalás történik, valamint ha gép-
jármûvel történõ utazás során útközben merül fel szállás-
igény.

(4) A Német Szövetségi Köztársaságba történõ szolgá-
lati utazások esetén a HM NEF által kiadott Látogatási ké-
relem/equest for Visit/Besuchsantrag (a továbbiakban:
„Látogatási kérelem”) elnevezésû nyomtatványt kell kitöl-
teni mindazon személyeknek, akik a honvédségi szervezet
állományába tartoznak, és hivatalos céllal kapcsolatba ke-
rülnek német vagy Németország területén települt katonai
szervezettel. A „Látogatási kérelem” elnevezésû nyomtat-
ványt az utazás megkezdése elõtt harminc nappal meg kell
küldeni a HM NEF részére.

(5) Az Osztrák Köztársaságba történõ szolgálati utazá-
sok esetén a HM NEF által kiadott, „Átutazási engedély
kérelem” elnevezésû nyomtatvány kitöltése kötelezõ
mindazon személyeknek, akik a honvédségi szervezet
állományába tartoznak, és hivatalos céllal utaznak Auszt-
riába. Az „Átutazási engedély kérelem” elnevezésû nyom-
tatványt az utazás megkezdése elõtt 21 nappal meg kell
küldeni a HM NEF részére.

(6) Egyéb célországba történõ utazáshoz szükséges be-
utazási engedély esetén a HM NEF a mintát és a szükséges
tájékoztatót megküldi a kiutazónak, a katonadiplomáciai
úton beérkezett, kitöltött nyomtatványt pedig továbbítja
a fogadó ország illetékes szervezetének. Az aktuális for-
manyomtatványt a HM NEF a fogadó ország illetékes
szervezetétõl katonadiplomáciai úton bekéri.

(7) A külföldi fél döntése szerint csak a (4) és (5) bekez-
dés szerinti látogatási kérelem vagy más országokban más
hasonló dokumentum benyújtása esetén és a külföldi fél
által megküldött beutazási engedély birtokában minõsül
a magyar kiküldött szolgálati céllal érkezõnek, és csak
a külföldi fél ilyen irányú döntése esetében érvényesek rá
az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti fegyveres
erõik jogállásáról 1951. június 19-én Londonban létrejött
Megállapodásban (NATO SOFA) vagy az Észak-atlanti
Szerzõdés részes államai és a ,,Békepartnerség” más részt
vevõ államai közötti fegyveres erõik jogállásáról szóló
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1995. június 19-én kelt Megállapodásban (PfP SOFA)
foglaltak.

14. A jelentés rendje

25. §

(1) A vezetõi csereüdültetés és CLIMS üdülés kivételé-
vel az egyes nemzetközi feladatok – utazás és fogadás –
végrehajtásáról a program befejezésétõl számított öt mun-
kanapon belül a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes,
döntést igénylõ kérdésben a szakmai fõfelelõsök részére
jelentést kell felterjeszteni.

(2) A programról készült jóváhagyott jelentés egy-egy
sokszorosított példányát meg kell küldeni a KNBSZ-nek
és a keretgazda szervezeteknek, továbbá tájékoztatás cél-
jából a program végrehajtásában érintett honvédségi és
minden olyan szervezetnek, amelyek részére az (1) bekez-
dés szerinti jelentés feladatot határoz meg.

(3) Ha a jelentésben foglaltak miniszteri döntést igé-
nyelnek, azt minden esetben a szolgálati út betartásával
– MH katonai szervezetek esetén a HVKF útján – a HM
VPHÁT, a beszerzési programokkal és a haditechnikai
együttmûködéssel összefüggõ kérdést a HM VGHÁT út-
ján kell a döntéshozó vezetõ részére felterjeszteni.

(4) A végrehajtott programokról szóló jelentésben fog-
laltaknak – az eredményesség megállapíthatósága érdeké-
ben – a tervezési adatokkal összevethetõnek kell lenniük.
A protokolláris feladatok teljesítésérõl szóló jelentések
kivételével kerülni kell a jelentések kizárólagos leíró
jellegét.

(5) A jelentés jóváhagyását követõen az összegzésben
megfogalmazott feladatokra történõ intézkedés, annak
nyomon követése, arról a szakmai fõfelelõs és keretgazda
tájékoztatása a feladat felelõsének megjelölt honvédségi
szervezet vezetõjének a feladata.

(6) A jelentésnek tartalmaznia kell
a) az esemény megnevezését,
b) a program adatait, különösen a résztvevõk nevét,

a program idejét, idõtartamát és helyét,
c) a pénzügyi keretet, amelyre a program költségeit el-

számolják,
d) az esemény célját,
e) a tervezetthez képest elért eredményeket,
f) a célkitûzés megvalósulását segítõ és gátló ténye-

zõket,
g) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a programnak

a következõ évben javasolt-e a folytatása, a folytatásban
kik, miben és milyen feltételekkel egyeztek meg,

h) a tapasztalatokat, a következtetéseket és a javító
szándékú javaslatokat,

i) a balesetet és a bûncselekményt vagy az egyéb jelen-
tési kötelezettséggel járó eseményt és

j) a program költségeinek részletes kimutatását, túllépé-
sek esetén az indokolást, valamint

k) a jelentést az összegzett értékelések és javaslatok al-
pont zárja, melyben a programmal kapcsolatban saját vagy
más szervezet feladatát, annak felelõsét, az együttmûkö-
dõket, a feladat végrehajtásának határidejét és a vissza-
csatolás módját kell szerepeltetni.

15. A nemzetközi együttmûködés éves értékelése

26. §

(1) A programfelelõs szervezetek – a szakmai fõfelelõs
jóváhagyásával – a tárgyévet követõ év január 31-ig meg-
küldik az illetékes keretgazda szervezetek részére az éves
nemzetközi tevékenységrõl szóló összefoglaló jelenté-
süket.

(2) Az éves összefoglaló jelentés tartalmazza
a) a feladatok végrehajtását segítõ vagy hátráltató té-

nyezõket,
b) a tervezett és a terven felül végrehajtott programok

számát,
c) a végre nem hajtott programok elmaradásának okait és
d) a következtetéseket és a javaslatokat.
(3) A keretgazda szervezetek a programfelelõs szerve-

zetekkel együttmûködve a tárgyévet követõ év február
28-ig elkészítik a keretre végrehajtott nemzetközi progra-
mokról és a nemzetközi tevékenységrõl szóló éves értéke-
lõ jelentést, amelyet a HM VPHÁT tájékoztatása mellett
jóváhagyásra felterjesztenek a miniszter részére.

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

28. §

Hatályát veszti a nemzetközi kapcsolattartással össze-
függõ feladatok végrehajtásáról szóló 142/2007.
(HK 1/2008.) HM utasítás.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 25/2018. (VII. 30.) HM utasításhoz

Programfelelõs szervezet megnevezése

Nyt. szám:

………………… keret terhére

KIUTAZÁSI ENGEDÉLY

Programazonosító szám:
Fogadó szerv:
I. A kiutazást engedélyezõ:
II. Az utazás elõzménye:
III. A kiutazás helye (ország, város):
IV. A kiutazás célja:
V. A kiutazás kezdete és vége (az utazással együtt a napok száma):

… év … hó … naptól … év … hó … napig (… nap)
VI. A kiutazó(k):

A kiutazó delegáció vezetõje:

Név, rendfokozat Adóazonosító jel/személyügyi törzsszám
Útlevélszám

vagy személyiigazolvány-szám1

1.

A kiutazó csoport tagjai:

Név, rendfokozat Adóazonosító jel/személyügyi törzsszám
Útlevélszám

vagy személyiigazolvány-szám1

1.

A kijelölt ügyintézõ neve (telefonszáma):

VII. A kiutazó csoport részére felszámítandó napidíj:

VIII. Szállásköltség/jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege: ............................................ /fõ/éj (éjszaka),
azaz összesen: .................................................................................................

Szállásigény:

Ország Város
A szállodai elhelyezés

elsõ napja
A szállodai elhelyezés

utolsó napja
Éjszakák száma

Szolgálati érdekbõl elrendelt szálloda megnevezése2:
Egyéb (a kiküldõ által fontosnak tartott információk):

1 Személyiigazolvány-szám kizárólagosan a schengeni térség országaiba történõ utazás esetén adható meg, vízumköteles országok esetén továbbra is az útle-
vélszám megadása szükséges.
2 Ha a fogadó fél a rendezvény vagy konferencia idejére pontosan meghatározza az igénybe vehetõ szállodát, a szállást elrendelõ, biztosító intézmény meg-
nevezése is szükséges.
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IX. Szállítási költségek:
Az igénybe vehetõ szállítási eszköz3 megnevezése:

A repülõjegy foglalásához szükséges adatok:

Az útlevélben vagy személyi igazolványban szereplõ név:

Születési hely, idõ (év, hó, nap):

Állampolgársága:

Az útlevelet vagy személyi igazolványt kiállító hatóság megnevezése,
a kiállítás helye és ideje:

Az útlevél vagy személyi igazolvány lejáratának ideje:

Odautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Visszautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

1. Menetrendszerûen közlekedõ szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése:
2. Szolgálati gépjármû engedélyezése esetén a költségelõleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás):
3. Saját gépjármû engedélyezése esetén:
a) Külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
b) Gépjármû típusa és forgalmi rendszáma:
c) Gépjármû motor lökettérfogata, üzemanyag típusa:
d) Engedélyezett kilométer belföldön:
e) Engedélyezett kilométer külföldön:
f) Üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:

X. A kiutazó csoport részére utólagos elszámolású egyéb költségelõlegek:

Költség megnevezése (célja) Összege és valuta neme

Utólagos elszámolásra személyi költség (telefon, fax, belépõ):

Utólagos elszámolásra helyi közlekedési költség (vonat, taxi, metró, busz):

Utólagos elszámolásra egyéb (idegenforgalmi adó, váltási, elõre nem várható) költség:

VIP váró, kormányváró, ajándék, részvételi díj, regisztrációs díj, konferencia díj 4:

Megjegyzés:

3 Repülõgép, vonat, szolgálati vagy saját gépjármû.
4 Kérem a megfelelõ részt aláhúzni! Ajándék esetén a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási
kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.
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XI. Illetékes pénzügyi ellátó szerv (az elõlegek kiadására és elszámolására jogosult valutapénztár) megnevezése:

............................., 2............... év ............................................... hó ................. nap

............................................................................
Programfelelõs szervezet, vezetõ aláírása

Pénzügyi ellenjegyzés:
Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés:

További szabad keret:

............................., 2............. év ............................................... hó ................. nap

............................................................................
Ellenjegyzõ szerv megnevezése, vezetõ aláírása

Készült: 7 példányban
Egy példány: 3 lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: MH BHD
3. sz. pld.: HM VGH NI NUKPO
4. sz. pld.: KNBSZ (elektronikusan)
5. sz. pld.: Keretgazda szervezet
6. sz. pld.: HVK VKT (MH küldõ szervezet esetén, elektronikusan)
7. sz. pld.: Kiutazó
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2. melléklet a 25/2018. (VII. 30.) HM utasításhoz

Programfelelõs szervezet megnevezése

Nyt. szám:

KIUTAZÁSI ENGEDÉLY
az NSIP NAK keret terhére végrehajtásra kerülõ kiutazásokhoz

Programazonosító szám:
Forráskód:
Fogadó szerv:
I. A kiutazást engedélyezõ:
II. Az utazás elõzménye:
III. A kiutazás helye (ország, város):
IV. A kiutazás célja:
V. A kiutazás kezdete és vége (az utazással együtt napok száma):

… év … hó … naptól … év … hó … napig (… nap)

VI. A kiutazó(k):

A kiutazó delegáció vezetõje:

Név, rendfokozat Adóazonosító jel/személyügyi törzsszám
Útlevélszám

vagy személyiigazolvány-szám1

1.

A kiutazó csoport tagjai:

Név, rendfokozat Adóazonosító jel/személyügyi törzsszám
Útlevélszám

vagy személyiigazolvány-szám2

1.

A kijelölt ügyintézõ neve (telefonszáma):

VII. A kiutazó csoport részére felszámítandó napidíj:

VIII. Szállásköltség/jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege: ............................................ /fõ/éj (éjszaka),
azaz összesen: .............................................................................................

Szállásigény:

Ország Város
A szállodai elhelyezés

elsõ napja
A szállodai elhelyezés

utolsó napja
Éjszakák száma

Szolgálati érdekbõl elrendelt szálloda megnevezése3:
Egyéb (a kiküldõ által fontosnak tartott információk):

1 Személyiigazolvány-szám kizárólagosan a schengeni térség országaiba történõ utazás esetén adható meg, vízumköteles országok esetén továbbra is az útle-
vélszám megadása szükséges.
2 Személyiigazolvány-szám kizárólagosan a schengeni térség országaiba történõ utazás esetén adható meg, vízumköteles országok esetén továbbra is az útle-
vélszám megadása szükséges.
3 Ha a fogadó fél a rendezvény vagy konferencia idejére pontosan meghatározza az igénybe vehetõ szállodát, a szállást elrendelõ, biztosító intézmény meg-
nevezése is szükséges.
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IX. Szállítási költségek:
Az igénybe vehetõ szállítási eszköz4 megnevezése:

A repülõjegy foglalásához szükséges adatok:

Az útlevélben vagy személyi igazolványban szereplõ név:

Születési hely, idõ (év, hó, nap):

Állampolgársága:

Az útlevelet vagy személyi igazolványt kiállító hatóság megnevezése,
a kiállítás helye és ideje:

Az útlevél vagy személyi igazolvány lejáratának ideje:

Odautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Visszautazás ideje:

A javasolt járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

1. Menetrendszerûen közlekedõ szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése:
2. Szolgálati gépjármû engedélyezése esetén költségelõleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás):
3. Saját gépjármû engedélyezése esetén:
a) Külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
b) Gépjármû típusa és forgalmi rendszáma:
c) Gépjármû motor lökettérfogata, üzemanyag típusa:
d) Engedélyezett kilométer belföldön:
e) Engedélyezett kilométer külföldön:
f) Üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:

X. A kiutazó csoport részére utólagos elszámolású egyéb költségelõlegek:

Költség megnevezése (célja) Összege és valuta neme

Utólagos elszámolásra személyi költség (telefon, fax, belépõ):

Utólagos elszámolásra helyi közlekedési költség (vonat, taxi, metró, busz):

Utólagos elszámolásra egyéb (idegenforgalmi adó, váltási, elõre nem várható) költség:

VIP váró, kormányváró, ajándék, részvételi díj, regisztrációs díj, konferencia díj 5:

Megjegyzés:

4 Repülõgép, vonat, szolgálati vagy saját gépjármû.
5 Kérem a megfelelõ részt aláhúzni! Ajándék esetén a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási
kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.
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XI. Illetékes pénzügyi ellátó szerv (az elõlegek kiadására és elszámolására jogosult valutapénztár) megnevezése:

............................., 2............... év ............................................... hó ................. nap

............................................................................
Programfelelõs szervezet, vezetõ aláírása

Pénzügyi ellenjegyzés:
Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés:

További szabad keret:

............................., 2............... év ............................................... hó ................. nap

.............................................................................
Ellenjegyzõ szerv megnevezése, vezetõ aláírása

Készült: 7 példányban
Egy példány: 3 lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: MH BHD
3. sz. pld.: HM VGH NI NUKPO
4. sz. pld.: KNBSZ (elektronikusan)
5. sz. pld.: Keretgazda szervezet(elektronikusan)
6. sz. pld.: Érintett honvédségi szervezet
7. sz. pld.: Kiutazó
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3. melléklet a 25/2018. (VII. 30.) HM utasításhoz

MUNKÁLTATÓI JOGKÖRT sz. példány
GYAKORLÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

A(Z) …
SZEMÉLYÜGYI FÕNÖKSÉG FÕNÖKÉNEK

……/20… … SZÜ VEZ
HATÁROZATA

VEZÉNYLÉSRE VONATKOZÓAN

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 7. § (7) bekezdése alkalmazásával
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. melléklet 2.18. pontjában biztosított jogkörében, figyelemmel a Hjt. 5. § (1) be-
kezdésében foglaltakra, a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja alapján, tekintettel a Hjt. 88. § és Hjt. 89. §-ának és a Vhr.
192. §-ának, a Vhr. 193. § (3) bekezdésének és a Vhr. 196. §-ának rendelkezéseiben foglaltakra, valamint a Vhr. 1. §
10. pont i) pontja alapján az Munkáltatói jogkört gyakorló szervezet parancsnoka a(z) …/év/SZÜ … Döntési lapon

… év. … hó … nap – … év. … hó … nap között
vezényli

a(z) … által végrehajtásra kerülõ
a(z) …elnevezésû képzésre

Országba (Város)

név ................................................................................... SZTSZ ............................................................ rendfokozat,

a(z) ................................................... beosztás pontos megnevezése (beosztás pozíció száma) beosztásban szolgálatot
teljesítõ személyt.

Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................................

Útlevél/Személyiigazolvány-szám, érvényességi idõ: ..................................................................................................

Anyja neve: ...................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ........................................................................................................................................................

A kijelölt ügyintézõ neve, rendfokozata, elérhetõsége: ..................................................................................................

Jelen vezénylési határozat a(z) …/20… nyilvántartási számú tanulmányi szerzõdés figyelembevételével került
kiadásra!

A képzésen történõ részvétel finanszírozása a(z) …. évi … elnevezésû pénzügyi keret (CRK …) terhére történik.

Napidíj:

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: deviza-
rendelet) 47. §-a és 56. § (1) bekezdése alapján napidíját az alábbiak szerint határozza meg:

… nap …%
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Szállás:

A devizarendelet 48. és 59. §-a alapján nevezett részére meg kell téríteni a szállásköltség számlával igazolt összegét.
A szállás foglalását a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár,

Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD PDRI) végzi. A fogadó fél által
központilag biztosított, illetve a szolgálati érdekbõl elrendelt szállás esetén a szállásköltség elõlegként történõ felvétele
engedélyezhetõ.

Finanszírozás: Küldõ fél által finanszírozandó/fogadó fél finanszírozza és biztosítja.
Jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege: maximum … euró/éjszaka/fõ, amelytõl eltérni indokolt esetben,

kizárólag a keretgazda szervezet engedélyével lehet.
A szállásköltség összege összesen … euró (… éjszaka × … euró), amelynek elõlegként történõ felvétele engedé-

lyezett.
Szállásigény:
Szolgálati érdekbõl elrendelt szálloda megnevezése és címe:
Egyéb: A fenti keretösszeg elõlegként történõ felvétele engedélyezett./A szállás lefoglalására az MH BHD PDRI in-

tézkedjen.

Utazás:

A devizarendelet 49–52. §-a alapján nevezett részére meg kell téríteni az utazási és a szállítási költségek számlával
igazolt összegét.

Finanszírozás: Küldõ fél által finanszírozandó/fogadó fél finanszírozza és biztosítja.
Az igénybe vehetõ szállítási eszköz megnevezése: 1. menetrendszerinti repülõgép, 2. fapados repülõgép, 3. menet-

rendszerinti vonat, 4. szolgálati gépjármû, 5. saját gépjármû

Kiutazás tervezett idõpontja:

Járat:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Átszállás:

Hazautazás tervezett idõpontja:

Járat:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Átszállás:

Menetrendszerûen közlekedõ szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése:

Szolgálati gépjármû engedélyezése esetén az utazási elõleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás):
Saját gépjármû engedélyezése esetén:
a) külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
b) gépjármû motor lökettérfogata:
c) üzemanyag típusa:
d) gépjármû típusa és forgalmi rendszáma:
e) engedélyezett távolság belföldön: … km
f) engedélyezett távolság külföldön: … km
g) üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:
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A fogadó fél által biztosított juttatások:

A devizarendelet 62. § (3) bekezdése alapján a nevezett részére megállapított honvédségi juttatások együttes össze-
gébe a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatásokat (különösen napidíj, szállásköltség) be kell számítani. Nevezett köte-
les a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) felé a kiérkezést követõ nyolc
munkanapon belül, illetve a hazaérkezését követõen a pénzügyi elszámolás során írásban tett nyilatkozat, illetve a kül-
földi fél által kiállított hivatalos igazolás alapján igazolni a részére a külföldi fél által kifizetett járandóságok összegét és
jogcímét.

A fogadó fél által folyósított napidíj:

Szállásköltség hozzájárulás:

Utazási költség hozzájárulás:

Egyéb pénzbeli hozzájárulás:

Egyéb juttatások:

A devizarendelet 53. §-a alapján nevezett részére elõzetesen nem meghatározható egyéb költségek (különösen szol-
gálati telefon, helyi utazások költsége) a kiküldõ utólagos engedélyével – a döntési lap, valamint a vezénylési határozat
módosítását követõen – számolhatók el:

Megnevezés (célja): Összege és a valuta neme:

Utólagos elszámolásra személyi költség
(szolgálati telefon/fax, internet):
Utólagos elszámolásra (elõre nem várható)
egyéb költség:
Utólagos elszámolásra helyi közlekedési költség*
(vonat, taxi, metró, busz):

* A helyi közlekedési költség a devizarendelet 58. § a) pontja alapján csak a tanfolyam helyszínére történõ ki- és hazautazás esetében számolható el, a tan-
folyam idõtartamára nem jár, tekintettel arra, hogy azt a résztvevõnek a külföldi napidíjából kell biztosítania.

Megjegyzés:

Utazása megszervezése és külföldön történõ tartózkodása tudnivalóival kapcsolatos feladataira történõ eligazítása,
valamint utazási elõleg felvétele céljából jelentkezzen a MH BHD PDRI-nél és a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) pénzügyi ellátásért felelõs szervénél.

A jelen vezénylési határozatban szereplõ juttatások megegyeznek a tanulmányi szerzõdésben foglalt, az MH által
tanulmányi támogatásként biztosított juttatásokkal.

Az ideiglenes külföldi tanulmány vonatkozásában az illetékes pénzügyi ellátó szerv a devizarendelet 2. § (4) bekezdés
d) pontja alapján a HM VGH Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Utaztatási és Külszolgálati Pénzügyi Osztály.

Megérkezését követõen haladéktalanul jelentkezzen be a fogadó félnél akkreditált magyar katonai attasé hivatalnál,
Az úti jelentés 1-1 példányát a hazaérkezést követõ 10. munkanapig terjessze fel a HVK SZCSF csoportfõnöke,

a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály fõosztályvezetõje, továbbá küldje meg a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat részére.

A tanfolyam elvégzését igazoló okmányt a szolgálati hely szerinti személyügyi szerv részére az okmánykézhezvételét
követõ 8 napon belül adja le.

Tanulmányaihoz sok sikert, erõt, egészséget kívánok!

Jelen határozat kiadmányozása a Hjt. 2. § 29. pont c) alpontjában, valamint a Vhr. 16. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján történt.
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A Hjt. 181/A. §-a alapján, a döntési lapon meghozott munkáltatói döntéssel szemben szolgálati panasz nyújtható be,
a döntési lap alapján hozott határozat közlésétõl számított 30 napos, de legfeljebb a határozat meghozatalától számított
1 éves jogvesztõ határidõn belül, a határozatot hozó szervhez, a döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gya-
korlónak címezve.

A Vhr. 16. § (2) bekezdése alapján az állomány tagja írásban kérheti a személyügyi szervtõl a döntési lap vonatkozó
részének (kivonatának) közlését.

Helyõrség, 20........................... hó ..........-n.

....................................................................................................
munkáltatói jogkört gyakorló személyügyi szervének

vezetõje

Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Budapest, 20........................... hó ..........-n.

....................................................................................................
ellenjegyzésre jogosult szervezet

vezetõje

A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi keret rendelkezésre áll.

Budapest, 20........................... hó ..........-n.

....................................................................................................
keretgazda szervezet

vezetõje

Készült: 1 példányban
Egy példány: 5 lap
Ügyintézõ (tel.): Név, rendfokozat (…)
Kapják: 1. sz. példány: Levéltár

Másolat készült: 7 példányban
Egy példány: 5 lap
Kapják: 1. sz. példány: Érintett (állományilletékes honvédség szervezet)

2. sz. példány: MH HFKP (telefaxon)
3. sz. példány: munkáltatói jogkört gyakorló személyügyi szervezet (elektronikusan/telefaxon)
4. sz. példány: HM VGH NI NUKPO (elektronikusan/telefaxon)
5. sz. példány: KNBSZ (elektronikusan/telefaxon)
6. sz. példány: HVK SZCSF (elektronikusan/telefaxon)
7. sz. példány: MH BHD Utaztatási Csoport (elektronikusan/telefaxon)
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4. melléklet a 25/2018. (VII. 30.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

.............../20... HM ...

HATÁROZATA

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓAN
beiskolázásról

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 80. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel arra, hogy a 20… évi külföldi beiskolázási tervben jelölésre került, munkahelyi vezetõjének javaslatára,
vele egyetértésben

beiskolázom
… év … hó … naptól … év … hó … napig

„a tanfolyam megnevezése”
tanfolyamra

Országba (Város)

név ............................................................., születési idõ, anyja neve ............................................................ kormány-
tisztviselõt,

....................................................................................................................................... Szervezeti egység, munkakör.

Személyügyi törzsszám: ................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................................
Útlevél/Személyiigazolvány-szám, érvényesség idõ: ...................................................................................................
Ügyintézõ (tel.): ............................................................................................................................................................

A képzésen történõ részvétel finanszírozása a(z) … évi … elnevezésû pénzügyi keret (CRK…) terhére történik.

Napidíj:

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: deviza-
rendelet) 47. §-a és 56. § (1) bekezdése alapján napidíját az alábbiak szerint határozza meg:

… nap …%
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Szállás:

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: deviza-
rendelet) 48. és az 59. §-a alapján nevezett részére meg kell téríteni a szállásköltség számlával igazolt összegét.

A szállás foglalását az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, Protokoll, Delegációs és Rendezvény-
biztosító Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD PDRI) végzi. A fogadó fél által központilag biztosított, illetve a szolgá-
lati érdekbõl elrendelt szállás esetén a szállásköltség elõlegként történõ felvétele engedélyezhetõ.

Finanszírozás: Küldõ fél által finanszírozandó/Fogadó fél finanszírozza és biztosítja.

Jóváhagyott szállodai elhelyezés napi keretösszege: maximum … euró/éjszaka/fõ, amelytõl eltérni indokolt esetben,
kizárólag a keretgazda szervezet engedélyével lehet.

A szállásköltség összege összesen: … euró (… éjszaka × … euró), amelynek elõlegként történõ felvétele engedé-
lyezett.

Szállás igény: Szolgálati érdekbõl elrendelt szálloda megnevezése és címe:

Egyéb: A fenti keretösszeg elõlegként történõ felvétele engedélyezett./A szállás lefoglalására az MH BHD PDRI in-
tézkedjen.

Utazás:

A devizarendelet 49–52. §-a alapján nevezett részére meg kell téríteni az utazási és szállítási költségek számlával iga-
zolt összegét.

Finanszírozás: Küldõ fél által finanszírozandó/fogadó fél finanszírozza és biztosítja.

1. Az igénybe vehetõ szállítási eszköz megnevezése: 1. menetrendszerinti repülõgép, 2. fapados repülõgép, 3. menet-
rendszerinti vonat, 4. szolgálati gépjármû, 5. saját gépjármû

Kiutazás tervezett idõpontja:

Járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Átszállás: –

Hazautazás tervezett idõpontja:

Járat megnevezése, száma:

Honnan Indulási idõ Hová Érkezési idõ

Átszállás: –

2. Menetrendszerûen közlekedõ szállítási eszközök esetén osztály, illetve kategória megjelölése: –

3. Szolgálati gépjármû engedélyezése esetén az utazási elõleg összege (üzemanyag, autópálya, parkolás): –
– gépjármû típusa és forgalmi rendszáma:
– engedélyezett km belföldön:
– engedélyezett km külföldön:
– üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:

878 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



4. Saját gépjármû engedélyezése esetén:
– külföldön is érvényes teljes CASCO biztosítási kötvény száma:
– gépjármû típusa és forgalmi rendszáma:
– engedélyezett km belföldön:
– engedélyezett km külföldön:
– üzemanyag-, parkolási költség, autópályadíj:

A devizarendelet 62. §-a alapján a nevezett részére megállapított honvédségi juttatások együttes összegébe a fogadó
fél által nyújtott pénzbeli juttatásokat (különösen napidíj, szállásköltség) be kell számítani. Nevezett köteles a Honvéd-
ség központi személyügyi szerve, felé a képzés tervezett kezdõ idõpontja elõtt legalább 8 héttel, de legkésõbb a képzés-
rõl történõ hazaérkezést követõ 8 munkanapon belül végrehajtott pénzügyi elszámolás során írásban tett nyilatkozat
alapján igazolni a részére a külföldi fél által kifizetett járandóságokat.

A fogadó fél által biztosított juttatások:
Napidíj kiegészítés:
Szállásköltség hozzájárulás:
Utazási költség hozzájárulás:
Egyéb pénzbeli hozzájárulás:

A devizarendelet 53. §-a alapján nevezett részére elõzetesen nem meghatározható egyéb költségek (különösen szolgá-
lati telefon, helyi utazások költsége) a kiküldõ utólagos engedélyével – a vezénylési határozat vagy parancs módosítását
követõen – számolhatók el.

Utólagos elszámolásra egyéb költségelõleg:

Megnevezés (célja):

Tanfolyami díj:

Összege és a valuta neme:

Utólagos elszámolásra egyéb költség [telefon-, fax-,
internetköltség (szolgálati céllal), helyi közlekedési
költség* (taxi, metró)]:

* A helyi közlekedési költség a devizarendelet 58. § a) pontja alapján csak a tanfolyam helyszínére történõ ki- és hazautazás esetében számolható el, a tan-
folyam idõtartamára nem jár, tekintettel arra, hogy azt a résztvevõnek a külföldi napidíjából kell biztosítania.

Utazása megszervezése és külföldön tartózkodása tudnivalóival kapcsolatos feladataira történõ eligazítása, valamint
utazási elõleg felvétele céljából jelentkezzen az MH BHD PDRI-nél és a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiak-
ban: HM VGH) pénzügyi ellátásért felelõs szervénél.

Az ideiglenes külföldi tanulmány vonatkozásában illetékes pénzügyi ellátó szerv a HM VGH, Nemzetközi Igazgató-
ság, Nemzetközi Utaztatási és Külszolgálati Pénzügyi Osztály.

Megérkezését követõen haladéktalanul jelentkezzen be a fogadó félnél akkreditált magyar katonai attasé hivatalnál.

A kiküldött személy az úti jelentés 1-1 példányát a hazaérkezést követõ 10. munkanapig a HVK Személyzeti Csoport-
fõnökségre, a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztályra és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz terjessze fel.

Tanulmányaihoz sok sikert, erõt, egészséget kívánok!

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 879



Jelen határozat ellen igényének érvényesítése érdekében a Kttv. 190. § (3) bekezdés c) pontja alapján, a kézbesítéstõl
számított három éven belül keresettel fordulhat a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Budapest, 20.......................................-n.

.................................................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.

Budapest, 20.......................................-n.

.................................................................................
ellenjegyzésre jogosult szervezet

vezetõje

A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi keret rendelkezésre áll.

Budapest, 20.......................................-n.

.................................................................................
keretgazda szervezet

vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány: 5 lap
Ügyintézõ:
Kapják:
1. sz. pld.: Levéltár
2. sz. pld.: Érintett

Sokszorosítva: 8 példányban
Ügyintézõ (tel.):
Kapják:
1. sz. soksz. példány: MH BHD
2. sz. soksz. példány: HM VGH NI NUKPO
3. sz. soksz. példány: KNBSZ
4. sz. soksz. példány: HM KÁT Titkárság, Közszolgálati Iroda
5. sz. soksz. példány: HVK SZCSF
6. sz. soksz. példány: MH HFKP
7. sz. soksz. példány: érintett fõosztály/csoportfõnökség
8. sz. soksz. példány: Irattár
Az irat 4. számú sokszorosított példánya elektronikus feldolgozás céljából az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ

Parancsnokság részére faxon továbbítandó.
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A honvédelmi miniszter
26/2018. (VII. 30.) HM

utasítása
a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról
és a jelentési kötelezettség körébe tartozó

biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló
119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a kormány-
ügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011.
(IX. 22.) Korm. határozatra – a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési
kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ
helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasí-
tás 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A biztonsági ügyelet irányítását és jelentési felada-
tainak ellátását – heti váltásban – a HM parlamenti állam-
titkára, a HM közigazgatási államtitkára, a HM honvédel-
mi államtitkára, a HM védelempolitikáért felelõs helyettes
államtitkára, a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkára, a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkára, valamint a HM humánpolitikáért
felelõs helyettes államtitkára (a továbbiakban együtt:
ügyeletes állami vezetõ) végzi.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
27/2018. (VIII. 7.) HM

utasítása
a belföldi reprezentációról szóló

83/2004. (HK 24.) 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 jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdése
a következõ o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti vendéglátási tevékenység kere-
tében belföldi reprezentációs kiadásként az alábbi fo-
gyasztási cikkek, szolgáltatások vásárlása számolható el:]

„o) mosogató- és tisztítószerek, takarítóeszközök.”
(2) Az Utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(5) Az 1. mellékletben meghatározott parancsnokok

távolléte esetén a személyi reprezentációs normát a szer-
vezetszerû helyettes vagy a helyettesítésre kijelölt pa-
rancsnoki, illetve vezetõi jogkört gyakorló személy részé-
re kell felszámítani.”

2. §

Az Utasítás
a) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „édes, sós aprósüte-

mény, cukrászsütemény” szövegrész helyébe az „édes,
sós aprósütemény, cukrászsütemény és az elkészítéséhez
szükséges alapanyagok” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés h) pontjában a „szendvics, sajt”
szövegrész helyébe a „szendvics és az elkészítéséhez
szükséges alapanyagok (különösen: vaj, sajt, szendvics-
krém, felvágott, pékáru)” szöveg,
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c) 1. mellékletének B:4 mezõjében a „parlamenti állam-
titkár, közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe
az „államtitkár” szöveg
lép.

3. §

Az Utasítás 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az utasításnak a belföldi reprezentációról szóló

83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról szóló
27/2018. (VIII. 7.) HM utasítással módosított 1. mellékle-
tét 2018. május 22-étõl kell alkalmazni.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
28/2018. (VIII. 7.) HM

utasítása
az egyes beosztásokban megállapítható

munkaerõ-piaci pótlékról szóló
34/2016. (VII. 15.) 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 jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dés f) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerõ-
piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az állomány (3) bekezdés szerinti informati-
kai szolgálati beosztást betöltõ tagja az R. 6. § (1) bekezdé-
se alapján, az utasításban elõírt feltételeknek való meg-
felelés idõtartamára, de legfeljebb a 2018. július 1-tõl

2018. december 31-ig terjedõ idõszakra munkaerõ-piaci
pótlékra jogosult, ha

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati beosztást
lát el vagy

b) a betöltött szolgálati beosztásához a (2) bekezdés
b) pont ba)–bd) alpontja szerinti rendfokozat van rendsze-
resítve.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerõ-
piaci pótlék havi összege

a) a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rend-
fokozatától függetlenül a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HIICSF) csoportfõnöki és csoportfõnök-helyettesi,
valamint a HVK HIICSF Informatikai Osztály osztály-
vezetõi beosztás esetében 170 000 Ft vagy

b) az a) pontba nem tartozó esetben a betöltött szolgálati
beosztás rendszeresített rendfokozata alapján

ba) százados, õrnagy vagy alezredes rendszeresített
rendfokozatnál 170 000 Ft,

bb) fõhadnagy rendszeresített rendfokozatnál 90 000 Ft,
bc) törzszászlós rendszeresített rendfokozatnál 60 000 Ft,
bd) zászlós rendszeresített rendfokozatnál 30 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során informatikai

szolgálati beosztásként a munkakör-gazdálkodással kap-
csolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás
3. mellékletében

a) a 16-os azonosítószámú vegyivédelmi munkakör-
család „F – elemzõ és informatikai” fegyvernemi, szakági
alcsoportjának „p”,

b) a 39-es azonosítószámú informatikai munkakörcsalád
ba) „A – általános” fegyvernemi, szakági alcsoport-

jának „a”–„h”, „t”,
bb) „B – rendszerszervezõ” fegyvernemi, szakági alcso-

portjának „a”, „b”, „d”, „e”, „h”,
bc) „C – biztonsági rendszerszervezõ” fegyvernemi,

szakági alcsoportjának „b”, „e”,
bd) „F – rendszerfelügyelõ” fegyvernemi, szakági al-

csoportjának „a”, „b”, „d”,
be) „M – rendszerüzemeltetõ” fegyvernemi, szakági al-

csoportjának „b”, „e”, „h”, „t”,
bf) „R – hálózatfelügyelõ” fegyvernemi, szakági alcso-

portjának „a”, „e”, „f”,
bg) „S – hálózatüzemeltetõ” fegyvernemi, szakági al-

csoportjának „a”, „b”, „e”, „h”, „k”, „t”,
bh) „X – rendszergazda” fegyvernemi, szakági alcso-

portjának „d”, „e”, „h”,
bi) „Y – feldolgozó” fegyvernemi, szakági alcsoportjá-

nak „a”, „e”, „k”, „t” és
c) az 54-es azonosítószámú elektronikai munkakör-

család „C – informatika” fegyvernemi, szakági alcsoport-
jának „a”, „e”, „f”, „m”, „t”
munkakör típusaiba sorolt beosztásokat kell figyelembe
venni.

(4) A Hjt. 55. §-a szerinti esetben a (2) bekezdés alkal-
mazása során a megbízással betöltött szolgálati beosztást
kell figyelembe venni.”
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2. §

Az Ut. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az egyes beosztásokban megállapítható munka-

erõ-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 7.) HM utasítással
megállapított 5/A. §-át 2018. július 1-jétõl kell alkal-
mazni.”

3. §

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
43/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet

mûködésének szabályozásáról szóló
122/2012. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedés módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
44/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyarország határain kívüli

nemzetközi válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos feladatok

logisztikai támogatása végrehajtásának szabályairól

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter

közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Magyarország ha-
tárain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató
mûveletekben résztvevõ vagy részvételre tervezett ideig-
lenes katonai szervezetei személyi állományára, valamint
az ezen mûveletekben az egyéni beosztások állomány-
jegyzékei alapján, továbbá a felajánlott erõkben szolgála-
tot teljesítõkre és az ezen mûveletek logisztikai támogatá-
sát tervezõkre, szervezõkre és végrehajtókra terjed ki.

2. Az intézkedés alkalmazásában
a) BNT: befogadó nemzeti támogatás, a befogadó or-

szág(ok) által békében, illetve különleges jogrend esetén,
az adott országban állomásozó, mûködõ, vagy annak terü-
letén átvonuló szövetséges erõk és szervezetek számára
nyújtott polgári vagy katonai segítség, amelynek alapját
a befogadó és az alakulatokat küldõ országok megfelelõ
hatóságai, illetve a NATO közötti megállapodások ké-
pezik,

b) egyéni beosztás: állományjegyzék alapján, Magyar-
ország határain kívüli válságreagáló mûveletekben, több-
nemzeti kötelékekben szolgálatot teljesítõ állomány által
betöltött beosztás,

c) erõforrás terv: a döntéselõkészítés idõszakában ki-
dolgozott támogató okmány, amely a válságreagáló mûve-
lethez szükséges erõforrás igényt tartalmazza,

d) felszerelési jegyzék: a megalakított kontingens mû-
ködéséhez szükséges állománytáblán felüli hadfelszere-
lésrõl szóló kimutatás,

e) KET: központi ellátási terv, a Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
LOGCSF) által jóváhagyott dokumentum, amely a Ma-
gyar Honvédség Hadinorma kiadásáról szóló 9/2017.
(HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás mellékletében, a fel-
szerelési jegyzékben és az állománytáblákban szereplõ
hadfelszerelésen kívül tartalmazza a feladatra kijelölt ka-
tonai szervezet számára az OPLAN-ban meghatározott,
és a szakági normák alapján számvetett hadianyagokat és
haditechnikai eszközöket, a hadfelszerelés lépcsõzését
és azok biztosításának módját is csapatkészletbõl, meg-
lévõ központi készletbõl, beszerzésbõl,



f) kivonás: a nemzetközi válságreagáló, béketámogató
mûveletekben résztvevõ erõk, technikai eszközök és
anyagi készletek mûveleti területrõl honi területre történõ
visszacsoportosítása,

g) kontingens: a nemzetközi válságreagáló, béketámo-
gató mûveletekben résztvevõ, ideiglenes állománytáblával
rendelkezõ katonai szervezet,

h) misszió: a nemzetközi válságreagáló, béketámogató
mûveletekbe felajánlott katonai erõk és a nemzetközi szer-
vezetek által vezetett mûveletekben egyéni beosztást be-
töltõ személyek csoportja, összessége,

i) NTE: nemzeti támogató elem, mint ideiglenesen létre-
hozott támogató szervezet, melynek állományát a támoga-
tott kontingens nagyságrendjének megfelelõ kapacitású
logisztikai erõk, így különösen raktárak, szállító és javító
alegységek, egészségügyi és egyéb szervezetek alkotják,
és amely a fogadó nemzet területén, harcászati zónán kívül
– mögöttes területen – települve, hadmûveleti szintû
szerepkörben, teljes körû logisztikai támogatást nyújt
a mûveleti feladatokra átadott erõknek,

j) OPLAN: operation plan, azaz mûveleti terv, egy önálló
vagy több, egymáshoz kapcsolódó, párhuzamosan vagy
egymás után végrehajtandó harctevékenységbõl álló soro-
zat végrehajtására irányuló terv, amely rendszerint meg-
határozott feltevéseken alapul, és direktíva formájában
jelenik meg, amit az elöljáró ad ki, hogy lehetõvé tegye az
alárendelt parancsnokok számára a támogatási tervek és
parancsok elõkészítését,

k) SOR: szükségleti jegyzék, a megkötésre tervezett
TA tartalmának megadásához és a szerzõdéskötés kezde-
ményezéséhez készített azon okmány, amely tartalmazza
a nemzetközi szerzõdés alapján biztosításra tervezett
– igényelt – szolgáltatások paramétereit, valamint tájékoz-
tatást ad a szerzõdõ félnek az ellátandó – saját – katonai
szervezetrõl és annak logisztikai képességeirõl,

l) TA: technical agreement, azaz technikai megállapo-
dás, a kontingens támogatása érdekében két, vagy több fél
között megkötött írásos, joghatás kiváltására alkalmas
megegyezés,

m) váltás: a kontingens személyi állományának mûve-
leti területre történõ ki- és hazaszállítása, amely magába
foglalja a váltó állomány tagjainak és az egyéni, illetve
egyes esetekben a kollektív felszerelésének mûveleti terü-
letre történõ kijuttatását, a leváltott állomány tagjainak és
az egyéni, illetve egyes esetekben a kollektív felszerelésé-
nek a honi kijelölt helyõrségekbe történõ szállítását.

2. Logisztikai támogatási alapelvek

3. A mûveletre kijelölt erõk logisztikai támogatásának
tervezése során figyelembe kell venni a vonatkozó szövet-
ségesi doktrínákban lefektetett elveket, a mûvelettel
összefüggõ, haderõ-szükségleti lista alapján vállalt felada-
tok követelményeit és a hazai szabályozókban meghatáro-
zottakat.

4. A mûvelethez történõ csatlakozásra, illetve a felaján-
lásra vonatkozó döntés elõkészítésénél meg kell vizsgálni
a logisztikai támogatás végrehajthatóságát és a feladat-
végrehajtás erõforrás-igényét.

5. A döntéselõkészítés szakaszában a stratégiai és köz-
ponti logisztikai szervezetek megvizsgálják a kijelölt erõk
hadfelszerelése biztosításának lehetõségeit, a mûvelet
fenntarthatósága követelményeit, a stratégiai átcsoportosí-
táshoz szükséges szállítási kapacitás rendelkezésre állását
és összeállítják a feladat erõforrás tervét. A helyzetértéke-
lés során folytatják a logisztikai támogatás tervezéséhez
szükséges információigényt tartalmazó lista kidolgozását,
valamint a befolyásoló tényezõk folyamatos értékelését.

6. A szövetségesektõl, illetve a mûveleti területen
– BNT keretében, vagy harmadik féltõl – biztosítható erõ-
források és szolgáltatások igénybevétele tervezhetõsége
érdekében már a feladatkidolgozás korai szakaszában
szükséges összeállítani az SOR-t, amelyet folyamatosan
naprakészen kell tartani.

7. A kötelékben feladatot végrehajtó erõk közvetlen lo-
gisztikai támogatását a szervezetszerû, vagy ideiglenesen
megalakított logisztikai alegység hajtja végre. A mûveleti
területen települt magyar erõk követõ logisztikai támoga-
tását a hadszíntérre telepített NTE, annak hiányában az
erre kijelölt katonai szervezet végzi. A logisztikai támoga-
tást végzõ szerv tevékenységét nemzeti felelõssége mel-
lett, nemzeti alárendeltségben valósítja meg. A nemzeti
támogató elem ellátási, fenntartási, közlekedési és egyéb
lehetõségei folytán az elöljáró vezetési szint logisztikai
támogatói szerepét tölti be a megfelelõ jogokkal és kötele-
zettségekkel.

8. A mûveleti területre átcsoportosításra tervezett erõk
hadfelszerelése az állománytáblában, felszerelési jegyzék-
ben foglaltak, valamint a mûveleti parancsnok követelmé-
nyei alapján, a helyszínen igénybe vehetõ erõforrások és
szolgáltatások figyelembevételével kidolgozott és jóváha-
gyott – a raktárkészleteket is tartalmazó – KET alapján
kerül megalakításra.

9. A logisztikai támogatási terv véglegesítése, valamint
a hadfelszerelés–szükségletet tartalmazó KET jóváhagyá-
sát lehetõleg a mûveleti területen végrehajtott szemrevéte-
lezést követõen kell elvégezni.

10. A mûveletek logisztikai támogatásáért – mint a kon-
tingens megalakítására kijelölt szervezet – az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság a felelõs. A feladatot végrehajtó
szervezet megalakítása során, a megalakításra kijelölt ka-
tonai szervezet a logisztikai támogatás érdekében, a lehe-
tõségek függvényében felhasználja mindazon erõforrást
és anyagi készletet, amely az alárendeltségébe tartozó
szervezeteknél rendelkezésére áll.
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11. A mûveleti területen való mûködés és alkalmazás
során az adott mûveletre kidolgozott mûveleti utasítást
(Standing Operational Procedure, a továbbiakban: SOP),
a HM által, az adott feladatra megkötött egyetértési megál-
lapodást (Memorandum of Understanding, a továbbiak-
ban: MOU), valamint a TA-t, ezek hiányában a Magyar
Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
24/2005. (VI. 30.) HM rendelet Mellékleteként kiadott
MH Szolgálati Szabályzatában, valamint a kontingens ál-
tal kiadásra kerülõ Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
foglaltakat kell alkalmazni a személyi állomány ellátási
alapelveire, a hadfelszerelés tárolására, nyilvántartására,
megóvására, igénybevételére, a csapatmozgásokra, kato-
nai szállításokra és anyagmozgatásra.

12. A HVK LOGCSF a HM szervekkel és a honvédele-
mért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekkel együttmûködve kidolgozza a feladatra
kijelölt erõkkel kapcsolatos Honvéd Vezérkar fõnöki
(a továbbiakban: HVKF) intézkedés logisztikai tárgyú
rendelkezéseit. Az MH ÖHP az állományilletékes vagy
szakmailag illetékes szervezettel, valamint a HVK
LOGCSF-fel együttmûködésben végzi a két, és többoldalú
mûveleti logisztikai szabályzó dokumentumok, nemzetkö-
zi megállapodások – MOU, TA – szakmai elõkészítését,
kidolgozását és véglegesítését. A feladat végrehajtásához
szükséges információ biztosítása érdekében az MH ÖHP
szakállománya részt vesz az elõzetes egyeztetéseken,
helyszíni szemléken, koordinációs rendezvényeken.

13. A mûveletre vonatkozó specifikus, vagy általános
érvényû nemzetközi logisztikai támogatási megállapodá-
sok – MOU, TA, beszerzési és kereszt- kiszolgálási egyez-
mény (Aquisition and Cross Servicing Agreement:
ACSA) – keretében igénybe vehetõ logisztikai támogatá-
sok, és annak igénylési jogköre mûveleti területenként
külön kerül szabályozásra.

14. Az MH ÖHP koordinálja a külföldi fegyveres erõk
hazai, valamint az MH által külföldön felhasznált anya-
gok, valamint szolgáltatások csapat elõirányzat terhére
történõ ellentételezésével kapcsolatos feladatok végzését.
A központi elõirányzatok terhére történõ ellentételezések
koordinálása az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) és az MH Egészségügyi Központ (a továbbiak-
ban: MH EK) feladata.

15. Az MH ÖHP felelõs az alárendelt katonai szerveze-
teinek külföldi mûveletekben résztvevõ logisztikai szakál-
lománya kiválasztásával, felkészítésével, az alegységek,
kontingensek átcsoportosításával, telepítésével, nemzeti
támogatásával, váltásával kapcsolatos szervezõmunkáért,
a stratégiai szállítás kivételével, amely az MH LK felelõs-
sége. Az MH ÖHP a HVK LOGCSF szakmai felügyelete
mellett, együttmûködve az MH LK-val és az MH EK-val

kidolgozza a mûveletek logisztikai támogatásának elveit
és követelményeit.

16. A nemzetspecifikus hadianyagokból és haditechni-
kai eszközökbõl a kontingensnek, az OPLAN-ben a szá-
mára elõírt és megfelelõen lépcsõzött, mobilizálható kész-
lettel kell rendelkeznie. Az MH ÖHP együttmûködve az
MH LK-val és az MH EK-val tárolja a kijelölt kontingen-
sek elõírt központi készletét és kidolgozza a kontingensek
elõírt készletének mûveleti területre juttatásának tervét.

17. A mûveletekben részt vevõ állomány és a hadfelsze-
relés alkalmazási területre történõ ki- és hazatelepítése,
az állomány váltása, pihentetése, a szükséges utánszállí-
tások végrehajtása, nemzeti felelõsség keretében az MH
ÖHP igényei figyelembe vételével az MH LK vezetésével
valósul meg.

18. A kontingensek megalakítására kiadott hadfelszere-
lést a nemzeti nyilvántartásokban kell vezetni.

19. Az állománytábla és a felszerelési jegyzék kidolgo-
zása során a NATO elveknek megfelelõen a kontingens
állományában törekedni kell a dízel üzemû eszközök
alkalmazására.

20. A magyar kontingens logisztikai támogatása olyan
kontingensek esetében, amelyek földrajzi távolsága azt in-
dokolja, elsõsorban a már korábban megkötött két- és
többoldalú nemzetközi megállapodásokon alapul. Ezt az
adott kontingensre adaptálva, vagy a mûveleti területen
feladatot végrehajtó más nemzet haderejével, valamint
a befogadó nemzettel kötött, a kontingens egészére érvé-
nyes logisztikai támogatási rendszerbe beillesztett,
a konkrét feladatra kidolgozott MOU és TA alapján kell
tervezni és végrehajtani.

21. A feladat végrehajtására meghatározott hadfelsze-
relést alapvetõen az MH-ban rendszeresített eszközökkel
és anyagokkal kell tervezni. A felszerelési jegyzékben
rögzítetteknek megfelelõen a kontingens megalakítására
kijelölt katonai szervezet, mint végrehajtó, továbbá az
MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei közötti átcsopor-
tosításból, valamint központi készletbõl kell biztosítani.
Az MH készletébõl nem biztosítható hadfelszereléseket az
MH ÖHP beszerzési igénye alapján az MH LK és az
MH EK prioritással kezelve szerzi be.

22. Új szerepvállalás elõkészítése során a jóváhagyott
állománytábla, illetve felszerelési jegyzék alapján az
MH ÖHP szoros együttmûködésben az MH LK-val és
az MH EK-val KET-t készít. A KET-ben az MH ÖHP a
szükségleteket, illetve az alárendelt katonai szervezetei
készleteibõl felhasználható hadfelszerelést szerepelteti.
Az MH LK és az MH EK a központi készletben meglévõ
anyagokat és eszközöket jeleníti meg, továbbá a még
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beszerzési eljárás alatt álló hadfelszereléseket hiányként
mutatja ki, feltüntetve a beszerzési eljárás aktuális infor-
mációit.

23. Az MH ÖHP az elkészített KET-t az MH LK és az
MH EK parancsnokának egyetértõ javaslatával ellátva
jóváhagyásra megküldi a HVK LOGCSF részére. A szüksé-
ges központi ellátású hadfelszerelésekre vonatkozó beszer-
zési eljárások lefolytatása érdekében az MH LK és az MH
EK lefolytatja a hatáskörébe tartozó beszerzési eljárásokat.

24. Az MH ÖHP felelõs a kontingens logisztikai támo-
gatása érdekében szükséges intézményi, az MH LK és az
MH EK a központi költségvetés tervezéséért.

25. Az MH ÖHP együttmûködik a HVK LOGCSF-fel,
a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztállyal,
a HM Védelemgazdasági Hivatallal (a továbbiakban:
HM VGH), az MH LK-val és az MH EK-val az adott terv-
idõszakokra vonatkozó feladatok erõforrás és beszerzési
tervének, a kiadott keretszámok függvényében történõ el-
készítésében, amely alapján a HM VGH biztosítja a szük-
séges elõirányzatot.

26. Mûveleti területen a kontingens mûködésének biz-
tosítása érdekében szükséges technikai eszközök helyi
szolgáltatóktól történõ bérlését az MH ÖHP parancsnoka
engedélyezheti.

27. A várható feladat végrehajtásának érdekében nem
rendszeresített eszközre vonatkozó olyan igény felmerü-
lése esetén, amelyet alkalmazói igény támaszt alá, az
MH ÖHP által meghatározott harcászati követelmények
alapján az MH LK és az MH EK kidolgozza az új típusú
eszköz mûszaki követelményeit. A továbbiakban a hadfel-
szerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl történõ kivoná-
sának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasításban
foglaltak alapján kell eljárni.

28. A nemzetközi szervezetek által irányított mûvele-
tekben résztvevõ állomány hadiruházattal történõ ellátása
a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet
alapján történik.

29. A tartós külszolgálatból misszióba vezényelt állo-
mány ellátását – kitelepítést követõen – az MH ÖHP hajtja
végre.

30. Az ellátandó kontingensek tevékenységének logiszti-
kai támogatása érdekében az MH ÖHP NTE-t mûködtethet.

31. A vámügyintézés koordinálásával kapcsolatos fel-
adatok tekintetében

a) a Magyarországon katonai csapat- és árumozgással
összefüggõ export-import tevékenység teljes körû végre-
hajtása a HM VGH feladata,

b) a Magyarország határain kívüli nemzetközi válság-
reagáló és béketámogató mûveletek esetén, a katonai csa-
pat- és árumozgással kapcsolatos export-import tevékeny-
ség végrehajtása a HM VGH szakmai felügyelete mellett
a missziók feladata.

32. A HM VGH a kontingensek saját tulajdonú infra-
struktúrájának vonatkozásában megszervezi és végrehajt-
tatja a jogszabályban elõírt érintés- és villámvédelmi, vala-
mint tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat.

33. A HVK LOGCSF a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség, az MH ÖHP, az
MH LK és az MH EK bevonásával belsõ rendelkezést ké-
szít elõ a Magyarország határain kívüli nemzetközi válság-
reagáló és béketámogató mûveletekkel, valamint a logisz-
tikai támogatása végrehajtásának részletes szabályairól,
amit az intézkedés aláírását követõen ad ki.

3. Záró rendelkezések

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

35. Hatályát veszti a Magyar Köztársaság határain kívüli
nemzetközi válságreagáló és béketámogató mûveletekkel
kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása végrehajtá-
sának részletes szabályairól szóló 67/2011. (HK 17.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

Dr. Kádár Pál s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Böröndi Gábor vezérõrnagy s. k.,

Honvéd Vezérkar
fõnökének koordinációs helyettese

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
45/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az „ALAPOS BÁZIS 2018” törzsgyakorlás

tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját az együttes intéz-
kedésben meghatározott feladatok nemzetbiztonsági tá-
mogatásában való közremûködésre és a Honvédelmi Ága-
zati Döntési Rendszer (a továbbiakban: HÁDR) mûködte-
téséhez szükséges szakértõi állomány biztosítására.

3. Felkérjük a NATO Erõket Integráló Elem (a továb-
biakban: NFIU HUN) parancsnokát az együttes intézke-
désben meghatározott feladatok végrehajtásában való köz-
remûködésre és a törzsgyakorlás szakaszainak szakértõ és
alájátszó állománnyal való támogatására.

4. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát
az együttes intézkedésben meghatározott feladatok végre-
hajtásában való közremûködésre és a törzsgyakorlás egyes
szakaszainak támogatására.

2. A gyakorlat elokészítésének, tervezésének
és végrehajtásának általános rendje

5. A HM Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rendszer
(a továbbiakban: KDR), az MH Mûveleti Vezetési Rend-
szer (a továbbiakban: MH MVR), és a Katonai Egységes
Felderítõ Rendszer stratégiai szintû elemeinek gyakorolta-
tását rendeljük el a szövetséges erõk Befogadó Nemzeti
Támogatása (a továbbiakban: BNT), a csapatok fogadása,
állomásoztatása, pihentetése és mûveleti területre való
elõrevonása feladatok tervezésén, végrehajtása vezetésén,
és a hátországvédelmi feladatok párhuzamos vezetésén-
irányításán keresztül.

6. A BNT-vel kapcsolatos feladatok a csapatok foga-
dása, állomásoztatása, pihentetése és mûveleti területre
való elõrevonása végrehajtása során kerülnek begya-
korlásra. A hátországvédelmi feladatok begyakorlása az

MH MVR stratégiai és hadmûveleti elemeinek részleges
mûködtetése során kerülnek végrehajtásra. Az MH MVR
stratégiai vezetési elemeinek gyakoroltatása érdekében
a KDR egyes döntés-elõkészítõ csoportjai is aktivizálásra
kerülnek, csökkentett állománnyal.

7. A törzsgyakorlás elsõ szakaszának alapvetõ célja egy
nyílt minõsítésû országos, honvédelmi igazgatási mód-
szertani gyakorlás keretében feldolgozni a BNT központi
és területi szintû, a civil közigazgatást érintõ speciális és
széleskörû együttmûködést igénylõ feladatait.

8. A törzsgyakorlás második szakaszának célja, az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
(a továbbiakban: MH HFKP) hátországvédelmi feladatok-
kal kapcsolatos mûvelettámogatási, vezetési és irányítási
feladatai begyakorlása, valamint a – szükséges szakértõk-
kel kiegészített – MH MVR STCS által a stratégiai szintû
tervdokumentáció kidolgozása, majd a végrehajtás veze-
tése, irányítása.

9. A BNT-hez kapcsolódó feladatok, a hátországvédel-
mi funkciók és az MVR mûködtetéséhez szükséges állo-
mány és nemzetgazdasági eszközök biztosítása a törzsgya-
korlás szakaszaihoz illeszkedve kerülnek végrehajtásra.

10. A KDR tevékenységét úgy kell tervezni és végrehaj-
tani, hogy azok nem akadályozhatják a napi, alaprendelte-
tés szerinti feladatok végrehajtását.

11. A törzsgyakorlás során gyakoroltatni kell:
a) a BNT-vel kapcsolatos hazai és szövetséges felada-

tok koordinációját;
b) a BNT-hez kapcsolódó polgári objektumok, és szol-

gáltatások visszterhes szerzõdéssel történõ kielégítése
módjainak és az ahhoz kapcsolódó együttmûködések vizs-
gálatának, begyakorlásának, gazdasági, anyagi szolgálta-
tások – mint lehetõség – vizsgálatát;

c) a közlekedési módozatok (légi, közúti, vasúti, vízi),
valamint a polgári ellátó egészségügyi rendszer igénybe-
vételének a lehetõségét;

d) a HÁDR keretein belül az MH irányítása és katonai
vezetése közötti együttmûködést a döntés elõkészítés,
valamint a mûveletek tervezése, vezetése és végrehajtása
során;

e) a KDR rendszer elemeinek készenlétét különleges
jogrendi helyzetnek megfelelõ válságkezelési feladat
végrehajtása során;

f) az MH MVR elemeinek és alrendszereinek mûvelet
tervezési, vezetési és elemzési feladatai végrehajtását poli-
tikai iránymutatás alapján;

g) a BNT katonai támogatási feladatait, a támogatási
tervek kidolgozását és végrehajtását;

h) a hátországvédelmi funkciók végrehajtását és az
ebbõl eredõ feladatkörök parancsnokságok, szervezetek
közötti elosztását;
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i) a kijelölt Erõk Fogadását, Állomásoztatását és To-
vábbmozgatását (a továbbiakban: RSOM) Támogató Pa-
rancsnokság funkcióját;

j) az MH feltöltési feladatainak keretében a Központi
Feltöltést Irányító Csoport (a továbbiakban: KFICS)
tevékenységét;

k) a katonai igazgatási rendszer készenlét fokozásával,
a hadkötelezettség bevezetésével és a gazdasági, anyagi
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakfeladatai
tervezését és végrehajtását;

l) az MH HFKP és alárendeltjei, valamint az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos (a továbbiakban: ÖTT) szerve-
zetek, mint az önkéntes tartalékos rendszer új elemének,
rendszerbe illesztését.

12. Az ALAPOS BÁZIS 2018 (a továbbiakban:
ALBÁ18) törzsgyakorlás végrehajtását a Honvéd Vezér-
kar fõnöke rendeli el, mint gyakorlat elrendelõ parancs-
nok.

13. A Gyakorlat 1. szakaszának levezetõ parancsnoka
a HM Védelem Igazgatási Fõosztály (a továbbiakban:
HM VIF) fõosztályvezetõje, mint Honvédelmi Igazgatási
Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (a továbbiakban:
HIKOM) vezetõje, illetve az általa a HM VIF állományá-
ból kijelölt vezetõ.

14. Az 1. szakasz végrehajtásának ideje: 2018. október
15–16., helyszíne Balatonakarattya Rekreációs, Kiképzési
és Konferencia Központ.

15. Az 1. szakasz költségvetésének biztosítása a védelmi
felkészítés egyes kérdéseirõl szóló 1262/2018. (VI. 11.)
Korm. határozat feladatterve és az ehhez kapcsolódó költ-
ségvetési átcsoportosítás alapján a Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság számára biztosított céltámogatás kere-
tében valósul meg.

16. A 2. szakasz levezetõ parancsnoka:
a) HM KDR vonatkozásában: HM Tervezési Koordiná-

ciós Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) fõosztályveze-
tõje,

b) MH MVR vonatkozásában: Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség cso-
portfõnök (a továbbiakban: HDMCSF)

17. Gyakorlat támogató parancsnok, Gyakorlatigaz-
gató: HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK KIKCSF) csoportfõnöke.

18. Gyakorlat támogató parancsnokhelyettes, Gyakor-
latigazgató-helyettes (FELTÖLTÉS 2018): HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF)
csoportfõnöke.

19. Elsõdleges Gyakorló Állomány mentor: HVK Ta-
nácsadó csoport, vezetõ tanácsadó

20. Gyakorlat tervezéséért és végrehajtásáért felelõs
tiszt a HVK KIKCSF Gyakorlattervezõ Osztály állomá-
nyából (a továbbiakban: GYTO) kijelölt tiszt.

21. Gyakorlat formája: parancsnoki és törzsgyakorlás.

22. Gyakorlat szintje: 3 szintû (stratégiai, hadmûveleti,
harcászati).

23. Kapcsolt gyakorlat: FELTÖLTÉS 2018.

24. Gyakorlat költségvetése: MH Nemzetközi Gyakor-
latok és Kiképzési Rendezvények Programja, G120 pro-
jekt kód (15 millió Ft).

25. Gyakorlat végrehajtásának ideje: 2018. október–no-
vember hónap.

26. Az ALBÁ18 mûveleti végrehajtásának 1. szakasza
elõkészítése és sikeres végrehajtása érdekében a HM VIF
szakmai felelõst jelöl ki, aki felelõs a gyakorlás megszer-
vezésért és végrehajtásáért.

27. Az ALBÁ18 mûveleti végrehajtásának 2. szakasza
elõkészítése és sikeres végrehajtása érdekében

a) a HM TKF a KDR mûködtetése, alájátszása érde-
kében,

b) a HVK HDMCSF és az MH LK másodlagos gyakorló
állományként
szakmai felelõst jelöl ki.

28. A FELTÖLTÉS 2018 gyakorlat elõkészítése és si-
keres végrehajtása érdekében a HVK SZCSF szakmai fele-
lõst jelöl ki.

29. A mûveleti végrehajtási szakaszok szakmai felelõ-
sei a HVK KIKCSF csoportfõnök által kijelölt – a gyakor-
lat tervezéséért és végrehajtásáért felelõs tiszt – koordiná-
ciója mellett hajtják végre feladataikat.

30. A gyakorlat tervezésért és végrehajtásáért felelõs
tiszt (GYTO) a tervezési folyamat végrehajtása érdekében
Központi Tervezõ Csoport (a továbbiakban: KTCS) felál-
lítására tesz javaslatot. A KTCS-t a gyakorlat támogató
parancsnok irányítása mellett a GYTO osztályvezetõje
vezeti.

31. Az elsõdleges és másodlagos gyakorló állomány
szükség esetén saját, szervezeten belüli Gyakorlat Tervezõ
Csoportot állít fel, illetve felelõs szakértõt biztosít
a KTCS-be.
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32. A gyakorlat elõkészítésében és végrehajtásában
résztvevõ honvédelmi szervezetek részletes feladatai
a KTCS által kidolgozott Gyakorlat Kiinduló Adataiban
(a továbbiakban: KA) kerülnek meghatározásra.

3. A parancsnoki és törzsgyakorlás gyakorlattervezési
folyamat szakaszai

33. Az ALBÁ18 törzsgyakorlás gyakorlattervezési fo-
lyamata négy szakaszban kerül végrehajtásra.

34. Az ALBÁ18 tervezésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatok részletes határidejét és felelõseit a gya-
korlat KA-ban kell meghatározni.

4. Az ALBÁ18 gyakorlattervezési folyamat
elsõ szakasza

35. Az elsõ szakasz: a gyakorlat elgondolásának és a
gyakorlat KA kidolgozó szakasza, melynek során végre
kell hajtani:

a) a KTCS megalakítását,
b) a vezetõi iránymutatás és direktívák áttekintését,
c) az ALBÁ18 tárgyának, céljának, fõ célkitûzéseinek

véglegesítését,
d) az ALBÁ18 követelményeinek, kereteinek, koncep-

ciójának, idõtervének összeállítását,
e) a Gyakorlat KA-nak kidolgozását, és
f) a Gyakorlat KA véglegesítõ konferencia levezetését.

36. Az ALBÁ18 tervezését az ALAPOS BÁZIS 2014,
a PRECISE RECEPTION 2017, a SABER GUARDIAN
2017 és az ALAPOS ELÕRELÁTÁS 2018 Stratégiai
Mûveleti Központ gyakorlatok tapasztalatainak feldolgo-
zásával kell megkezdeni. A parancsnoki és törzsgyakorlás
területvédelmi komponensének rendszerbe illesztését
a vonatkozó, az Önkéntes Területvédelmi Tartalék feladat-
rendszerével, vezetésével és készenlét fokozásával kap-
csolatos hadmûveleti szakfeladatokról szóló M/5/2017.
(HK 6.) HVK HDMCSF szakutasításban foglaltak alapján
kell végrehajtani.

37. Az ALBÁ18 koncepciójának kialakításakor meg
kell határozni:

a) a szcenáriót (forgatókönyv);
b) levezetés nagybani elgondolását;
c) a KTCS felelõsségét, általa végrehajtandó felada-

tokat;
d) a települési helyek, alternatív vezetési pontok elem-

zését, kijelölését;
e) a biztonsági környezet vizsgálatát, a gyakorlat minõ-

sítésének meghatározását;
f) az elõzetes költségvetést és

g) a gyakorlat koncepciójának jelentését a gyakorlat el-
rendelõ parancsnok részére.

38. A gyakorlat KA-nak kidolgozásakor meg kell hatá-
rozni:

a) a KA kidolgozásának idõrendjét;
b) a KA kidolgozásába bevont állományt;
c) a gyakorlat elõkészítésében és végrehajtásában részt-

vevõ HM és MH szervek, szervezetek részletes feladatait;
d) a szcenárió 1. Modulját – geo-stratégiai helyzet;
e) a tervezési idõgrafikont, fõbb tervezési és végrehaj-

tási események rendjét;
f) a költségek tervezését és felelõsségét;
g) a stratégiai kommunikáció és nyilvánosság rendjét;
h) a valós biztosítás rendjét és;
i) a speciális ellenõrzési, elemzési, értékelési, tesztelési

igényeket, és a tapasztalat feldolgozás és elemzés rendjét.

39. A KA tervezetét a gyakorlat valamennyi végrehajtó,
irányító, támogató, alájátszó szervezet részére meg kell
küldeni, valamint a tett észrevételeket, módosító javaslato-
kat a KA véglegesítõ konferencián meg kell vitatni és a
felmerült problémákat rendezni kell. A véglegesítõ konfe-
rencián jegyzõkönyvet kell vezetni, majd a gyakorlat
elrendelõ parancsnokkal azt jóvá kell hagyatni.

5. Az ALBÁ18 gyakorlattervezési folyamat
második szakasza

40. A második szakasz: a gyakorlat tervezése és a terve-
zési dokumentumok kidolgozásának szakasza, melynek
során végre kell hajtani:

a) a kiképzési célkitûzések meghatározását;
b) a gyakorlat terv (a továbbiakban: GYAKTERV) ki-

dolgozását;
c) a szcenárió modulok összeállítását;
d) a Fõ Esemény / Fõ Incidens Lista összeállítását.

6. Az ALBÁ18 gyakorlattervezési folyamat
harmadik szakasza

41. A harmadik szakasz: a mûveleti végrehajtás, mely-
nek során az alábbi fázisokat és alfázisokat kell végre-
hajtani:

a) I. Fázis – Alapozó Felkészítés:
aa) Belsõ (Egyéni és Törzsek felkészítése) kiképzés;
ab) Általános központi felkészítés;
ac) Vezetõ állomány felkészítése;
ad) Törzsgyakorlás.
b) II. Fázis – Válságreagáló Tervezés – Mûveletter-

vezés:
ba) Stratégiai Mûvelettervezés, melynek során elkészül

a végrehajtásra kerülõ feladatok stratégiai tervdokumen-
tációjának kidolgozása, melyet az MH MVR Stratégiai
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Tervezõ Csoportja – a szükséges szakértõkkel kiegé-
szítve – hajtja végre külön minõsített intézkedésben meg-
határozottak szerint.

bb) Hadmûveleti szintû mûveletet támogató tervezés,
melynek során a hadmûveleti szintû parancsokságok ter-
vezõ csoportjai hajtják végre a mûvelettámogató terv-
dokumentáció kidolgozását.

c) III. Fázis – Végrehajtás:
ca) Gyakorló és irányító, támogató állomány telepítése,

végrehajtásra való közvetlen felkészítése;
cb) Mûveletek vezetése, irányítása.
d) IV. Fázis – Értékelés.

42. A Gyakorlat Mûveleti Végrehajtása során kerül vég-
rehajtásra

a) az ALBÁ18 1. szakasza 2018. október hónapban
olyan gyakorlás, melynek fõ témája a BNT Munkacsoport
mûködtetése, valamint az érintett minisztériumok és
egyes, az irányításuk alatt lévõ szervezetek bevonása
a BNT feladatokba békeidõszak esetén, amelyért felelõs
a HM VIF;

b) az ALBÁ18 2. szakasza 2018. október-november
hónapban, melynek súlypontja a BNT katonai feladatai,
az RSOM folyamat, valamint a hátországvédelmi felada-
tok begyakorlása különleges jogrend bevezetése esetén,
amelyért felelõs az MH HFKP;

c) a FELTÖLTÉS 2018 kapcsolt gyakorlat, amelynek
célja az MVR részeként mûködõ KFICS gyakoroltatása,
valamint a katonai igazgatási rendszer készenlét fokozá-
sával, a hadkötelezettség bevezetésével és a gazdasági,
anyagi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szak-
feladatok szimulációja, részfeladatok valós gyakorlása
és az ÖTT rendszerbeillesztése helyzetének vizsgálata,
amelyért felelõs a HVK SZCSF.

7. Az ALBÁ18 gyakorlattervezési folyamat
negyedik szakasza

43. A negyedik szakasz: a gyakorlat elemzõ, értékelõ és
jelentési szakasza, melynek során el kell készíteni a gya-
korlat záró jelentését, amely tartalmazza:

a) a Feladat Utáni Értékeléseket;
b) az Elsõ Benyomások Jelentéseket;
c) a Gyakorlat Utáni Megbeszélés összefoglalóját;
d) a Tapasztalat Feldolgozó Jelentéseket;
e) a Javító Intézkedéseket Igénylõ Jelentést;
f) a Végrehajtási Tervet.

44. Az ALBÁ18 végrehajtása során minõsítés, ellenõr-
zés nem kerül végrehajtásra.

45. A Gyakorlat lezárását követõ 30 napon belül
Gyakorlat Utáni Megbeszélést kell levezetni, ahol szakmai
vitafórumot kell biztosítani a gyakorlat során szerzett
tapasztalatok átbeszélésére.

46. Az ALBÁ18 Gyakorlat Záró Jelentésének elkészíté-
séért és felterjesztéséért a HVK KIKCSF a felelõs. A Gya-
korlat Záró Jelentését a gyakorlatot követõ 60 napon belül
kell felterjeszteni jóváhagyásra.

47. A gyakorlat befejezését követõ 90 napon belül fel
kell terjeszteni a gyakorlat során keletkezett Azonosított
Tapasztalatok Javító Folyamatára vonatkozó Végrehajtási
Tervet a Gyakorlat Elrendelõ Parancsnok részére. A Végre-
hajtási Terv felterjesztéséért az MH HFKP Tapasztalatfel-
dolgozó Osztály (a továbbiakban: HFKP TFO) a felelõs.

8. Az ALBÁ18 gyakorló, irányító, alájátszó
és támogató állománya

48. Az ALBÁ18 1. szakasza 2018. október hónapban
kerül végrehajtásra, melynek feladata a BNT Munka-
csoport mûködtetése, valamint az érintett minisztériumok
és az irányításuk alatt lévõ szervezetek bevonása a BNT
feladatokba, amelynek felelõse a HM VIF.

49. Az 1. szakasz elsõdleges gyakorló állománya
a HM VIF és a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl szóló
1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat feladattervében
megjelölt szervezetek képviselõi.

50. Az 1. szakaszban együttmûködõk az érintett minisz-
tériumok és a felkért szervezetek szakértõi.

51. Az 1. szakaszban alájátszók a HM Védelemgaz-
dasági Hivatal, a HM Jogi Fõosztály, az NFIU HUN,
a HVK HDMCSF, a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
az MH HFKP, az MH LK, az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (továbbiakban: MH ÖHP), és az MH
Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK).

52. Az ALBÁ18 2. szakasza 2018. október-november
hónapban kerül végrehajtásra, melynek feladata a BNT
katonai feladatai, az RSOM folyamat, valamint a hátor-
szágvédelmi feladatok begyakorlása, amelynek felelõse
az MH HFKP.

53. A 2. szakasz elsõdleges gyakorló állománya az MH
HFKP kijelölt állománya.

54. A 2. szakasz másodlagos gyakorló állománya
az MH Stratégiai Vezetési Elem (a továbbiakban: SVE)
SMK kijelölt állománya, MH LK, MH Katonai és Igaz-
gatási Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH
KIKNYP) kijelölt állománya.

55. A 2. szakasz együttmûködõ, támogató állománya:
MH ÖHP kijelölt állománya, MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár (továbbiakban: MH BHD)
kijelölt állománya.
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56. Alájátszók: KDR, HIKOM (szakértõi csoport),
az MH HFKP alárendeltségében lévõ szervezetek
(MH Altiszti Akadémia, MH Ludovika Zászlóalj, MH
Béketámogató Kiképzõ Központ, MH Bakony Harckikép-
zõ Központ, Területvédelmi Ezredek Megyei Elõkészítõ
Részlegei), az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) alárendeltségébe tartozó szervezetek (MH ARB,
MH LÉJÜ, MH KKK), az MH ÖHP kijelölt állománya
(MH PBRT), az MH BHD, MH EK, MH Katonai Rendész
Központ, HM fõosztályok és HVK csoportfõnökségek,
akik a HVK STCS-be és a SMK-ba összekötõt delegálnak,
KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség, MH Geoinformációs
Szolgálat kijelölt állománya.

57. A FELTÖLTÉS 2018 kapcsolt gyakorlat, feladata a
KFICS gyakoroltatása, valamint a katonai igazgatási rend-
szer különleges jogrendi mûködtetésével kapcsolatos
szakfeladatok szimulációja, ÖTT rendszerbeillesztése
helyzetének vizsgálata, amelynek felelõse a HVK SZCSF.

58. A FELTÖLTÉS 2018 kapcsolt gyakorlat elsõdleges
gyakorló állománya az HVK SZCSF (SMK, KFICS),
MH HFKP (Feltöltést Irányító Csoport, továbbiakban:
FICS), MH KIKNYP (Feltöltést Végrehajtó Csoport,
továbbiakban: FVCS) kijelölt állománya.

59. A FELTÖLTÉS 2018 kapcsolt gyakorlat másod-
lagos gyakorló állománya: HVK HDMCSF (STCS,
SMK), MH LK (FICS), MH Altiszti Akadémia (FVCS),
MH Béketámogató Kiképzõ Központ (FVCS), MH Ba-
kony Harckiképzõ Központ (FVCS) kijelölt állománya.

60. A FELTÖLTÉS 2018 kapcsolt gyakorlat együttmû-
ködõk állománya: a gyakorlatba bevont katonai szerveze-
tek kijelölt állománya.

9. A KTCS megalakításával kapcsolatos feladatok

61. Az ALBÁ18 megtervezése és végrehajtása érdeké-
ben KTCS kerül létrehozásra a GYTO vezetésével.

62. A KTCS vezetõ helyettesei a HM VIF, a HVK
HDMCSF, az MH LK és a HVK SZCSF által kijelölt szak-
mai felelõsök.

63. A KTCS állományába valamennyi, a gyakorlat ter-
vezésébe, végrehajtásába, a végrehajtás vezetés-irányítá-
sába, az alájátszási, illetve a támogatási feladatokban érin-
tett szervezet szakértõ(ke)t biztosít, a GYTO osztály-
vezetõ felkérése alapján.

64. A KTCS fõbb feladatai:
a) az ALBÁ18 KA kidolgozása,
b) a felkészülés menetrendjének kidolgozása,

c) a GYAKTERV és annak Mellékleteinek összeállí-
tása, kidolgozása,

d) részvétel a fõ esemény / fõ incidens lista összeállítá-
sában,

e) az ALBÁ18 Mûveleti Végrehajtás szakaszában
a gyakorlatvezetõség állományába beosztott KTCS tagok
részt vesznek a gyakorlat levezetésében, elemzésében
és értékelésében,

f) a tapasztalat feldolgozói rendszer mûködtetése
a Gyakorlat tervezése, valamint végrehajtása során, vala-
mint

g) a Gyakorlat értékelései, jelentései elkészítése és fel-
terjesztése.

65. Az ALBÁ18 elõkészítése és végrehajtása idõszaká-
ra HM szintû Tapasztalat-feldolgozó Munkacsoport kerül
létrehozásra az HFKP TFO vezetésével.

10. Záró rendelkezések

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

67. Ez az együttes intézkedés 2019. március 1-jén hatá-
lyát veszti.

Dr. Kádár Pál s. k.,
Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Böröndi Gábor vezérõrnagy s. k.,

Honvéd Vezérkar
fõnökének koordinációs helyettese

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2018. július 25.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
46/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett
válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló

7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról**

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

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
47/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2018. évi tisztavatás elõkészítésével

és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a LÉGIÓ Létszámjelentõ Modulról

és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentésének
rendjérõl*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
51/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Balti országok légterében végrehajtandó

Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatban
részt vevõ erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl
és légtérrendészeti feladat végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
52/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a repülõbázis- és katonai létesítmény látogatás

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

11/2018. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. STANAG 3501 ED 4 RD 1 – PERFORMANCE OF
PORTABLE FILTER-BLOWERS FOR AIRCREW
CBRN RESPIRATORS – AAMedP-1.22 EDITION A /
Légiszemélyzet ABV-védõ gázmaszkjaihoz használt hor-
dozható szûrõ-ventilátorok teljesítménye címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõ-
beni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF);

b) témakezelõ: az MH Logisztikai Központ (a továb-
biakban: MH LK); és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerül bevezetésre
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkári
(a továbbiakban: HM VGHÁT) szakutasítással, eredeti
angol nyelven, teljes terjedelemben.

3. STANAG 3619 ED 6 HELIPAD AND HELIPORT
MARKING AND LIGHTING – AATMP-12 EDITION
A / Helikopter leszállóhely jelzés és világítás címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõ-
beni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerül bevezetésre
HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.
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4. STANAG 4155 ED 2 RD 1 NBC PROTECTIVE
MASK AND FILTER CANISTER SCREW
THREADS / ABC védõmaszkok és szûrõszelencék csa-
varmenete címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2018. augusztus 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

5. STANAG 4494 ED1 – ADVANCED SATCOM
NETWORK MANAGEMENT AND CONTROL
ENGINEERING ORDER WIRE / Mérnöki rendszert
irányító és vezérlõ mûholdas hálózat címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH
részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF).

6. STANAG 4622 ED2 RD 1 – INTEROPERA-
BILITY STANDARD FOR SATELLITE BROAD-
CAST SERVICES (SBS) WITH TRANSMISSION
SECURITY (TRANSEC) – AComP-4622 EDITION A /
Átjárhatósági szabvány védett mûholdas mûsorszórási
szolgáltatásokhoz címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

7. STANAG 4706 ED 1 – INTEROPERABILITY
STANDARD FOR SATELLITE SHF DEPLOYABLE
TERMINALS CONTROL AND COMMAND SER-
VICES / Átjárhatósági szabvány az SHF (szuper nagy
frekvenciás) mûholdas terminálok vezérléséhez és a pa-
rancsnoki szolgáltatásaihoz címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

8. STANAG 4707 ED 1 – INTEROPERABILITY
AND PERFORMANCE STANDARD FOR FULL-

MESH MF TDMA SATELLITE COMMUNICA-
TIONS / Átjárhatósági és teljesítményi szabvány a teljes
hálóban lévõ MF-TDMA – többfrekvenciás-idõosztásos
többszörös hozzáférésû (csatorna-hozzáférési mód) mû-
holdas kommunikációban címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

9. STANAG 4708 ED 1 – SPREAD SPECTRUM
CDMA SATELLITE COMMUNICATIONS (SS CDMA
SATCOM) / Szórt spektrumú (hullámhossz skála) CDMA
– kódosztásos többszörös hozzáférés mûholdas kommu-
nikáció címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti el-
fogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

10. STANAG 4754 NATO GENERIC VEHICLE
ARCHITECTURE (NGVA) FOR LAND SYSTEMS –
AEP-4754 EDITION /Általános NATO gépjármû felépít-
mény szárazföldi rendszerekhez címû NATO egységesí-
tési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: az MH LK;
b) témakezelõ: az MH LK Technológiai Igazgatóság,

Kutatás-fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási Osz-
tály;

c) a bevezetés idõpontja: 2018. augusztus 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

11. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs

helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
252/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
NATO TEPSO Konferencia elõkészítésérõl

és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
257/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a lengyel harcászati felszerelés tesztelésének
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
258/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2018 július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról szóló 222/2018. (HK 7.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
259/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2018 augusztus havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról szóló
250/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
260/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. július havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

220/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
261/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. augusztus havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
268/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a XXXVI. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ

Tanfolyam elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
269/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2018. augusztus 20-ai, államalapító

Szent István király napja alkalmából szervezett
ünnepségekkel összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
274/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2018. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
277/2018. (HK 8.) HVKF

parancsa
a honvédelmi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi

Rendszerbe történõ kijelölésérõl, készenléti
szolgálatba vezénylésérõl,

bevonásáról és igénybevételérõl*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

894 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



A Honvéd Vezérkar fõnökének
241/2018. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási

és Értesítési Rendszere mûködésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, az országos nukleárisbaleset-elhárítási
rendszerrõl szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet, vala-
mint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet rendelkezéseire, a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
közvetlen alárendeltségébe tartozó minisztériumi szer-
vekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési
Rendszer (a továbbiakban: MH ABV RIÉR) az MH veze-
tési és irányítási rendszerében a vegyi, biológiai és sugár-
helyzet felmérésének feladatorientált szervezete.

3. Az MH ABV RIÉR korai riasztó alrendszere az MH
Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszer (a továbbiakban:
MH AMAR) adatokat szolgáltat az Országos Sugár-
figyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszerbe (a továbbiakban:
OSJER).

4. Katasztrófavédelmi védekezés idõszakában, külön
intézkedésben meghatározottak szerint az MH ABV RIÉR
egyes elemei feladatvégrehajtásra bevonhatóak az MH-n
belül mûködtetett Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rend-
szerbe (a továbbiakban: HKR).

5. Az MH ABV RIÉR szervezeti felépítését, technikai
felszereltségét, mûködési rendjét és fejlesztésének irányait
– a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszerére
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban – úgy kell kiala-
kítani, hogy az alaphelyzetben és különleges jogrend idõ-
szakában is tegye lehetõvé

a) az ABV fegyverekkel mért csapások és ABV kibo-
csátások jellemzõinek meghatározását, valamint a kiala-
kult vegyi, biológiai, sugárhelyzet felmérését és jelentését,

b) az ABV események alapadatainak gyors feldolgozá-
sát, értékelését, a STANAG 2103 és a STANAG 2497 sze-
rint elõírt jelentések, riasztások elvégzését,

c) a természetes háttérsugárzási szint megemelkedésé-
nek jelzését, bármely forrásból származó sugárzó, mérge-
zõ és fertõzõ anyagok kimutatását, ezek alapján a katonai
szervezeteket és a polgári lakosságot veszélyeztetõ vegyi,
biológiai és sugárhelyzet felmérését, jelentését,

d) az MH felsõ vezetésének gyors tájékoztatását,
e) a szövetséges ABV RIÉR-hez történõ csatlakozás fel-

tételeinek megteremtését, együttmûködést más nemzetek
ABV RIÉR szervezeteivel,

f) összhangot a NATO Válságreagálási Rendszer alap-
ján kidolgozott nemzeti intézkedésekkel, és

g) a katonai szervezetek védelme, az erõk megóvása ér-
dekében, feladataik végrehajtására való képességük fenn-
tartásához szükséges intézkedések kellõ idõben történõ
kiadását.

6. Az 5. pontban foglalt követelményekkel összhangban
folytatni kell a nagy érzékenységû sugárzásmérõ, biológiai
detektáló és ipari mérgezõ anyagok kimutatására is alkal-
mas felderítõ, távfelderítõ mûszerek, eszközök rendszerbe
állítását, valamint az MH ABV RIÉR-be bevont katonai
szervezetek célirányos felkészítését és felszerelését auto-
matizált ABV adatfeldolgozó és továbbító eszközökkel.

7. Az MH ABV RIÉR-nek a kezdeti mûveleti képesség
– II. fokú készenlét –, és a teljes mûveleti képesség
– I. fokú készenlét – bevezetése útján, a készenlét foko-
zással összhangban vagy önállóan el kell érnie a teljes
mûködõképességet. A rendszer készenlétét és mûködõ-
képességét biztosító feltételeket az alaphelyzetben kell
megteremteni.

8. Az MH ABV RIÉR szervezeti felépítése, irányítása
a szolgálati alá- és fölérendeltség alapján történik. A rend-
szer mûködését hadmûveleti szempontból a Honvéd
Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF) csoportfõnöke (HVKF mûv.h.), szakma-
ilag az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Köz-
pont (a továbbiakban: MH GAVIK) központparancsnoka
vezeti.

9. Az MH GAVIK központparancsnok szakmai javasla-
ta alapján a Honvéd Vezérkar fõnökének tájékoztatása
mellett a HVK HDMCSF csoportfõnöke (HVKF mûv.h.)
rendelheti el az MH ABV RIÉR II. és I. fokú készenlétbe
helyezését.

10. Az MH ABV RIÉR szervezeti struktúrájának alap-
elemeit az adatszolgáltató és értékelõ szervezetei alkotják.

11. Az adatszolgáltató szervezetek az automata rend-
szerben mûködõ mérõállomások, a katonai szervezetek
szervezetszerû, vagy másodlagosan képzett vegyi-, sugár-,
(biológiai) felderítõ erõi és figyelõi, az állandó telepítésû
és mobil laboratóriumok.
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12. Az értékelõ szervezetek a különbözõ vezetési szin-
tek ABV értékelõ csoportjai, alközpontjai, központjai és
az MH GAVIK, mint Nemzeti ABV Központ.

13. A rendszerre alaphelyzetben háruló ABV helyzetér-
tékelésre vonatkozó feladatokat az MH GAVIK látja el.
A rendszer állandó ügyeleti szolgálatát az MH Vegyi-,
Sugárfigyelõ és Helyzetértékelõ Ügyeleti Szolgálata látja el.

14. Az alaphelyzetben mûködõ rendszer II. fokú ké-
szenlét idõszakában kiegészül a kijelölt magas készenlétû
erõk adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel. Az MH
ABV RIÉR II. fokú készenlét idõszakában a rendszer
legyen képes

a) Magyarország területén a valós ABV helyzet részle-
ges, a bevont katonai szervezetek mûködési, alkalmazási
körzeteiben a teljes felmérés végrehajtására,

b) együttmûködni más nemzetek ABV RIÉR szerveze-
teivel,

c) az MH felsõ vezetését napi két alkalommal tájékoz-
tatni, és

d) a veszélyeztetett katonai szervezetek gyors, közvet-
len riasztására.

15. Az MH ABV RIÉR I. fokú készenlét idõszakában
teljes mûködési képesség elérésével és fenntartásával mû-
ködnek – a II. fokú készenlétben meghatározottakon túl –
a hosszú megalakítási idejû erõk, melyeknek adatszolgál-
tató és értékelõ szervezeteivel kiegészülve éri el a teljes
készenlétet. Az MH ABV RIÉR I. fokú készenlét idõsza-
kában a rendszer legyen képes

a) a teljes készenlét elérése után, Magyarország terüle-
tén, és az MH csapatai felelõsségi körzetére vonatkozó
valós és a várható ABV helyzet felmérésére, elõrejelzésére
és szakértékelésére,

b) az ország területére települt szövetséges erõk szakér-
tékelõ szerveinek integrálására, részükre információ bizto-
sítására, és

c) az MH felsõ vezetés, és a megyei védelmi bizottságok
folyamatos tájékoztatására.

16. Az MH ABV RIÉR-be, annak készenléti fokozatá-
tól függetlenül, szükség esetén bármelyik katonai szerve-
zet bevonható.

17. A HVK HDMCSF szakutasításban szabályozza
a rendszer részletes felépítését, mûködését, készenlétbe
helyezését, korszerû követelményeket kielégítõ híradását
és adatátvitelét, az automatikus adatfeldolgozáshoz szük-
séges feltételek biztosítását.

18. Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnöke
minden idõszakban biztosítja a rendszer mûködéséhez
szükséges meteorológiai adatokat.

19. A rendszer készenlétét és mûködõképességét bizto-
sító feltételeket békeállapotban kell megteremteni. A rend-
szerbe kijelölt katonai szervezet parancsnoka, vezetõje
biztosítja a rendszer mûködéséhez és magasabb készen-
létbe helyezéséhez szükséges feltételeket.

20. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancs-
noka, az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság parancsnoka, az MH Logisztikai Központ
parancsnoka, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár parancsnoka, az MH Egészségügyi
Központ parancsnoka – a HVK HDMCSF követelményei
alapján – elkészíti saját ABV RIÉR intézkedését.

21. Az MH GAVIK központparancsnoka – a vonatkozó
NATO dokumentumok alapján – kidolgozza a vegyi, bioló-
giai, és sugárhelyzet szakértékelésének rendjét, felkészíti
a rendszerbe bevont szervezetek állományát, és összesíti az
MH ABV RIÉR-be bevont erõket és eszközöket.

22. A különbözõ, váratlanul bekövetkezõ ABV esemé-
nyekbõl adódó elõrejelzési, riasztási, értesítési, valamint
a valós helyzet felmérési, értékelési és jelentési feladatok
végrehajtásának gyakorlása érdekében évente MH szintû
rendszergyakorlatot, és az MH ABV RIÉR értékelõ szer-
vezetek részvételével, az MH GAVIK vezetésével havonta
gyakorlást kell levezetni.

23. Az intézkedést a HVK szerveinek és az MH szerve-
zeteinek, szerveinek vezetõ állománya, az MH vezetõ
ügyeleti szolgálatai és a rendszer mûködtetésében részt
vevõ személyi állomány teljes terjedelmében ismerje meg.

24. Az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Hon-
védség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési
Rendszere mûködésének szabályozásáról szóló 105/2014.
(HK 5.) HVKF intézkedés.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
256/2018. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

kezelésébe bevont egészségügyi erõk,
valamint a közegészségügyi és járványügyi

tevékenységek szakmai feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
267/2018. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség felderítõ C4ISR rendszer

felhasználó és üzemeltetõ állományának
felkészítésével kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
275/2018 (HK 8.) HVKF

intézkedése
a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti

ösztöndíjszerzõdésrõl

A honvédelemrõl és a magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdés 14a. pontja alapján – a honvédek

jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény XX–XXI. Feje-
zeteire figyelemmel – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) Ludovika Zászlóaljra, az MH Altiszti
Akadémiára, valamint a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd
altisztjelöltekre terjed ki.

2. Az intézkedés
a) 1. melléklete szerinti a honvédtiszti alapképzésre fel-

vételt nyert honvéd tisztjelölttel és
b) 2. melléklete szerinti a honvéd altisztképzésre felvé-

telt nyert honvéd altiszt-jelölttel kötendõ ösztöndíjszerzõ-
dés-minta alapján kell megkötni a képzésre beiratkozáskor
az ösztöndíjszerzõdést.

3. Ez az intézkedés 2018. szeptember 1-jén lép hatályba,
azonban rendelkezéseit a hatálybalépését megelõzõen
a 2018/2019-es tanévre megkötött ösztöndíjszerzõdésekre
is alkalmazni kell.

4. Az intézkedés hatálybalépése – a 3. pont szerinti ese-
tet kivéve – nem érinti a honvéd tisztjelölti és a honvéd al-
tiszt-jelölti ösztöndíjszerzõdésrõl szóló 259/2017 (HK 8.)
HVKF intézkedés alapján már megkötött és a folyamatban
lévõ ösztöndíjszerzõdéseket.

5. Hatályát veszti a honvéd tisztjelölti és a honvéd al-
tiszt-jelölti ösztöndíjszerzõdésrõl szóló 259/2017. (HK 8.)
HVKF intézkedés.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 275/2018. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ . számú példány
Nyt. szám:

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd tisztjelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
XX. Fejezete alapján jött létre

– egyrészrõl a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
nevében az MH LZ parancsnoka,

– másrészrõl ………………………………. (szül. év: ………, anyja neve: …………..) honvéd tisztjelölt (a további-
akban: honvéd tisztjelölt)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a lent megjelölt helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd tisztjelölt katonai alapképzésre történõ
beiratkozásakor kötik meg. A Szerzõdés megkötésével egyidejûleg a honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédséggel honvéd
tisztjelölti szolgálati viszonyt létesít és ezzel az MH LZ állományába kerül.

2. A honvéd tisztjelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés idejére a Magyar Honvéd-
séggel létesített honvéd tisztjelölti szolgálati viszonyát fenntartja.

3. Felek
– a katonai alapfelkészítést tartalmazó félév idejére próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése irányadó,

vagy
– 6 hónap próbaidõt kötnek ki a korábban folytatott katonai felsõfokú tanulmányok elismerésével a Hjt. 227. § (6) be-

kezdésére figyelemmel.1

4. A honvéd tisztjelölt hozzájárul, hogy a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítéséhez szükséges nemzetbizton-
sági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat lefolytassa.

5. A honvéd tisztjelölt vállalja, hogy a tanulmányait a …………………….. alapképzési szakon a Magyar Honvédség
igényei alapján, a meghatározott specializáción és modulon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar által kiadott, az adott alapképzési szakra vonatkozó Tanulmányi Tájékoztató-
ban elõírt 8 félév tanulmányi idõben elvégzi.

6. A honvéd tisztjelölt a tanulmányai során köteles:
a) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik félév vizsgaidõszakának végéig a „B” kategóriájú-vezetõi en-

gedélyt megszerezni és azt az MH LZ személyügyi szervének (a továbbiakban: személyügyi szerv) bemutatni;
b) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik félév vizsgaidõszakának végéig angol nyelvbõl NATO

STANAG 6001 2.2.2.2. szintû nyelvvizsgát tenni és a nyelvvizsgabizonyítványt a személyügyi szervnek bemutatni;
c) amennyiben az elõírt nyelvi követelményszintet a meghatározott idõ elõtt teljesíti, angol nyelvi felkészítését az

NKE által kiadott tanórarend szerint folytatni;
d) az oklevél megszerzéséhez szükséges képzési és kimeneti követelményeket teljesíteni;
e) az MH LZ éves munkatervében jóváhagyott kiképzési rendezvények legalább 50%-án
részt venni;
f) a rendhagyó, nem elõre tervezett, egyéni képességfejlesztõ kiképzési rendezvényeken részt venni, amelyek alól tá-

volmaradást kizárólag az MH LZ parancsnok engedélyezhet.

1 Vagylagos szerzõdési feltételek, amelyek közül csak az adott esetnek megfelelõ feltétel kerülhet a szerzõdésbe.
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7. A Magyar Honvédség vállalja, hogy a 6. pont a) és b) alpontjában meghatározott követelmények teljesítéséhez az
elsõ vizsgák díját biztosítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd tisztjelöltet terheli.

8. A honvéd tisztjelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint
folytatja, és hivatásos állományba vételét követõen, a honvédtiszti alapképzése kétszeresének megfelelõ idõtartamban
a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesít. Az MH LZ parancsnoka legkésõbb a honvédtiszti alapképzés
befejezését követõ 30 napon belül írásban tájékoztatja a honvéd tisztjelöltet a Szerzõdés alapján kötelezõen szolgálatban
töltendõ utolsó naptári napról. A Hjt. 92. § (7) bekezdés alapján a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõbe nem
számít bele a szolgálati viszony szünetelése, a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság, a 30 napot meghaladó illet-
mény nélküli szabadság, a szülési szabadság idõtartama, és a rendelkezési állomány azon idõtartama, amikor az állo-
mány tagja ténylegesen nem lát el szolgálati feladatot.

9. A Magyar Honvédség vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek befejezését kö-
vetõen a honvéd tisztjelöltet hivatásos állományba veszi, és megfelelõ szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

10. A honvéd tisztjelölt a Hjt. 231. §-a szerinti ösztöndíjon túl miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – töb-
bek között – jogosult és egyben köteles a laktanyai elhelyezés és a térítésmentes élelmezési ellátás igénybe vételére.

11. A honvéd tisztjelölt köteles különösen
a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a belsõ rendelkezésekben és az NKE szabályzatai-

ban a katonai rendre és fegyelemre vonatkozó követelményeket, valamint az NKE vezetõinek, oktatóinak rendelkezéseit
betartani, illetve végrehajtani, a katonára vonatkozó alapvetõ szabályozókat (így különösen alaki, öltözködési és szolgá-
lati szabályozók), a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban: HVKF) intézkedéseit, az MH LZ parancsnokának
parancsait végrehajtani,

b) az intézményen belül és azon kívül a Magyar Honvédség és az NKE jó hírnevét megõrizni, a Magyar Honvédség
tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani,

c) más keresõ tevékenységét – ide nem értve a Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti szellemi tevékenység, továbbá a közér-
dekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt – az MH LZ parancsnokával elõzetesen engedélyeztetni.

12. A Felek tudomásul veszik, hogy a Hjt. 228. § (5) bekezdése alapján a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnésének
napján – a munkáltatói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül – a Szerzõdés hatályát veszti. A tisztjelölti szolgálati
viszony megszûnésekor, megszüntetésekor a honvéd tisztjelölt köteles a Magyar Honvédséggel elszámolni.

13. Ha a tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztjelöltnek felróható okból – ide értve a honvéd tisztjelölt próbaidõ
alatti szerzõdésbontását is – szûnik meg, a Hjt. 228. § (6) bekezdése alapján a honvéd tisztjelölt az addig nyújtott képzési
támogatást köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnését követõ naptól
esedékes. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
1. § 9. pontját, 266. §-át megfelelõen kell alkalmazni.

14. A honvéd tisztjelölt a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályzó eszközöknek megfelelõen köteles egyen-
ruhát és évfolyamjelzést viselni. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd tisztjelölt egyenruhát az MH LZ
parancsnokának engedélyével viselhet.

15. A HVKF a honvéd tisztjelöltet kérelmére, indokolt esetben, meghatározott idõtartamra mentesítheti a tanulmá-
nyok elõírt határidõn belüli befejezésének kötelezettsége alól. A honvéd tisztjelölt az NKE Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzat 31. §-ában meghatározott módon –, a tisztjelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett – a Magyar Honvéd-
ség központi személyügyi szerve vezetõjének elõzetes engedélyével a képzési idõ tartama alatt legfeljebb egyszer sza-
kot, specializációt válthat. A HVKF engedélyezheti a külföldi tanulmányokon, képzéseken, valamint a párhuzamos
képzéseken történõ részvételt.

16. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános
szabályai irányadók.
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17. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény meg-
változása esetén – ide nem érte a jogszabály változásából eredõ változásokat – a Szerzõdést közös megegyezéssel
módosítják.

18. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt.,
és a Hjt. végrehajtási rendeleteinek szabályai az irányadóak.

19. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a Felek annak elolvasása és megértése után, mint aka-
ratukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Budapest, …… év ………………… hó …-n

P. H.

................................................................... ...................................................................
MH LZ parancsnoka honvéd tisztjelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: érintett
2. sz. példány: érintett személyi anyaggyûjtõje
3. sz. példány: irattár
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2. melléklet a 275/2018. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
ALTISZTI AKADÉMIA . számú példány
Nyt. szám:

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd altiszt-jelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
XXI. Fejezete alapján jött létre

– egyfelõl a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) 2000 Szentendre, Dózsa György
út 12–14. nevében az MH AA parancsnoka,

– másfelõl ………………………………. (szül. év.: ………, anyja neve: ………………………) honvéd altiszt-jelölt
(a továbbiakban: honvéd altiszt-jelölt)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd altiszt-jelöltkatonai szakképzésre történõ
beiratkozását követõ egységes alapkiképzés elsõ napján– az MH AA-val, mint köznevelési intézménnyel történõ tanulói
jogviszony létesítésére jogosult intézményvezetõ egyetértésével - kötik meg. A Szerzõdés megkötésével egyidejûleg
a honvéd altiszt-jelölt a Magyar Honvédséggel altiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít, és ezzel az MH AA állományába
kerül.

2. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy a honvéd altiszti alapképzés idejére a Magyar Hon-
védséggel létesített honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyát fenntartja.

3. Felek a katonai alapfelkészítés 3 hónapos idõtartamára próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése és
235. § (3) bekezdése irányadó.

4. A honvéd altiszt-jelölt hozzájárul, hogy a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítéséhez szükséges nemzet-
biztonsági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat lefolytassa.

5. A honvéd altiszt-jelölt vállalja, hogy tanulmányait a …………………….. ágazat/szakmairányon a Magyar Hon-
védség igényei alapján, a Szakmai és Vizsgakövetelményekben elõírt 4 félév tanulmányi idõben elvégzi. A honvéd
altiszt-jelölt a tanulmányai során köteles:

a) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatának megfelelõ - „B” vagy „B” és „C” kategóriájúvezetõi enge-
délyt megszerezni, és azt az MH AA személyügyi szervének (a továbbiakban: személyügyi szerv) bemutatni;

b) a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeihez elõírt követelményeket teljesíteni;
c) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatának megfelelõ – „START”, vagy „KOMPLEX” típusú – ECDL

bizonyítványt megszerezni és azt a személyügyi szervnek bemutatni;
d) az MH AA éves munkatervében jóváhagyott kiképzési rendezvényein részt venni;
e) a rendhagyó, nem elõre tervezett, egyéni képességfejlesztõ kiképzési rendezvényeken részt venni, amelyek alól

távolmaradást kizárólag az MH AA parancsnok engedélyezhet.

6. A Magyar Honvédség vállalja, hogy az 5. pont a) és c) alpontjában meghatározott követelmények teljesítéséhez az
elsõ vizsgák díját biztosítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd altiszt-jelöltet terheli.

7. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy honvéd altiszti tanulmányait legjobb képességei
szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követõen, a honvéd altiszti képzése kétszeresének megfelelõ idõtartam-
ban a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesít. Az MH AA parancsnoka legkésõbb a honvédaltiszti alap-
képzés befejezését követõ 30 napon belül írásban tájékoztatja a honvéd altiszt-jelöltet a Szerzõdés alapján kötelezõen
szolgálatban töltendõ utolsó naptári napról. A Hjt. 92. § (7) bekezdés alapján a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ
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idõbe nem számít bele a szolgálati viszony szünetelése, a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság, a 30 napot meg-
haladó illetmény nélküli szabadság, a szülési szabadság idõtartama, és a rendelkezési állomány azon idõtartama, amikor
az állomány tagja ténylegesen nem lát el szolgálati feladatot.

8. A Magyar Honvédség vállalja, hogy a honvéd altiszt-jelölt honvéd altiszti tanulmányait támogatja, ezek befejezését
követõen hivatásos állományba veszi, és megfelelõ szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

9. A honvéd altiszt-jelölt a Hjt. 231. §-a szerinti ösztöndíjon túl miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – töb-
bek között – jogosult és egyben köteles a laktanyai elhelyezésre és térítésmentes élelmezési ellátás igénybevételére.

10. A honvéd altiszt-jelölt köteles különösen
a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a belsõ rendelkezésekben és a MH AA szabályza-

taiban a katonai rendre és fegyelemre vonatkozó követelményeket, valamint az MH AA oktatóinak rendelkezéseit betar-
tani, illetve végrehajtani, a katonára vonatkozó alapvetõ szabályozókat (így különösen alaki, öltözködési és szolgálati
szabályozók), a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) intézkedéseit, az MH AA parancsnokának parancsait,
végrehajtani;

b) a tanulói jogviszonyból eredõ kötelezettségeket teljesíteni és a képzés utolsó félévétkövetõ elsõ vizsgaidõszakban
sikeres szakmai vizsgát tenni;

c) az intézményen belül és azon kívül a Magyar Honvédség és az MH AA jó hírnevét megõrizni, a Magyar Honvédség
tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani;

d) más keresõ tevékenységét - ide nem értve a Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti szellemi tevékenység, továbbá a közér-
dekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt – az MH AA parancsnokával elõzetesen engedélyeztetni.

11. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt évfolyamismét-
lésre nem kerülhet sor. Amennyiben az évfolyamismétlésre a katonai alkalmasságot nem érintõ egészségügyi okból ke-
rülne sor, a Magyar Honvédség központi személyügyi szervének állásfoglalását követõen az MH AA parancsnoka saját
hatáskörben engedélyezheti az évfolyamismétlést, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 60. §
(2) bekezdés b) pontjának figyelembevételével.

12. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy ha az ágazat vagy szakmairány szerinti tanulmányai során az egyes
tantárgyak harmadik tanulmányi félévkor történõ zárásakor legalább kettõ tantárgyból elégtelen osztályzattal rendelke-
zik, az a tanulmányi kötelezettség megszegésének minõsül és az ösztöndíjszerzõdés megszüntetését vonja maga után.

13. A Hjt. 228. § (5) bekezdése alapján a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszûnésének napján – a munkálta-
tói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül – az ösztöndíjszerzõdés hatályát veszti. A honvéd altiszt-jelölti szolgálati
viszony megszûnésekor, megszüntetésekor a honvéd altiszt-jelölt köteles a Magyar Honvédséggel elszámolni.

14. Ha a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony a honvéd altiszt-jelöltnek felróható okból – ide értve a honvéd al-
tiszt-jelölt próbaidõ alatti szerzõdés bontását is - szûnik meg, a Hjt. 228. § (6) bekezdése alapján a honvéd altiszt-jelölt
az addig nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a honvéd altiszt-jelölti szolgálati
viszony megszûnését követõ naptól esedékes. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyí-
tésre és a mentesítésre a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1. § 9. pontját, 115–117. §-át, 266. §-át, valamint 271. §-át megfelelõen kell
alkalmazni.

15. A honvéd altiszt-jelölt a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályzó eszközöknek megfelelõen köteles
egyenruhát és évfolyamjelzést viselni. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd altiszt-jelölt egyenruhát az
MH AA parancsnokának engedélyével viselhet.

16. Az MH AA parancsnokának, mint munkáltatói jogkört gyakorlónak engedélyével a honvéd altiszt-jelölt kérel-
mére, indokolt esetben, a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett az elsõ félév végéig, legfeljebb
egyszer ágazatot vagy szakmairányt válthat. Az MH AA parancsnoka engedélyezheti a külföldi tanulmányokon,
képzéseken történõ részvételt.
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17. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános
szabályai irányadók.

18. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény meg-
változása esetén – ide nem érte a jogszabály változásából eredõ változásokat- a Szerzõdést közös megegyezéssel
módosítják.

19. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt.,
és a Hjt. végrehajtási rendeleteinek szabályai az irányadóak.

20. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a Felek annak elolvasása és megértése után, mint aka-
ratukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Szentendre, ……. év ………………….. hó ….-n

P. H.

................................................................... ...................................................................
MH AA parancsnoka honvéd altiszt-jelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: érintett
2. sz. példány: érintett személyi anyaggyûjtõje
3. sz. példány: irattár
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
272/2018. (HK 8.) HVKF

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények

hatálytalanításáról

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 szer-
vezeteire terjed ki.

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

3. Hatályát veszti
a) a STANAG 7114 AS (EDITION 1) HELIPAD

CLEARANCE PLANE REQUIREMENTS címû NATO
egységesítési egyezmény, amely a 11/2006. (HK 23.)
HVKF I. h. közleménnyel került nemzeti elfogadásra,

b) a STANAG 3739 TN (EDITION 4) COMBINED
AIR TERMINAL OPERATIONS címû NATO egységesí-
tési egyezmény, amely a 24/2008. (HK 13.) HM HVKFH
közleménnyel került nemzeti elfogadásra,

c) a STANAG 3771 AT (EDITION 4) GROUND
SECURITY MEASURES AGAINST AIRCRAFT
SABOTAGE / HIJACKING címû NATO egységesítési
egyezmény, amely az 55/2012. (HK 6.) HVKFH számú
szakutasítással került nemzeti elfogadásra, és

d) a STANAG 7197 AT (EDITION 1) THE USE OF
NIGHT VISION GOGGLES (NVG) DURING NATO
AIR TRANSPORT OPERATIONS címû NATO egysége-
sítési egyezmény, amely az 55/2012. (HK 6.) HVKFH
számú szakutasítással került nemzeti elfogadásra.

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

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
9/2018. (HK 8.) HVK LOGCSF

szakutasítása
a repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó

tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék
folyósítására jogosító nomenklatúra kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a honvédek illet-
ményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015.
(VI. 22.) HM rendelet 34.§ (2) bekezdésére, továbbá
a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 2. § (5) bekezdésére
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. A repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó tevé-
kenységért járó fokozott igénybevételi pótlék folyósítá-
sára jogosult beosztásokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. A szervezetek parancsnokai, vezetõi a honvédek illet-
ményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015.
(VI. 22.) HM rendelet 34. §-a alapján, az 1. melléklet sze-
rinti beosztás ellátásában érintett állomány folyamatos
pótlékjogosultsága fenntartása figyelembe vételével, önálló
parancsban intézkednek a pótlék megállapítására.

4. Az. 1. melléklet szerinti beosztáshoz kapcsolódó
jogosultságokat az egyéb feltételek fennállása esetén
a beosztás betöltésétõl kell folyósítani.

5. A szakutasítás az 2018. augusztus 1-jén lép hatályba,
azonban annak rendelkezéseit legkorábban az adott beosz-
tás állománytáblában történõ megjelenésének napjától kell
alkalmazni.

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
HVK logisztikai csoportfõnök



1. melléklet a 9/2018. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

A repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék folyósítására
jogosult beosztások

Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

1. adatfeldolgozó zászlós 53Ae

2. adatfeldolgozó zászlós 53An

3. állomásparancsnok 53Ra

4. állomásparancsnok 53Pa

5. állomásparancsnok 53Ka

6. állomásparancsnok 53Va

7. állomásparancsnok 53Na

8. alosztályvezetõ 53Bd

9. alosztályvezetõ 53Gd

10. alosztályvezetõ 53Ed

11. alosztályvezetõ (ovh.) 53Eh

12. beosztott altiszt 53Be

13. beosztott altiszt 53Je

14. beosztott altiszt 53Ar

15. beosztott altiszt 53Ae

16. beosztott tiszt 53Dl

17. beosztott tiszt 53Fe

18. beosztott tiszt 53Fl

19. beosztott tiszt 53Gl

20. beosztott tiszt 53El

21. beosztott tiszt 53Be

22. beosztott tiszt (alov.h.) 53Dh

23. beosztott zászlós 53An

24. beosztott zászlós 53Ct

25. beosztott zászlós 53At

26. beosztott zászlós 53Et

27. beosztott zászlós 53Ae

28. csoportparancsnok 53Ca

29. csoportparancsnok 53Ba

30. csoportparancsnok 53Za

31. csoportparancsnok 53Ga

32. csoportparancsnok 53Ea

33. csoportparancsnok 53Fa

34. csoportparancsnok (szdpk.h.) 53Db

35. ellenõr tiszt 53Bl
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Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

36. ellenõr zászlós 53Vl

37. ellenõr zászlós 53Cl

38. ellenõr zászlós 53Gl

39. ellenõr zászlós 53El

40. ellenõr zászlós 53Bl

41. ellenõr zászlós 53Rl

42. ellenõr zászlós 53Al

43. ellenõr zászlós 53Ul

44. ellenõr zászlós 53Fl

45. ellenõr zászlós 53Dl

46. fõmérnök (pkh.) 53Ab

47. fõmérnök fõtiszt 53Bf

48. fõtechnikus altiszt 53Rt

49. fõtechnikus altiszt 53Pt

50. fõtechnikus altiszt 53Kt

51. fõtechnikus altiszt 53 Ft

52. fõtechnikus altiszt 53Vt

53. fõtechnikus zászlós 53At

54. fõtechnológus fõtiszt 53Au

55. fõtechnológus fõtiszt 53Bu

56. fõtechnológus fõtiszt 53Gu

57. fõtechnológus fõtiszt 53Eu

58. fõtechnológus fõtiszt 53Fu

59. fõtechnológus fõtiszt (ovh.) 53Ah

60. fõtechnológus fõtiszt (ovh.) 53Gh

61. fõtechnológus fõtiszt (ovh.) 53Bh

62. fõtiszt 53Ae

63. fõtiszt 53Be

64. fõtiszt 53De

65. fõtiszt 53Gf

66. fõtiszt 53Bh

67. fõtiszt 53Se

68. fõtiszt (ov. h.) 53Bh

69. gépkocsivezetõ 53Vv

70. gépkocsivezetõ 53Vk

71. gépkocsivezetõ I. 53Vk

72. gépkocsivezetõ III. 53Vv

73. hevederezõ 53Fs
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Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

74. kezelõ 53Pv

75. kezelõ 53Pk

76. kezelõ 53Vk

77. kezelõ 53Nv

78. kezelõ 53Aq

79. kezelõ 53Vv

80. kezelõ III. 53Vv

81. kezelõ III. 53Nv

82. kezelõ III. 53Aq

83. kezelõ III. 53Kk

84. kezelõ III. 53Pk

85. kiemelt fõmérnök fõtiszt 53Ff

86. kiemelt fõmérnök fõtiszt (fõnökh.) 53Ah

87. kiemelt fõtiszt 53Ae

88. kiemelt fõtiszt 53Af

89. kiemelt fõtiszt (fõnökh.) 53Ah

90. kiemelt fõtiszt (MH repülõ fõmérnök) 53Ae

91. kiértékelõ zászlós 53Zp

92. központparancsnok 53Aa

93. mechanikus altiszt 53Dm

94. mechanikus altiszt 53Gm

95. mechanikus altiszt 53Em

96. mechanikus altiszt 53Fm

97. mechanikus altiszt 53Cm

98. mechanikus altiszt 53Bm

99. mechanikus altiszt 53Rm

100. mechanikus altiszt 53Vm

101. mérnök tiszt 53Af

102. mérnök tiszt (pkh.) 53Ab

103. mûhelyparancsnok 53Ra

104. mûhelyparancsnok 53Ba

105. mûhelyparancsnok 53Ea

106. mûhelyparancsnok 53Fa

107. mûhelyparancsnok (szdpk.h.) 53Db

108. mûszerész 53Ks

109. nyilvántartó 53Bn

110. oktató tiszt 53Dg

111. oktató tiszt 53Fg
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Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

112. osztályvezetõ 53Ad

113. osztályvezetõ 53Bd

114. osztályvezetõ 53Gd

115. osztályvezetõ-helyettes 53Gh

116. parancsnok 53Aa

117. parancsnokhelyettes 53Sb

118. rajparancsnok 53Da

119. rajparancsnok 53Va

120. rajparancsnok 53Aa

121. rajparancsnok helyettes 53Vb

122. rajparancsnok helyettes 53Ab

123. rajparancsnok-helyettes 53Db

124. rajparancsnok-helyettes 53Vb

125. raktáros 53Ar

126. raktáros 53A-Ka

127. raktáros 53Br

128. raktárparancsnok helyettes 53Ab

129. raktárvezetõ altiszt 53Ar

130. raktárvezetõ zászlós 53Br

131. repülõadat kiértékelõ zászlós 53Zp

132. részlegparancsnok 53Ba

133. részlegparancsnok 53Ga

134. részlegparancsnok 53Aa

135. részlegparancsnok 53Fa

136. részlegparancsnok 53Za

137. részlegparancsnok 53Ea

138. részlegparancsnok helyettes 53Fb

139. részlegvezetõ helyettes altiszt 53Ah

140. részlegvezetõ helyettes altiszt 53Vh

141. részlegvezetõ zászlós 53Ad

142. részlegvezetõ zászlós 53Vd

143. részlegvezetõ zászlós 53Id

144. szakaszparancsnok 53Ga

145. szakaszparancsnok 53Aa

146. szakmunkás 53D-Ka

147. szakmunkás 53A-Ka

148. szakoktató 53Gg

149. szakoktató 53Bg
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Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

150. szakoktató zászlós 53Gg

151. szakoktató zászlós 53Bg

152. szaktechnikus zászlós 53At

153. századparancsnok 53Aa

154. századparancsnok 53Ga

155. századparancsnok 53Ba

156. századparancsnok 53Da

157. századparancsnok helyettes 53Gb

158. szerelõ 53Fs

159. szerelõ 53Ks

160. szerelõ 53Ps

161. szerelõ 53Bs

162. szolgálatvezetõ mérnök 53Gf

163. szolgálatvezetõ mérnök 53Bf

164. szolgálatvezetõ mérnök 53Uf

165. szolgálatvezetõ mérnök 53If

166. szolgálatvezetõ mérnök 53Ff

167. szolgálatvezetõ mérnök 53Df

168. szolgálatvezetõ mérnök 53Ef

169. szolgálatvezetõ mérnök (pkh.) 53Bb

170. szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt 53Gf

171. szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt 53Uf

172. szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt 53If

173. szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt 53Ff

174. technikus 53E-Ka

175. technikus 53A-Ka

176. technikus altiszt 53Pt

177. technikus zászlós 53Bt

178. technikus zászlós 53Gt

179. technikus zászlós 53Et

180. technológus tiszt 53Gu

181. technológus tiszt 53Eu

182. technológus tiszt 53Bu

183. technológus tiszt (alov.h.) 53Bh

184. technológus tiszt (alov.h.) 53Gh

185. technológus tiszt (alov.h.) 53Eh

186. törzsfõnök 53Ac

187. törzsfõnök-helyettes 53Ah
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Fsz. Beosztás megnevezése MAK elsõ négy karakter

1. 2. 3.

188. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Gb

189. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Zb

190. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Bb

191. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Fb

192. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Eb

193. üzemeltetõ mérnök (pkh.) 53Db

194. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Ef

195. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Uf

196. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Bf

197. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Ff

198. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Df

199. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Gf

200. üzemeltetõ mérnök tiszt 53Ef

201. vezénylõ zászlós 53Ax

202. vezetõ kiemelt fõtiszt 53Ah

203. zászlóaljparancsnok 53Aa

204. zászlóaljparancsnok-helyettes 53Bb

205. zászlóaljparancsnok-helyettes 53Ab

206. adatfeldolgozó zászlós 53Ae

207. adatfeldolgozó zászlós 53An

208. állomásparancsnok 53Ra

209. állomásparancsnok 53Pa

210. állomásparancsnok 53Ka

211. állomásparancsnok 53Va
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A Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnökének

1249/2018. (HK 8.) HVK SZCSF
szakutasítása

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban

részt vevõ állomány szolgálatteljesítésének
sajátos szabályairól szóló

11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos

személyügyi szakfeladatokról szóló
105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás

módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének

35/2018. (HK 8.) HVK HDMCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség Atom, Biológiai,
Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer

felépítésérõl, mûködésérõl és a jelentés rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi
Riasztási és Értesítési Rendszere mûködésérõl szóló
241/2018. (HK 8.) HVKF intézkedésben foglaltakra,
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és
Értesítési Rendszere felépítésére, mûködésére, valamint
a jelentések rendjére a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
közvetlen alárendeltségébe tartozó minisztériumi szervek-
re és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

2. Az MH ABV RIÉR rendeltetése békeidõszakban
(alaphelyzetben), kezdeti és teljes mûveleti készenlétben,
veszélyhelyzetben – vegyi és nukleáris veszélyhelyzet-
ben –, vagy különleges jogrend idõszakában az MH kato-
nai szervezetei elhelyezési területén, mûködési körzetében

a várható vagy kialakult atom-, biológiai, vegyi (a továb-
biakban: ABV) helyzet felmérése, a parancsnokok, veze-
tõk és együttmûködõ szervezetek gyors tájékoztatása,
a katonai szervezetek harcképességének megóvására vo-
natkozó döntések szakmai megalapozása.

3. Az MH ABV RIÉR feladatai
a) az ABV fegyverekkel mért csapások és ABV kibo-

csátások jellemzõinek meghatározása, valamint a kialakult
vegyi, biológiai, sugárhelyzet felmérése és jelentése,

b) az ABV események alapadatainak gyors feldolgo-
zása, értékelése, a NATO STANAG 2103 és a NATO
STANAG 2497 szerinti elõírt jelentések, riasztások végre-
hajtása,

c) a természetes háttérsugárzás szintjének bármely ok-
ból történõ megemelkedésének jelzése, bármely forrásból
származó sugárzó, mérgezõ és fertõzõ anyagok jelzése,
valamint ezek alapján a katonai szervezeteket és a polgári
lakosságot veszélyeztetõ ABV helyzet felmérése és jelen-
tése,

d) az MH felsõ vezetésének gyors tájékoztatása,
e) a szövetséges ABV RIÉR-hez történõ csatlakozás fel-

tételeinek megteremtése, együttmûködés más nemzetek
ABV RIÉR szervezeteivel,

f) összhang teremtése a NATO Válságreagálási Rend-
szer alapján kidolgozott nemzeti intézkedésekkel,

g) a katonai szervezetek védelme, az erõk megóvása ér-
dekében, feladataik végrehajtására való képességük fenn-
tartásához szükséges intézkedések kellõ idõben történõ
kiadása.

4. Az MH ABV RIÉR korai riasztó alrendszere az MH
Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszer (a továbbiakban:
MH AMAR) adatokat szolgáltat az Országos Sugár-
figyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszerbe (a továbbiakban:
OSJER), Magyarország lakosságának biztonságát szol-
gáló információk megosztása érdekében.

5. Az MH ABV RIÉR szervezeti felépítése a szolgálati,
valamint szakmai alá- és fölérendeltségen alapszik, mûkö-
dése során hadmûveleti szempontból a Honvéd Vezérkar
Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HDMCSF) csoportfõnöke (HVKF mûv.h.), szakmailag
az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
(a továbbiakban: MH GAVIK) központparancsnoka vezeti.
Az MH felsõ vezetése tájékoztatását alapállapotban
az MH GAVIK központparancsnoka, II. és I. fokú készen-
lét elrendelése esetén a Nemzeti ABV Központ parancs-
noka végzi.

6. Az MH ABV RIÉR helyzet értékeléséhez szükséges
meteorológiai adatokat az MH Geoinformációs Szolgálat
biztosítja az MH GAVIK részére. A meteorológiai adato-
kat és elõrejelzéseket – az értékelõ szervezetek útján –
zászlóalj szintig biztosítani kell.
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7. A rendszer szervezeti felépítése a következõ:
a) adatszolgáltató szervezetek, szervek forrás szint
aa) automata rendszerben mûködõ mérõállomások,
ab) a katonai szervezetek légi és földi vegyi-, sugár-,

(biológiai) felderítõ alegységei,
ac) századszinten meglévõ másodlagosan képzett

vegyi-, sugárfelderítõ katonák,
ad) az állandó telepítésû és mobil vegyi, biológiai és

radiológiai laboratóriumok.
b) értékelõ szervezetek, szervek
ba) alegységszintû szervezetek – kötelék zászlóalj –

ABV csoportjai,
bb) egységek – dandár, ezred, önálló jogállású zászló-

alj – ABV alközpontjai,
bc) hadmûveleti szintû parancsnokságok ABV köz-

pontjai,
bd) Nemzeti ABV Központ – a Honvéd Vezérkar

fõnöke (a továbbiakban: HVKF) felé közvetlenül jelentõ
legmagasabb szintû szakmai szervezet.

8. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt szervezetek
a) A rendszer vezetõ szerve az MH GAVIK által mû-

ködtetett Nemzeti ABV Központ.
b) A rendszer állandó hadmûveleti ügyeleti szolgálatát

az MH GAVIK, MH Vegyi-, Sugárfigyelõ és Helyzet-
értékelõ Ügyeleti Szolgálata (a továbbiakban: MH
VSFHÉÜSZ) látja el.

c) ABV értékelõ központokat mûködtet az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)
az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ bázisán.

d) ABV értékelõ alközpontokat mûködtetnek
da) MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancs-

nokság (a továbbiakban: MH HFKP),
db) MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

MH EK),
dc) MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD),
dd) MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
de) MH 25. Klapka György Lövészdandár,
df) MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendel-

tetésû Dandár,
dg) MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Ezred,
dh) MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
di) MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
dj) MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-

gató Ezred,
dk) MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
dl) MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (a to-

vábbiakban: MH 93. PS vv.z.),
dm) MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
dn) MH Katonai Közlekedési Központ,
do) MH 54. Veszprém Radarezred,
dp) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (a továbbiakban:

MH 86. SZHB),
dq) MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
dr) MH Pápa Bázisrepülõtér,

ds) MH Légijármû Javítóüzem,
dt) MH Anyagellátó Raktárbázis,
du) MH Ludovika Zászlóalj,
dv) MH Altiszti Akadémia,
dw) MH Bakony Harckiképzõ Központ,
dx) MH Béketámogató Kiképzõ Központ.
e) ABV értékelõ csoportokat mûködtetnek
ea) MH 5/3. Lövészzászlóalj,
eb) MH 5/39. Lövészzászlóalj,
ec) MH 5/62. Lövészzászlóalj,
ed) MH 5 Mûvelettámogató Mûszaki Zászlóalj,
ee) MH 25/1. Lövészászlóalj,
ef) MH 25/2. Lövészzászlóalj,
eg) MH 25/11. Harckocsizászlóalj,
eh) MH 25/101. Tüzérosztály,
ei) MH 25/36. Páncéltörõ Osztály,
ej) MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mû-

veleti Központ.

9. Az MH ABV RIÉR a készenlét fokozásával össz-
hangban vagy önállóan a II. és az I. fokú készenlét beveze-
tésével éri el a teljes mûködõképességet. A készenlétet és
a mûködõképességet biztosító feltételek a békeidõszakban
(alaphelyzetben) kerülnek biztosításra.

10. Az MH ABV RIÉR II. és az I. fokú készenlétbe he-
lyezését az MH GAVIK parancsnok szakmai javaslata
alapján a HVKF tájékoztatása mellett a HVK HDMCSF
csoportfõnök (HVKF mûv.h.) rendeli el.

11. Az MH ABV RIÉR-be szükség esetén, annak ké-
szenléti fokától függetlenül, bármelyik katonai szervezet
bevonható.

12. Az MH ABV RIÉR békeidõszakban (alaphelyzet-
ben) mûködõ elemei a következõk:

a) MH GAVIK, MH VSFHÉÜSZ,
b) MH ÖHP, ABV RIÉR Regionális Központ (MH

LVIK),
c) MH AMAR, illetve az MH GAVIK, AMAR üzemel-

tetésért felelõs szervezete,
d) MH 93. PS vv.z., vegyi-, sugárfelderítõ alegységei,
e) MH GAVIK, MH HAVARIA Laboratóriuma,
f) MH EK, Mobil Biológiai Laboratóriuma,
g) MH 86. SZHB, LABV (LSF) felderítõ képessége.

13. Az MH ABV RIÉR helyzetértékeléshez kapcsolódó
feladatait békeidõszakban (alaphelyzetben) az MH GAVIK
látja el. Az MH GAVIK feladatai

a) folyamatosan végzi az MH ABV fenyegetettség érté-
kelését, szükség esetén javaslatot tesz az MH ABV RIÉR
részleges vagy teljes aktivizálására,

b) az MH AMAR adatai, a rendelkezésre álló egyéb
információk és a bevont erõk jelentése alapján értékeli
a várható vagy kialakult ABV helyzetet, javaslatot tesz
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a következmények felmérésére és a felszámolásához szük-
séges intézkedések bevezetésére,

c) szükség estén kikülönít egy Hadmûveleti Értékelõ
Csoportot,

d) a bevezetett készenléti fokozatnak megfelelõ gyako-
risággal tájékoztatja az állami és katonai felsõ vezetést, va-
lamint a polgári hatóságokat,

e) az MH VSFHÉÜSZ naponta 17.00 és 20.00 óra kö-
zött írásos jelentést küld az MH Központi Ügyelet részére
az MH AMAR mérõállomások által mért mérési adatokról
az alábbiak szerint:

ea) országos mérési adatok – legalacsonyabb mért érték
és helye, országos átlag, tendencia (tájékoztató jelleggel),
legmagasabb mért érték és helye, mûködõ mérõállomások
száma,

eb) Paks és környéke mérõállomások adatai,
ec) missziós területen lévõ AMAR mérõállomások/ABV

mérési adatok bontásban.

14. Az MH AMAR végzi a gamma dózisteljesítmény
folyamatos mérését, a telepítési helyen – a vegyi, biológiai
értékeléshez szükséges – talaj menti meteorológiai adatok
mérését, mérési eredmények, riasztások továbbítását.

a) Abban az esetben, ha a gamma dózisteljesítmény el-
éri a figyelmeztetõ, a riasztási jelzések értékét, vagy mér-
gezõ anyag jelenlétét észleli, az MH VSFHÉÜSZ kezde-
ményezi az MH Központi Ügyeletén keresztül a mérõ-
helyeken ellenõrzõ mérések végrehajtását. Szükség esetén
az érintett katonai szervezet parancsnoka intézkedik a sze-
mélyi állomány védelmére,

b) Az MH felsõ vezetés napi tájékoztatását a háttér-
sugárzás helyzetérõl az MH VSFHÉÜSZ végzi az MH
Központi Ügyeletén keresztül,

c) Az MH ABV RIÉR aktivizálásában és mûködtetésé-
ben érintett valamennyi katonai szervezet legyen készen
a magasabb készenléti fokozatba helyezés feladatainak
végrehajtására és fenntartására, valamint a személyi állo-
mány védelmére,

d) Folyamatos az információcsere az OSJER és más
civil szakmai értékelõ szervezetekkel.

15. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt szervezetek általános
feladatai

a) mûködtetik adatszolgáltató és értékelõ szervezetei-
ket, szerveiket, meghatározott gyakorisággal jelentést
tesznek az elöljáró ABV RIÉR szervezet részére/Nemzeti
ABV Központnak a felelõsségi és érdekeltségi körzetük-
ben kialakult ABV helyzetrõl,

b) ABV események esetén, az értékelõ szervezetek,
szervek jelentést tesznek saját szervezetük parancsnoká-
nak, vezetõjének, közvetlenül riasztják a saját katonai
szervezet veszélyeztetett alegységeit, tájékoztatják az
elöljáró értékelõ szervezetet, a felelõsségi körzetükben
mûködõ polgári és katonai hatóságokat,

c) felkészülnek a kijelölt erõik magasabb készenlétbe
helyezésére, a saját állomány védelmére.

16. Az MH ABV RIÉR feladatai II fokú készenlét idõ-
szakában (kezdeti mûveleti készenlétben)

a) a békeidõszakban (alaphelyzetben) mûködõ rendszer
kiegészül a kijelölt magas készenlétû erõk, a reagáló erõk
adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel, szerveivel,

b) a készenlét elérése után elvégzik a felelõsségi körze-
tükben az ABV helyzet felmérését,

c) a kialakult ABV helyzetrõl naponta két alkalommal
jelentést tesznek a szervezetek parancsnokainak, vezetõi-
nek, és az elöljáró értékelõ szervezetnek, szervnek,

d) ABV fegyverrel mért csapások, mérgezõ, sugárzó,
fertõzõ anyagok alkalmazása (a továbbiakban együtt:
ABV események) bekövetkezése esetén az értékelõ szer-
vezetek, szervek közvetlenül riasztják a veszélyeztetett
katonai szervezeteket, tájékoztatják a felelõsségi körze-
tükben tevékenykedõ polgári és katonai hatóságokat,

e) a rendszer felkészül az I. fokú készenléthez kapcsolódó
intézkedések bevezetésére.

17. Az MH ABV RIÉR I. fokú készenlét idõszakában
(teljes mûveleti készenlétben) teljes mûködési képesség
elérésével és fenntartásával mûködik, a II. fokú készenlét-
ben meghatározottakon túl feladatai

a) a rendszer kiegészül a fõvédõ, a tartalék és a nemzeti
támogató erõk adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel,
szerveivel,

b) a készenlét elérése után elvégzik a felelõsségi körze-
tükben az ABV helyzet felmérését,

c) az aktuális ABV helyzetrõl hatóránként jelentést
tesznek a szervezetek parancsnokainak, vezetõinek, és
az elöljáró értékelõ szervezetnek, szervnek,

d) ABV események bekövetkeztekor az értékelõ szerve-
zetek, szervek tájékoztatják az állami és katonai felsõ
vezetést, a katonai szervezetek parancsnokait, vezetõit,
a megyei védelmi bizottságok elnökeit, riasztják a veszé-
lyeztetett szervezeteket és javaslatot tesznek a veszély
elkerülésére, a következmények csökkentésére, felszámo-
lására.

18. Vegyi, nukleáris veszélyhelyzetben
a) Az MH ABV RIÉR békeidõszakban mûködõ elemei

bevonhatók a vegyi, nukleáris veszélyhelyzet felmérésére,
felszámolására kijelölt és felkészített erõk támogatására.
Riasztásuk, alkalmazásuk az MH Katasztrófavédelmi Al-
kalmazási Terv alapján történik.

b) A védekezésbe bevont erõk feladatai
ba) az MH és a polgári lakosság védelme érdekében

a valós ABV helyzet gyors felmérése,
bb) a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer vezetõ

szerveinek folyamatos tájékoztatása,
bc) a veszélyeztetett katonai szervezetek gyors értesítése.

19. Béketámogató mûveletekben
a) Ahol az ABV RIÉR mûködtetése szakmailag indo-

kolt, a békeidõszak elemei kiegészülnek a béketámogató
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mûveletekbe bevont erõk adatszolgáltató és értékelõ szer-
vezeteivel.

b) A béketámogató mûveletekbe bevont erõk feladatai
ba) kijelölt erõikkel és eszközeikkel a mûveleti terüle-

ten mûködtetik adatszolgáltató és értékelõ szervezeteiket,
szerveiket az ABV RIÉR rendszerében,

bb) legyenek képesek az MH felsõ vezetésének napi tá-
jékoztatására a mûveleti területtel kapcsolatos ABV hely-
zetrõl.

20. Az adatszolgáltató és értékelõ szervezetek, szervek
szolgálati úton jelentenek a Regionális ABV Központnak,
amely szolgálati úton jelent az MH ABV RIÉR Nemzeti
ABV Központ felé. A jelentések rendje a következõ:

a) azonnal az elsõ atom-, vegyi, biológiai csapás adatait
változtatás nélkül (CBRN 1 jelentés),

b) sürgõsen
ba) további ABV csapások és kibocsátások adatait

(CBRN 2 jelentés),
bb) az ABV események értékelését, a veszélyeztetett

katonai szervezetek riasztását, értesítését (CBRN 3 jelen-
tés),

bc) az ABV észlelési és felderítési adatokat (CBRN 4
jelentés),

c) alkalomszerûen, eseti jelleggel
ca) a veszélyeztetett vagy a valós szennyezett terület ha-

tárait, azok változásait (CBRN 5 jelentés),
cb) az ABV események leírását (CBRN 6 jelentés),
cc) az események újraértékelésének eredményeit

(CBRN 3 jelentés).

21. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt szervezet parancsno-
ka felelõs

a) saját katonai szervezeténél és alárendeltjeinél az MH
ABV RIÉR folyamatos és eredményes mûködéséért,

b) a szükséges feladatoknak és rendszabályoknak a had-
mûveleti és egység ügyeletesi szolgálatok ügyeleti kötel-
meibe és a katonai szervezetek készenlét fenntartás és
fokozás terveibe történõ rögzítéséért,

c) az MH ABV RIÉR-nek a katonai szervezetére háruló
személyi, anyagi-technikai feltételeinek biztosításáért,

d) a szakutasításban meghatározott feladatainak, kato-
nai szervezetébõl kijelölt erõi mûködõképességének
folyamatos ellenõrzéséért, valamint az ABV helyzet-
felmérés készenlétének fenntartásáért.

22. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt katonai szervezetek
hadmûveleti és egység ügyeletesi szolgálatainak feladatai

a) az MH ABV RIÉR készültségi fokozatainak elrende-
lése esetén intézkednek a készültségi fokozatok bevezeté-
sére,

b) a végrehajtott feladatokról jelentést tesznek szolgá-
lati elöljáróiknak,

c) az illetékességi területükön telepített MH AMAR-
állomás riasztása esetén ellenõrzõ mérést végeztetnek, az

eredményeket közvetlenül jelentik az MH VSFHÉÜSZ-
nek.

23. A HVK HDMCSF vezetésével évente egy alkalom-
mal rendszergyakorlat kerül levezetésre az MH ABV
RIÉR elemeinek részleges vagy teljes bevonásával, melyet
az MH GAVIK szervez meg és készít elõ.

24. Az MH ABV RIÉR zavartalan mûködése érdekében
valamennyi értékelõ szervezetnek, szervnek alapvetõen
rendelkeznie kell az ABV események értékeléséhez szük-
séges hatályos szabályozókkal, szakértékelõ programok-
kal, kijelölt telefon, fax és MH Intranet hálózati összeköt-
tetéssel, valamint a helyzet elemzéséhez és követéséhez
teljes Magyarországot lefedõ hadmûveleti térképpel
(1:250 000 méretarányú térképszelvényekkel és a felelõs-
ségi körzetet lefedõ 1:50 000 méretarányú térképszelvé-
nyekkel), melyek szükség esetén azonnal rendelkezésre
bocsáthatók.

a) Csoport szinten szükséges
aa) számítógép: 2 db,
ab) nyomtató: 1 db,
ac) MH Intranet hozzáférés,
ad) telefon: 2 db (HM és városi hívásjoggal),
ae) telefax készülék: 1 db,
af) EDR rádió: 1 db.
b) Alközpont szinten szükséges
ba) számítógép: 2-3 db (AEP-45 értékelõ program futta-

tására alkalmas),
bb) nyomtató: 1 db,
bc) AEP-45 értékelõ program (1 db licence),
bd) MH Intranet és nyílt Internet hozzáférés,
be) telefon: 2 db (HM és városi hívásjoggal),
bf) telefax készülék: 1 db,
bg) EDR rádió: 1 db.
c) Központ szinten szükséges
ca) számítógép: 3 db (AEP-45 értékelõ program futtatá-

sára alkalmas),
cb) nyomtató: 1 db,
cc) AEP-45 értékelõ program (2 db licence),
cd) MH Intranet és nyílt Internet hozzáférés,
ce) telefon: 2-3 db (HM és városi hívásjoggal),
cf) telefax készülék: 2 db,
cg) EDR rádió: 2 db.
d) Nemzeti Központ szintjén szükséges
da) számítógép: 4 db (AEP-45 értékelõ program futtatá-

sára alkalmas),
db) nyomtató: 2 db,
dc) AEP-45 értékelõ program (3 db licence),
dd) MH Intranet és nyílt Internet hozzáférés,
de) telefon: 3-4 db (HM és városi hívásjoggal),
df) telefax készülék: 2-3 db,
dg) EDR rádió: 2 db.

25. Az MH ÖHP, az MH BHD, az MH EK, az MH
HFKP, valamint az MH Logisztikai Központ parancsnoka
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saját ABV RIÉR intézkedést ad ki úgy, hogy az aláírástól
számított negyedik hónaptól képesek legyenek az új mû-
ködési rendre áttérni.

26. Az MH GAVIK központparancsnoka az aláírástól
számított második hónap utolsó napjáig elkészíti el az MH
összesített ABV RIÉR Tervét és felterjeszti jóváhagyásra
a HVK HDMCSF útján a HVKF részére.

27. A szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

28. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Atom-, Bioló-
giai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszer felépítésérõl,
mûködésérõl és a jelentés rendjérõl szóló 26/2014.
(HK 11.) HVK HDMCSF intézkedés.

Lõrincz Gábor ezredes s. k.,
HVK hadmûveleti csoportfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám Igazolványszám

H 051111 N 017596

HT1012400 K 023830

H 053397 K 027051

HT1000710 K 020149

SZ1028646 I - 085500

S 046938 I - 085613

SZ1038090 I -079351

SZ1015866 I - 082271

N 022990 I - 085247

N 024732 I -087968

N 020402 I - 081818

Vitár Zsolt alezredes s. k.,
parancsnokhelyettes
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

56. Balassi-tükör

A Balassa-kódexrõl

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

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

Megrendelem az

56. Balassi-tükör

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.



8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 917

NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

57. Asbóth János: Álmok álmodója

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

Pozsgai Zsolt

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

Megrendelem az

57. Asbóth János: Álmok álmodója

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

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

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

58. Székely János: Válogatott mûvek

»Mondd meg, mit olvasol, megmondom, ki vagy!
Ágyam mellett az éjjeliszekrényen négy kötetet tartok: Füst Milán kétkötetes Naplóját, Joseph Heller
Valami történt-jét és Székely János Egy láda agyag címû verseskötetét. Ez vagyok én.
Az íróasztalomon most kilenc kötet fekszik elõttem, amibõl csak négy magyarországi kiadó „terméke".
Tehát több, mint az életmû fele még nem jelent meg határainkon belül. (Életében megjelent tizenkilenc
kötetébõl azon idõ alatt is csak mindössze kettõt adtak ki Magyarországon.)«

Verebes István

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

58. Székely János: Válogatott mûvek

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

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

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

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

„A Karinthyak mindig a Nagy Mûvet akarták megírni. Frici egész életében tervezte, de sohasem kezdett
neki. Az Utazás a koponyám körül címû könyve azonban nemcsak agydaganata történetét mesélte el,
de az emberi méltóság nagy regényévé is vált. Egyik fia, Karinthy Gábor a Fájdalomherceg, saját görcsbe-
rándult életének monográfiáját tervezte megírni, hiába. Ördöggörcs, avagy utazás Karinthyába címû
családtörténetemben helyette is igyekeztem megfejteni élete és az egész család rejtélyét. Másik fia, Cini
a saját nagy mûvének apjáról szóló könyvét tervezte, Karinthy Frigyes címen. Nem írta meg. Helyette
naplót vezetett. Önmaga számára rögzítette élete mindennapjait.”

Karinthy Márton
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

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

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

60–61. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

»1850-ben, egy évvel a levert magyar szabadságharc után, a megtorlások idején a kor nagy költõje,
Tompa Mihály írt verset A gólyához címmel, a távoli tájakra repülõ vándormadártól kérve, hogy vigye
hírét a tragédiát követõ letargiának, annak, hogy „mint oldott kéve” széthullhat a nemzet. Ezt a sort
választotta a Mednyánszky Cézár tábori fõlelkész rendkívül kalandos életérõl szóló történelmi regénye
címéül a harminckét éves Sárközi György, aki 1931 elõtt inkább lírai költõként volt ismert.«

Sárközi Mátyás
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60–61. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

címû kiadványt (ára: 5000 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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