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szervezetekkel összefüggõ szervezési feladatokról, valamint
a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
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49/2018. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

55/2018. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

56/2018. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT
feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet
kezelésével és az arra történõ felkészüléssel összefüggõ
minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítésérõl
szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
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felkészítésérõl és légtérrendészeti feladat végrehajtásáról
szóló 51/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról

981

981

981

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

276/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
278/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
283/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
284/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
287/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
292/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
298/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
299/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
301/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
303/2018. (HK 9.)
HVKF parancs
307/2018. (HK 9.)
HVKF parancs

308/2018. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2018. szeptember havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl
Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában részt vevõ
Magyar Kontingens kivonásával és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
A Stratégiai Mûveleti Központ 2018. augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 244/2018. (HK 7.)
HVKF parancs módosításáról
A huszár fegyvernem visszaállításának és a Budavári Palota
dísztestõrszolgálat megalakításának alapfeltételeit kidolgozó
munkacsoportról
A 2018. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról szóló 250/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról
A 2018 szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról
A III. Békemûveleti Együttmûködési Tanfolyam elõkészítésérõl és végrehajtásáról
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készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 244/2018.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról
A budapesti Lánchíd kiváltásával kapcsolatos hídépítési feladatok végrehajtásának felmérésérõl
A Stratégiai Mûvelet Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 276/2018. (HK 9.)
HVKF parancs módosításáról
Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány részvételével
2018. október 5-én és október 13-án levelezésre kerülõ ünnepélyes csapatzászló adományozó rendezvények elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
A Stratégiai Mûvelet Központ 2018. augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 244/2018.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról
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A Stratégiai Mûvelet Központ 2018. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 276/2018. HVKF
(HK 9.) parancs módosításáról
A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételezõ és elemzõ eljárások
tanfolyam szervezésérõl és végrehajtásáról
A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. október
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl
A Stratégiai Mûveleti Központ 2018. szeptember havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 276/2018.
(HK 9.) HVKF parancs módosításáról
A Magyar Honvédség katonai szervezetei egyes technikai
eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai, illetve
egyes képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjérõl
A Magyar Honvédség belsõ altisztképzési rendszerének átalakításáról és szabályozásáról
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe
bevont egészségügyi erõk, valamint a közegészségügyi és
járványügyi tevékenységek szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló 256/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról
A kesznyéteni Sajó-híd kiváltással kapcsolatos hídépítési feladat végrehajtásáról
NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról
A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és Informatikai
Doktrína 1. kiadás felülvizsgálatáról
A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-Katonai Együttmûködési Doktrína 2. kiadás felülvizsgálatáról
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4/2018. (HK 9.)
HVK HIICSF
szakutasítás

Az elektronikus aláírást biztosító eszköz használatának szabályairól és az azzal történõ ellátás rendjérõl szóló 1/2018.
(HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás, valamint az MH nem
minõsített központi elektronikus levelezõ szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetésérõl szóló 6/2017. (HK 6.) HVK
HIICSF szakutasítás módosításáról
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9. szám

JOGSZABÁLYOK
A honvédelmi miniszter
13/2018. (VIII. 31.) HM
rendelete
a honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet
módosításáról
A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró innovációért és technológiáért felelõs miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

adásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
szóló 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelettel megállapított
1. és 2. mellékletet, valamint módosított 2a. mellékletet
a 2018/19. tanévtõl induló képzésekre kell alkalmazni.”

2. §
Az R.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) 2a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §
1. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek ki-

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez
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2. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
„2. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez
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3. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
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9. szám

HATÁROZATOK
A köztársasági elnök
386/2018. (VIII. 17.) KE
határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

A köztársasági elnök
388/2018. (VIII. 17.) KE
határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – dr. Böröndi Gábor László vezérõrnagyot 2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá
elõléptetem.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Dr. Béres János vezérõrnagyot
2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá elõléptetem.
Budapest, 2018. július 30.

Budapest, 2018. július 30.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 3.
Budapest, 2018. augusztus 3.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03404-2/2018.
KEH ügyszám: KEH/03239-2/2018.

A köztársasági elnök
387/2018. (VIII. 17.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Garas László ezredest 2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

A köztársasági elnök
389/2018. (VIII. 17.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Dr. Pohl Árpád ezredest
2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2018. július 30.

Budapest, 2018. július 30.
Áder János s. k.,

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 3.
Budapest, 2018. augusztus 3.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03240-2/2018.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03405-2/2018.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
29/2018. (IX. 5.) HM
utasítása
az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó
új területvédelmi szervezetekkel összefüggõ
szervezési feladatokról, valamint
a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja 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 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §
Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre és
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban: MH katonai
szervezetei)
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: honvédségi szervezetek] terjed ki.

2. Az MH területvédelmi ezredek kialakításával
kapcsolatos feladatok
2. §
(1) Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) szervezete és
feladatrendszere a (2) bekezdésben meghatározottak érdekében átalakításra kerül.
(2) Az MH HFKP telephelyeként mûködõ, az önkéntes
tartalékosok területvédelmi feladatokra történõ felkészítését végzõ
a) 4–5., 7., 9–10. és a 15–20. Elõkészítõ Részlegek
és Kiképzõ Századok feladatrendszerének átadásával
– 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 7. székhellyel –

az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 6. TVE), és
b) az 1–3., 6., 8. és a 11–14. Elõkészítõ Részlegek
és Kiképzõ Századok feladatrendszerének átadásával
– 4026 Debrecen, Péterfia utca 58/A. székhellyel – az MH
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE)
kiválásos szétválással az MH HFKP parancsnokának
szolgálati alárendeltségében kerül létrehozásra. Az MH
6. TVE – szervezeti racionalizáció eredményeként – szervezetében a 4. § (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõnapján, az MH HFKP székhelyén
új, 21. zászlóalj szintû szervezeti elem kerül kialakításra.
(3) A (2) bekezdés szerinti területvédelmi szervezet
az MH HFKP szervezetébõl átvett, illetve átalakított elõkészítõ részlegeket zászlóalj szintû szervezeti elemként
és a telephelyeket az átvevõ szervezet telephelyeként
mûködteti.
(4) A (2) bekezdés szerint létrehozott területvédelmi
szervezetek logisztikai ellátását az átalakítást követõen
is a HM fejezet békeidõszaki és különleges jogrendre
vonatkozó logisztikai utaltsági rendje alapján kijelölt honvédelmi szervezetek végzik.
(5) Az MH HFKP hadi szervezetébõl a járási területvédelmi századok a területileg illetékes területvédelmi
ezred részére hadi szervezetként kerülnek átadásra.

3. §
Az MH HFKP és szolgálati alárendeltségébe tartozó
szervezetek részére meghatározott létszámkeret az átszervezést követõ napon a 2. § (2) bekezdése szerinti szervezetek önálló költségvetési szervként történõ mûködéséhez
feltétlenül szükséges beosztások számával, legfeljebb
191 beosztással haladhatja meg az átalakítást megelõzõ
napra meghatározott létszámkeretet.

4. §
(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: 2018. szeptember 1.,
b) befejezése: 2019. február 28.
(2) Az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõnapja
2018. október 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és
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a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történõ megszüntetésének vagy
a Kjt. 30/A. és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követõen
a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek
vagy a kinevezésmódosítás hatálybalépésének legkorábbi
idõpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti
mûködés kezdõ napja, legkésõbbi idõpontja megegyezik
a (2) bekezdés b) pontja szerinti idõponttal.

3. Az átalakítás végrehajtásának irányítása
és a mûködési alapokmányok elõkészítése
5. §
(1) Az átalakítás során az MH katonai szervezetek feladatrendszerének módosítására a honvédelmi szervezetek
alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: 80/2011.
HM utasítás) 11/A. §-át kell alkalmazni.
(2) Az MH HFKP az MH 6. TVE és az MH 2. TVE alapító okiratának, továbbá az MH HFKP alapító okirata módosításának elõkészítését a 80/2011. HM utasítás 6/A. §-a
alapján végzik el és azokat legkésõbb a szervezési idõszak
kezdõnapját követõ második munkanapig megküldik
a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére. Az okiratok véleményeztetését,
pontosítását és jóváhagyásra történõ felterjesztését
a HM TKF az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõ
napját megelõzõ tizenötödik munkanapig végzi el.

6. §
(1) A 80/2011. HM utasítás rendelkezésein felül
a 2. §-ban nevesített új szervezetek állománytáblája és
az MH HFKP állománytáblájának módosítása a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása
alapján a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról
és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM
utasítás (a továbbiakban: 13/2014. HM utasítás) 12. §
(2) bekezdése alapján kerül elõkészítésre.
(2) Az utasításban meghatározottakra tekintettel elsõ
ütemben a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges és a 3. § szerint meghatározott új
a) altiszti, legénységi és
b) az MH katonai szervezetei feltöltetlen tiszti beosztásainak terhére 15 tiszti
beosztások kerülnek rendszeresítésre.
(3) Második ütemben a Magyar Honvédség részletes
bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozatot érintõ Országgyûlési döntésre figyelemmel, annak
hatálybalépését követõ hónap elsõ napjával, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges további 32 tiszti beosztás, valamint az MH
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katonai szervezeteinél a (2) bekezdés b) pontja szerint törölt tiszti beosztások kerülnek rendszeresítésre.
(4) A HVKF a szervezési idõszak kezdõnapját követõ
tizedik munkanapig intézkedik a (2) bekezdés b) pontja
szerinti, az MH katonai szervezetek tartósan üres tiszti
beosztásainak törlésére.
(5) A (4) bekezdés szerint érintett MH katonai szervezetek tartósan üres tiszti és altiszti beosztásainak törlését tartalmazó állománytábla-helyesbítõ ívek a 13/2014. HM
utasítás 12. § (2) bekezdés b)–d) pontjaitól eltérõen a 4. §
(2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ hónap huszonötödik napjáig
kerülnek kiadásra.
(6) A (4) bekezdés szerinti állománytábla-helyesbítõ
ívek hatálybalépésének idõpontja megegyezik a 4. §
(2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ
mûködés kezdõ napjával.
(7) A HM TKF a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési
Csoportfõnökség adatszolgáltatása alapján az új állománytábla kiadását követõ tizedik munkanapig állománycsoportonkénti cím, alcím, szervezet szerinti bontásban
összesített adatszolgáltatást teljesít a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.

4. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
egyéb feladatok
7. §
(1) Az MH HFKP parancsnoka a 2. § (2) bekezdése szerinti szervezet megalakításáért felelõs vezetõivel együttmûködve
a) összeállítja az utasításban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó költségvetési tervezési idõszakonkénti
forrásigényeket és azokat a 4. § (2) bekezdése szerinti új
szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ hónap huszonötödik napjáig megküldi a HM VGH
részére, és
b) a szervezete meglévõ infrastrukturális és elhelyezési
kapacitásainak felhasználásával tervezi az utasításban
meghatározott feladatrendszer változásokkal összefüggésben jelentkezõ infrastrukturális és elhelyezési feladatokat.
(1) Az MH HFKP parancsnoka a szervezet jóváhagyott
elemi költségvetését felülvizsgálja és a 4. § (2) bekezdése
szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ
napját megelõzõ hónap huszonötödik napjáig kezdeményezi
a) a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzatátcsoportosításának rendjérõl szóló 34/2014. (IV. 30.) HM
utasítás (a továbbiakban: 34/2014. HM utasítás) szerint
a szükséges elõirányzatok átcsoportosítását, és
b) a 13/2014. HM utasítás 20. §-ában meghatározottak
szerint az engedélyezett költségvetési létszám módosítását.
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(2) A HM VGH fõigazgatója
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti címek, alcímek és
a b) pontban nem nevesített kiemelt elõirányzatok közötti
elõirányzat-átcsoportosítási javaslatokat felülvizsgálja, és
– a b) pontban meghatározottak kivételével – záradékával
ellátva, pótelõirányzat-igény nélkül, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése, 33. §
(3) bekezdése és 35. §-a, továbbá az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése, 41. §-a és 43. §-a alapján a HM fejezet 2018. évi költségvetési elõirányzataiban
szereplõ címek, alcímek és az a) pontban nem nevesített
kiemelt elõirányzatok közötti elõirányzat-átcsoportosítási
javaslatotokat a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkár útján jóváhagyásra felterjeszti a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) részére,
b) az a) pontban meghatározottak kivételével a 34/2014.
HM utasítás 2. § d) pontja alapján rendezi az utasításban
meghatározott feladatokhoz szükséges személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok, szociális hozzájárulási adó, ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt elõirányzatokat, valamint pénzügyi jellegû dologi kiadások
elõirányzatokat érintõ elõirányzat-átcsoportosításokat,
c) a HM KÁT által történõ jóváhagyás után az engedélyezett elõirányzat-átcsoportosításokat bejelenti a Magyar
Államkincstár részére, annak érdekében, hogy a 2. §-ban
nevesített, az MH hadrendjébe tartozó szervezetek folyamatos mûködõképessége biztosított legyen,
d) az MH hadrendjébe tartozó 2. § (2) bekezdése szerinti
szervezetek alapító okiratainak kiadását követõen kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál 2018. október 1-jei
hatállyal MH 6. TVE és az MH 2. TVE részére kincstári
számlák nyitását,
e) az újonnan megalakuló területvédelmi szervezetek
tekintetében, mint szakmai felelõs, gondoskodik a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági
rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításának kezdeményezésérõl, és
f) a honvédelmi szervezetek békeidõszakban történõ
elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának
elveirõl és követelményeirõl, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és
rendezvények infrastrukturális és élõerõs õrzés-védelmi
biztosításáról szóló 24/2018. (VII. 19.) HM utasításban
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foglaltaknak megfelelõen 2018. október 1-tõl biztosítja
a jelen utasítás 2. § (2) bekezdése szerinti szervezetek
infrastrukturális feltételeit.
(3) A HVKF intézkedik az MH Hadrendjének módosítására és a 4. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek
megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ ötödik napig
annak jóváhagyásra történõ felterjesztésére.

5. Záró rendelkezések
8. §
(1) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza, amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje az utasítás
hatálybalépését követõ tizenötödik munkanapig készíti elõ.
(2) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
következtében szükségessé váló jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök módosításainak tervezeteit
az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
az utasítás hatálybalépését követõ hónap tizedik munkanapig elõkészítik és megküldik a HM Jogi Fõosztály
részére.

9. §
(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

10. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Ez az utasítás 2019. március 1-jén hatályát veszti.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 29/2018. (IX. 5.) HM utasításhoz
1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke megnevezésû táblázata a következõ 48. és 49. sorral egészül ki:
(A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés)

48.
49.

MH 6. TVE
MH 2. TVE

MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred
MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

2. melléklet a 29/2018. (IX. 5.) HM utasításhoz
1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:8., 9., 13. és 14. mezõk hatályon
kívül helyezésre kerülnek.

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

(16.)

Általános elõmeneteli rend)

kiemelt fõtiszt (fõnökh.);
kiemelt fõtiszt (ovh.);
MH ÖHP:
kiemelt fõtiszt (iv.h.);
váltásparancsnok;
MH LK:
kiemelt fõmérnök fõtiszt (fõnökh.);
MH HFKP:
részlegvezetõ (ovh.)

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(8.)

Speciális elõmeneteli rend)

Sport Század:
beosztott altiszt
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4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó I. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(14.)

Speciális elõmeneteli rend)

informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tûzvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH 25. KGY l. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd.:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtõernyõs Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Koronaõr Csoport:
csoportparancsnok;
Palotaõr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképzõ tiszt (alov.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Kiképzõ Század:
századparancsnok;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok;
MH KRK:
csoportparancsnok
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5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó II. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(14.)

Speciális elõmeneteli rend)

belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
híradó rendszerfõügyeletes tiszt;
humán tiszt;
informatikai tiszt;
informatikai rendszerfõügyeletes tiszt;
jogász tiszt;
kiképzõ tiszt;
katasztrófavédelmi tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
nevelõ tiszt;
oktató tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
rejtjelzõ tiszt;
személyügyi tiszt;
térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
bevezetõ irányító tiszt;
elemzõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ mérnök tiszt;
gurulásirányító tiszt;
helikoptervezetõ tiszt;
helikoptervezetõ tiszt I.;
helikoptervezetõ tiszt II.;
helikoptervezetõ-lövész tiszt;
irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
megfigyelõ tiszt;
meteorológus tiszt;
raj helikoptervezetõ-lövész tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
repülésirányító tiszt;
repülõgép-vezetõ tiszt;
repülõtéri irányító tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
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(C
1.

Speciális elõmeneteli rend)

MH BHD:
beosztott tiszt;
hadmûveleti biztosító tiszt;
hálózati rendszermérnök tiszt;
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt;
rendszermérnök tiszt;
távközlési hibamenedzser tiszt;
tervezõ tiszt;
ügyeletes tiszt;
MH 86. SZHB:
információvédelmi tiszt;
MH 2. KRDD:
beosztott tiszt;
harcvezetõ tiszt

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:15. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(15.)

Általános elõmeneteli rend)

alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyõrségi komendáns hivatalok:
helyõrségkomendáns;
helyõrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnökhelyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérõpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok;
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1.

Általános elõmeneteli rend)

MH BHK:
alosztályvezetõ;
fõnök;
részlegvezetõ (pkh.);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemzõ fõtiszt (ovh.);
értékelõ fõtiszt (ovh.);
fõnök;
laboratóriumvezetõ (ovh.);
szolgálatfõnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
fõtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyõrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.);
MH KKK:
fõnök;
fõtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai fõtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezetõ;
fõtiszt (pkh.);
irodavezetõ;
központparancsnok;
részlegvezetõ (pkh.);
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(B
1.

Általános elõmeneteli rend)

MH RKKK:
részlegvezetõ;
MH PBRT:
helyõrségkomendáns;
központparancsnok;
Hadmûveleti Központ:
parancsnokhelyettes;
váltásparancsnok

7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:17. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(17.)

Általános elõmeneteli rend)

MH 24. BGFE:
ezredparancsnok;
MH 37. mû.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfõnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezetõ;
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(B
1.

Általános elõmeneteli rend)

MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok;
MH 6. TVE:
ezredparancsnok;
MH 2. TVE:
ezredparancsnok

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(14.)

Speciális elõmeneteli rend)

információvédelmi tiszt (fõnökh.);
informatikai tiszt (fõnökh.);
jogász tiszt (fõnökh.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (fõnökh.);
munkavédelmi tiszt (fõnökh.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tûzvédelmi tiszt (alov.h.);
tûzvédelmi tiszt (fõnökh.);
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnökhelyettes;
informatikai központok:
központparancsnok;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (fõnökh.);
MH 24. BGFE:
személyügyi tiszt (fõnökh.);
MH 37. mû.e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
MH 43. hír. és vt.e.:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt (pkh.);
MH 64. log. e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
MH BHK:
testnevelõ tiszt (fõnökh.);
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(C
1.

Speciális elõmeneteli rend)

MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
MH LVIK:
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
SEL mûködést irányító váltás:
váltásparancsnok;
MH Lé. Jü.:
technológus tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
hajóparancsnok;
MH 1. HTHE, Kutyakiképzõ Részleg:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH KKK:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH ARB:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (alov.h.)

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(8.)

Speciális elõmeneteli rend)

asszisztens altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb beosztású vezetõk
gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
katonai igazgatási szakterület:
adatkezelõ altiszt;
Tûzszerész Raj:
tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 24. BGFE:
elemzõ altiszt;
mesteroperátor altiszt;
zavaró altiszt;
Értékelõ-elemzõ Központ:
beosztott altiszt;
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1.

Speciális elõmeneteli rend)

MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
MH 64. log.e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
repülésbejelentõ altiszt;
MH 2. és 6. TVE, kiképzõ századok:
beosztott altiszt;
technikus altiszt
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10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(14.)

Speciális elõmeneteli rend)

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

A honvédelmi miniszter
30/2018. (IX. 10.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelmi miniszter
31/2018. (IX. 13.) HM
utasítása
a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos
feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás
módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdésére és a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára
– a miniszterelnök jóváhagyásával – a következõ

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

utasítást
adom ki:

adom ki:

1. §

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás
módosításáról szóló 30/2018. (IX. 10.) HM utasítás hatálybalépését követõ 30. munkanapig a Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységei kidolgozzák vagy módosítják ügyrendjüket.”

(1) A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 15. § (2) bekezdése a következõ h) és i) ponttal egészül ki:
[A szakmai felelõs szervezet az (1) bekezdésen túl szakterületén]
„h) ellátja a humánerõforrás-gazdálkodást érintõ, az
egyes szolgálati beosztásokban megállapítható munkaerõpiaci pótlékra való jogosultsággal, valamint a szolgálati
viszony fenntartására vonatkozó megállapodással összefüggõ vezetõi döntést elõkészítõ, támogató feladatokat, és
i) véleményezi a kormánytisztviselõvel, kormányzati
ügykezelõvel, közalkalmazottal vagy munkavállalóval is
betölthetõ szolgálati beosztásba kormánytisztviselõ, közalkalmazott vagy munkavállaló felvétele esetén az alkalmazási feltételeknek történõ megfelelést.”
(2) Az Ut. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A katonai képzésekért felelõs szakmai szervezetek,
szervek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza. A katonai
felsõoktatás 5. melléklet 1. táblázata szerinti szak- és szakirány-referensei a jogköreiket a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) elõzetes engedélyével
gyakorolják.”
(3) Az Ut. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A katonai képzésekért felelõs szakmai szervezetek,
szervek részletes feladatait a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedése szabályozza.”

2. §
Az utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

Jóváhagyom:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A mellékletét a Hivatalos Értesítõ 49. száma tartalmazza.
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HONVÉDELMI KÖZLÖNY
2. §

(1) Az Ut. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ut. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Ut. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
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a „Katonai hatósági” szövegrész helyébe a „Honvédelmi
hatósági” szöveg,
e) 3. melléklet 84 KATONAI HATÓSÁGI táblázatában
a „84 KATONAI HATÓSÁGI” szövegrész helyébe
a „84 HONVÉDELMI HATÓSÁGI” szöveg
lép.

3. §

4. §

Az Ut.
a) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „személyi állomány” szövegrész helyébe a „tiszti, altiszti állomány”
szöveg,
b) 15. § (2) bekezdés e) pontjában az „azokat, és” szövegrész helyébe az „azokat,” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdés g) pontjában az „a Hjt. vhr. 102. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Hjt. vhr. 100. §
(3) bekezdése” szöveg,
d) 3. melléklet 2. A szakmacsoportok felépítése alcím
2.13. XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI szakmacsoportjában

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. §
Hatályát veszti a katonai felsõoktatás szak- és szakirányreferensei feladat- és jogkörérõl szóló 117/2008.
(HK 1/2009.) HM utasítás.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 31/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
Az Ut. 2. mellékletében foglalt 5. Jogviszony azonosítója táblázat B:5 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(B)
(Jelentés)

(5.)

kormánytisztviselõvel, kormányzati ügykezelõvel, közalkalmazottal, munkavállalóval, katonával is
betölthetõ

2. melléklet a 31/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
1. Az Ut. 3. mellékletében foglalt 20 REPÜLÕ táblázat 21. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A
1.

„21.

B
Fegyvernemi, szakági alcsoport

C

D

Szakmai felelõs szervezet

S

E
Munkakör típus)

s

fedélzeti támogató”

2. Az Ut. 3. mellékletében foglalt 23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ táblázat 18. sora helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A
1.

„18.

B
Fegyvernemi, szakági alcsoport

P

Terminál

C

D

Szakmai felelõs szervezet

HVK HDMCSF

E
Munkakör típus)

p”

3. Az Ut. 3. mellékletében foglalt 84 HONVÉDELMI HATÓSÁGI táblázat C:11 mezõje helyébe a következõ mezõ
lép:
(C)
(Szakmai felelõs szervezet)

(11.)

„HM HF”

4. Az Ut. 3. mellékletében foglalt 84 HONVÉDELMI HATÓSÁGI táblázat 26. sora helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A
1.

„26.

B
Fegyvernemi, szakági alcsoport

X

Sugárvédelmi

C

D

Szakmai felelõs szervezet

HM HF

E
Munkakör típus)

x”

5. Az Ut. 3. mellékletében foglalt 90 KATONAI IGAZGATÁS táblázat E:15 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(E)
(Munkakör típus)

(15.)

„adatkezelõ”
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3. melléklet a 31/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
„5. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz
Katonai képzések, tanfolyamok szakmai felelõsei
1. Honvéd tisztképzés (katonai alap- és mesterszakok szak- és szakirány felelõsei)
A
1.

2.

B

Szak

katonai
vezetõi

Szakfelelõs

katonai
logisztikai

HVK HDMCSF
KNBSZ
HVK HDMCSF

HVK LOGCSF
haditechnikai
pénzügy
hadtáp
katonai közlekedési

katonai
üzemeltetõi

HVK LOGCSF
HM VGH
HVK LOGCSF

HVK HIICSF
híradó
informatikai
rádióelektronikai felderítõ és
elektronikai hadviselés
rádiótechnikai felderítõ (radar)
katonai repülõmûszaki

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Szakirány/specializáció

lövész
tüzér
harckocsizó
felderítõ
mûszaki
légvédelmi rakéta
vegyvédelmi

11.
12.
13.
14.
15.

D
Szakirány/
specializációs felelõs

HVK HDMCSF

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

C

állami
légiközlekedési

HVK HIICSF
KNBSZ
HVK HDMCSF
HVK LOGCSF

HVK HDMCSF
repülésirányító
légijármû-vezetõ

22.
23.

HVK HDMCSF

2. Honvéd altiszt szakképzés
1.

2.
3.
4.

A

B

Szakképesítés megnevezése

Szakmai kamarai jogkört gyakorló

híradó ágazat
katonai informatikai rendszerüzemeltetõ
ágazat
repülésbiztosító ágazat (FRISZ)

HVK HIICSF
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1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9. szám

A

B

Szakképesítés megnevezése

Szakmai kamarai jogkört gyakorló

szerelõ ágazat,
páncélos- és gépjármû szerelõ
szerelõ ágazat,
mûszaki gépszerelõ
mûszerész ágazat,
fegyvermûszerész
mûszerész ágazat,
páncéltörõ rakétamûszerész
állami légijármû szerelõ ágazat
állami légijármû mûszerész
speciális felderítõ ágazat,
elektronikai hadviselés
speciális felderítõ ágazat,
rádióelektronikai felderítõ
parancsnoki ágazat,
légvédelmi rakéta és tüzér
parancsnoki ágazat,
ABV védelem
légivezetés ágazat
katonai pénzügyi ágazat

HVK LOGCSF

KNBSZ

HVK HDMCSF

HM VGH

3. Katonai felsõvezetõ szakirányú továbbképzési szak: HVK HDMCSF

4. Honvéd kadét ágazati szakképzés: HM OTKF

5. Egyéb tanfolyamok
1.

2.
3.
4.
5.

A

B

Tanfolyam megnevezése

Szakmai felelõs szervezet

Katonai végzettséggel nem rendelkezõk tanfolyama
(KVNR)
Harcászati-hadmûveleti tanfolyam
Hadmûveleti-hadászati tanfolyam
Katonai igazgatási szaktanfolyam

HVK HDMCSF

HVK SZCSF

9. szám
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6. Belsõ tanfolyamrendszerû honvéd altiszt képzés

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A

B

Képzés megnevezése
(szakmacsoport, fegyvernem, szakág)

Szakmai felelõs szervezet

lövész
harckocsizó
tüzér
mûszaki
vegyivédelmi
általános légierõ
repülõ
légivezetés
rendész, komendáns
különleges mûveleti
logisztika
élelmezés
üzemanyag
ruházat
hadtáp
kiképzés-technikai
mérésügy
közlekedés és szállítás
lokátor mûszerész
különleges berendezés technikai
futár- és tábori posta híradás
ügyvitel
információvédelem
híradó
átvitel és kapcsolástechnikai eszköz-üzemeltetõ
rádióállomás üzemeltetõ
felderítõ
palotaõr, koronaõr
díszelgõ

HVK HDMCSF

HVK LOGCSF

HVK HIICSF

KNBSZ
MH BHD
”
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A honvédelmi miniszter
32/2018. (IX. 13.) HM
utasítása
a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének
és rendszerbõl történõ kivonásának rendjérõl szóló
10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról

A honvédelmi miniszter
33/2018. (IX. 13.) HM
utasítása
a határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésének elõkészítésérõl szóló
21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

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

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

utasítást

utasítást
adom ki:

adom ki:

1. §
1. §
A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerbõl
történõ kivonásának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.)
HM utasítás 9. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A végrehajtásra kijelölt honvédelmi szervezetnek meg
kell állapítania, hogy a rendszerbe kerülésre tervezett
hadfelszerelés megfelel-e a vele szemben támasztott hadmûveleti követelményeknek. A várható alkalmazásnak
megfelelõ vagy azt megközelítõ körülmények között
hosszabb idõtávú vizsgálat kerül végrehajtásra, amely
hossza és mélysége szerint lehet:)
„c) viselési csapatpróba, amennyiben az egyenruházat
mûszaki követelményrendszere nem igényli több évszaknak megfelelõ vizsgálatok végrehajtását.”

A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének elõkészítésérõl szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás
a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MH Kiképzési
és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész helyébe az „a HVK Kiképzési Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK KIKCSF)” szöveg,
b) 2. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „az MH KDK
parancsnokának” szövegrész helyébe az „a HVK KIKCSF
csoportfõnökének” szöveg,
c) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében,
4. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (8) bekezdésében
az „az MH KDK” szövegrész helyébe az „a HVK
KIKCSF” szöveg, valamint
d) 8. §-ában az „a Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az „a Pénzügyminisztérium” szöveg
lép.

2. §

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,

Dr. Benkõ Tibor s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
34/2018. (IX. 13.) HM
utasítása
egyes juttatási tárgyú
honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
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lenõrzi, és az abban szereplõ adatok helyességét, a jogosultságot megalapozó feltételek fennállását aláírásával igazolja.
Ezt követõen a jegyzéket a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje ellenjegyzi, majd az állományilletékes parancsnok
részére aláírásra felterjeszti. A jegyzék tartalmazza a jogosult nevét, személyügyi törzsszámát, jogviszonya jellegét,
az állomány tagjának rendfokozatát, az elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adatokat, az ajándékutalvány értékét a tanévindítási hozzájárulás és a nevelési
támogatás szerinti jogosultságmegbontásban, a pénzügyi
és számviteli szerv és a honvédelmi szervezet személyügyi
szerv vezetõjének aláírását, valamint a jegyzéket készítõ
nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.”

utasítást
3. §

adom ki:
1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók
cafetéria-juttatásáról szóló
10/2014. (II. 14.) HM utasítás módosítása
1. §
A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetériajuttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény, valamint a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet alapján
tartós külföldi szolgálatot teljesítõ vagy tartós külföldi
képzésben részt vevõ kormánytisztviselõre.”

2. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosítása
2. §
Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015.
(IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A tanévindítási hozzájárulás és a nevelési támogatás biztosításához szükséges elõirányzat tervezése,
az utalványkártyák kezelése és a feltöltendõ összeg átutalása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.
(2) Az R2. 11. § (1) bekezdése szerinti, a tanévindítási
hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igényt
az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával
kell benyújtani.
(3) A tanévindítási hozzájárulás és a nevelési támogatás biztosítása érdekében benyújtott igények alapján
a pénzügyi és számviteli szerv által készített összesítõ
jegyzéket a honvédelmi szervezet személyügyi szerve el-

Az Ut1. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A negyedévenként felhasználható parancsnoki
segélykeretet
a) a hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a közalkalmazottak és munkavállalók esetében a tárgynegyedév
elsõ napjának tényleges létszáma és az R2. 2. § (1) bekezdés 1. pontja és (3) bekezdése szerinti felszámítási alap
(a továbbiakban: felszámítási alap) 0,96%-ának,
b) az önkéntes tartalékos katonák, honvéd tisztjelöltek
és honvéd altisztjelöltek esetében a tárgynegyedév elsõ
napjának tényleges létszáma és a felszámítási alap
0,48%-ának
szorzata képezi. A keret maradványa a tárgyéven belül
használható fel.
(3) A hivatásos, szerzõdéses és az önkéntes tartalékos
katonák együttesen kezelt állománya, a közalkalmazottak
és a munkavállalók együttesen kezelt állománya, valamint
a honvéd tisztjelöltek és honvéd altisztjelöltek állománycsoportjai után külön-külön felszámított segélykeretek között átcsoportosítani nem lehet. Ha valamelyik állománycsoportban az elsõ negyedévre felszámított segélykeret
összege nem érné el a felszámítási alap összegét, az állománycsoportok kereteit a tárgyév folyamán összevontan
lehet kezelni.”

4. §
Az Ut1. VI. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:
„VI. Fejezet
A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez
16. Az állomány tagja juttatásaira vonatkozó engedélyezõ elöljárói jogkör gyakorlása
30. § A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezõ
elöljárót a 8. melléklet határozza meg.
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17. Az állomány tagja külföldi szolgálattal összefüggõ tartozásának visszafizetése
31. § Az R3. 4. § (1) bekezdése szerinti, a külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg visszafizetésére vonatkozó írásbeli felszólítást a HM pénzügyi
feladatokat ellátó központi szervezete a tartozás fennállásáról való tudomásszerzést követõ 30 napon belül köteles
eljuttatni az állomány tagja részére.
18. Az állomány NATO- és nemzeti beosztásban tartós külföldi szolgálatot teljesítõ tagjai ellátásával kapcsolatos szabályok
32. § (1) A külszolgálati ellátmány megállapításáról
szóló munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és a Hjt.
vhr. 190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) a külszolgálati ellátmánymegállapítás okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) a külszolgálati ellátmánymegállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz
rendszeresített rendfokozatot,
c) az ellátmány szorzószámát, az ellátmányalap havi
nettó összegét és pénznemét, az alapellátmány havi nettó
összegét és pénznemét,
d) az élhetõségi indexet, az alapellátmány-kiegészítés
havi nettó összegét és pénznemét,
e) térítésmentes élelmezési ellátás esetén az ellátmány
csökkentésének mértékét,
f) az ellátmány havi nettó összegét és pénznemét, az ellátmányra való jogosultság kezdõ napját,
g) az ellátmánypótlékra jogosító házastárs vagy élettárs
nevét, anyja nevét, születési idejét, az ellátmánypótlék
havi nettó összegét és pénznemét, az ellátmánypótlékra
való jogosultság kezdõ napját és
h) a külszolgálati ellátmány havi nettó együttes összegét
és pénznemét.
(2) Az átalány-költségtérítés megállapításáról szóló
munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és a Hjt. vhr.
190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) az átalány-költségtérítés megállapítás okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) családi átalány-költségtérítés esetében a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók nevét, anyja
nevét, születési idejét, az irányadó alapellátmány összegét
és pénznemét, az irányadó százalékos mértéket és a családi
átalány-költségtérítés havi összegét és pénznemét hozzátartozónként és együttesen, valamint a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság kezdõ napját,
c) lakhatási átalány-költségtérítés esetében az átalányköltségtérítés alapösszegét és pénznemét, az átalányköltségtérítés megállapításakor irányadó kategória szorzót, a bútorozottsági és helyõrség szorzót, a felszámítás
alapját képezõ létszámot, a lakóingatlan bérleti átalány és
garázs- vagy parkolóhely bérleti átalány részösszegeit,
az átalány-költségtérítés havi összegét és pénznemét, valamint az átalány-költségtérítésre való jogosultság kezdõ
napját,
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d) vegyes átalány-költségtérítés esetében a felszámítás
alapját képezõ létszámot és az átalány-költségtérítés havi
együttes összegét és pénznemét, valamint az átalány-költségtérítésre való jogosultság kezdõ napját és
e) az R3. 14. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben
biztosított utazási átalány-költségtérítés esetében a norma
összegét és pénznemét, a felszámítás alapját képezõ létszámot és az utazási átalány-költségtérítés együttes összegét
és pénznemét.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat az engedélyezõ elöljáró besorolási parancsban vagy határozatban állapítja meg.
(4) A hozzátartozókra vonatkozó, (1) és (2) bekezdés
szerinti adatokat – függetlenül az ellátmánypótlékra, illetve családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók
állomáshelyre történõ kitelepülésének tényleges idõpontjától – a besorolási parancsban vagy határozatban abban
az esetben kell feltüntetni, ha az ellátmánypótlékra, illetve
a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság feltételeinek fennállását az állomány tagja az elõírt igazolások
benyújtásával igazolta.
(5) A külszolgálati ellátmány, a családi átalány-költségtérítés, a lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés megállapításáról szóló munkáltatói
döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó
részét a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetével elõzetesen ellenjegyeztetni kell.
(6) A lakhatási átalány-költségtérítés (2) bekezdés szerinti munkáltatói döntésben történõ megállapítása érdekében az illetékes logisztikai ellátó szerv a (2) bekezdés
c) pontja szerinti adatokról tájékoztatja az illetékes személyügyi szervet.
(7) Az állomány tagja az R3. 5. § (4) bekezdése szerinti,
a külszolgálati ellátmányra vagy az átalány-költségtérítésre való jogosultságát érintõ változásról szóló bejelentése
esetén az illetékes személyügyi szerv a bejelentést követõ
15 napon belül intézkedik a külszolgálati ellátmány, illetve az átalány-költségtérítés megállapításáról szóló munkáltatói döntés módosítására.
33. § (1) Az állomány tagja családi átalány-költségtérítésre jogosító gyermeke utáni családi átalány-költségtérítés megállapításáról szóló munkáltatói döntés másolati
példányát az illetékes személyügyi szerv a munkáltatói
döntés aláírását követõ 5 munkanapon belül továbbítja
a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete
részére.
(2) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének családtámogatási feladatok ellátásáért felelõs
szervezeti egysége az ellátási körébe tartozó gyermek után
megállapított családi átalány-költségtérítésre való jogosultság fennállásáról való tudomásszerzést követõ 5 munkanapon belül intézkedik a gyermek után megállapított
családtámogatási ellátások folyósításának szüneteltetésérõl.
(3) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének családtámogatási feladatok ellátásáért felelõs
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szervezeti egysége a június 30-ai állapotnak megfelelõen
július 15-ig, illetve a december 31-ei állapotnak megfelelõen január 15-ig tájékoztatja a Magyar Államkincstár
Családtámogatási Fõosztályát azon gyermekek adatairól,
akik után a honvédelmi szervezet családi átalány-költségtérítést folyósított.
(4) Ha az állomány tagja részére járó, gyermek utáni
családi átalány-költségtérítés az R3. 10. § (1) és (3) bekezdése alapján került megállapításra, a (2) bekezdés szerinti
szüneteltetést kizárólag a gyermek állomáshelyre történõ
alkalmi kilátogatása esetén kell végrehajtani.
34. § (1) A munkáltatói döntésben megállapított ellátmánypótlékot és családi átalány-költségtérítést a HM
pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete az állomány tagja családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója kiérkezésérõl szóló írásbeli bejelentését követõen folyósítja.
(2) Az iskolalátogatási igazolás az R3. 9. § (2) bekezdésében meghatározott határidõn belüli benyújtásának elmulasztása esetén az illetékes személyügyi szerv a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének egyidejû
tájékoztatása mellett intézkedik az állomány tagja benyújtásra történõ írásbeli felszólítására.
(3) Ha az állomány tagja a (2) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget benyújtási kötelezettségének,
az illetékes személyügyi szerv a (2) bekezdés szerinti felszólításban meghatározott határidõ leteltét követõ 5 munkanapon belül intézkedik a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete felé a családi átalány-költségtérítés
folyósításának felfüggesztésére, továbbá a családi átalányköltségtérítés túlfizetésébõl eredõ tartozás külszolgálati
ellátmányból történõ levonására.
35. § Az illetékes személyügyi szerv az R3. 10. § (4) bekezdése szerinti, az állomány tagja házastársának, élettársának (a továbbiakban együtt: házastárs) jövedelmében
vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett változásról szóló bejelentése beérkezését követõ 15 napon belül
intézkedik az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés megállapításáról szóló munkáltatói döntés módosítására.
36. § Az ellátmánypótlékra és a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapítása érdekében az R3.
22. § (2) bekezdés b) pontja szerint megadott – az ideiglenes elhelyezés folyamatos felügyeletre szoruló, családi
átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóval történõ
igénybevételére vagy költségeinek megtérítésére vonatkozó – engedélyrõl az R3. 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
illetékes logisztikai ellátó szerv (a továbbiakban: illetékes
logisztikai ellátó szerv) az engedélyezést követõ 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni az illetékes személyügyi
szervet.
37. § (1) Az állomány tagja az R3. 10. § (1)–(3) bekezdése szerinti, a házastársa vagy gyermeke alkalmi látogatása kezdõ és befejezõ idõpontjáról szóló bejelentését
az R3. 10. § (1) bekezdése szerinti szolgálati elöljáró a tudomásulvételi záradékával ellátva a bejelentés kézhez-
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vételétõl számított 3 munkanapon belül továbbítja a HM
pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete részére.
(2) Az R3. 11. § (3) bekezdése szerinti, a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó állomáshely
szerinti országtól való tárgyévi távollétének összeszámítását és nyilvántartását a HM pénzügyi feladatokat ellátó
központi szervezete végzi.
38. § Az R3. 15. § (4) bekezdése szerinti utazási átalány-költségtérítés összegére, az R3. 18. § (1) bekezdése
szerinti személyi ingóságszállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegekre, az R3. 20. § (3) bekezdése
szerinti lakhatási átalány-költségtérítés mértékére a szakmailag érintett honvédelmi szervezetekkel együttmûködésben az illetékes logisztikai ellátó szerv tesz javaslatot,
mely alapján a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója elõzetes egyetértésével a Honvéd Vezérkar Logisztikai
Csoportfõnökség csoportfõnöke szakutasítást ad ki
a tárgykörben.
39. § (1) Az R3. 32. § (4) bekezdése szerinti, a tandíjköltséghez történõ hozzájárulásról szóló döntés elõkészítése érdekében az állomány tagja az R3. 32. § (3) bekezdése szerinti kérelmét, az R3. 32. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatát, valamint a tandíjköltség összegét tartalmazó
iskolai igazolást a kérelem kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a szolgálati elöljáró a véleményével együtt
megküldi az illetékes személyügyi szerv részére, amely
azokat haladéktalanul megküldi a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete részére.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az állomány
R3. 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja tandíjköltséghez történõ hozzájárulásról szóló kérelme tekintetében.
40. § Az állomány R3. 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetében a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete 31–34. § és 37. § szerinti feladatait
a KNBSZ saját hatáskörben végzi.
19. Az állomány nemzetközi szervezeteknél tartós
külföldi szolgálatot teljesítõ tagjai ellátásával kapcsolatos szabályok
41. § (1) Az R3. 42. § (1) bekezdése szerinti hivatalos
levélváltást és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) által
elõírt hivatalos adatlap EU-hoz történõ eljuttatását az MH
központi személyügyi szerve végzi. Az adatlap kitöltéséhez a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete
az MH központi személyügyi szerve kérésére megadja
a szükséges adatszolgáltatást.
(2) Az MH központi személyügyi szerve legkésõbb
a külföldi szolgálat megkezdését megelõzõ napig eljuttatja
az EU részére a kitöltött adatlapot, és egyidejûleg annak
egy másolati példányát megküldi a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete részére.
(3) Az EU-beosztást betöltõ R3. 43. § (1) bekezdése
szerinti külszolgálati ellátmánya és 43. § (3) bekezdése
szerinti kiegészítõ átalány-költségtérítés megállapítása tekintetében is alkalmazni kell a 32. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdését, valamint a 34–37. §-t.
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(4) A kiegészítõ átalány-költségtérítés megállapításáról
szóló munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és
a Hjt. vhr. 190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza
különösen
a) a külszolgálati ellátmány, a családi átalány-költségtérítés, a lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés egy hónapra számított együttes nettó
összegét és pénznemét,
b) az EU által folyósított rendszeres juttatások egy hónapra számított együttes nettó összegét és pénznemét és
c) a kiegészítõ átalány-költségtérítés havi nettó összegét
és pénznemét.
(5) Az illetékes személyügyi szerv köteles felülvizsgálni az EU-beosztást betöltõ részére megállapított kiegészítõ
átalány-költségtérítés összegét, ha az R3. 43. § (4) bekezdése szerinti juttatások mértéke változik, és a változás beálltától kezdõdõ idõszak tekintetében köteles a kiegészítõ
átalány-költségtérítés felülvizsgált összegére vonatkozó
javaslatot elõkészíteni. A javaslatot az EU-beosztást betöltõ az R3. 42. § (2) bekezdése szerinti bejelentését vagy
az R3. szerinti juttatások mértékének változása esetén
a változás hatálybalépését követõ 8 napon belül kell
a HVKF helyettese részére felterjeszteni.
(6) Ha az EU-beosztást betöltõ kiegészítõ átalány-költségtérítése családi átalány-költségtérítésre jogosító gyermek figyelembevételével került megállapításra, a 33. §
(1)–(3) bekezdését is alkalmazni kell azzal, hogy a gyermek társadalombiztosítási adatairól szükséges tájékoztatni
a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetét.
(7) Az R3. 43. § (2) bekezdése szerinti esetben a 38. §-t
és a 39. §-t is alkalmazni kell.
(8) Az állomány R3. 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
tagja esetében az MH központi személyügyi szerve, az illetékes személyügyi szerv és a HM pénzügyi feladatokat
ellátó központi szervezete részére az (1)–(7) bekezdésben
meghatározott feladatokat a KNBSZ saját hatáskörben
végzi.
20. Az állomány béketámogató mûvelet keretében
külföldi szolgálatot teljesítõ tagjai ellátásával kapcsolatos szabályok
42. § (1) Az R3. 47. § (1) bekezdése szerinti, a külszolgálati ellátmány folyósításának pénznemére vonatkozó javaslatot az engedélyezõ elöljáró a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete útján terjeszti fel a HM
VGHÁT részére.
(2) Az R3. 47. § (4) bekezdése szerinti azon állomáshelyeket, ahol a készpénzben történõ kifizetés nem lehetséges, az MH középszintû vezetõ szerve vezetõjének intézkedése tartalmazza. Az állomáshelyek meghatározásakor
különösen az állomáshelyen rendelkezésre álló banki
szolgáltatások fejlettségi szintjét, a banki szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges konszolidált körülmények
meglétét, valamint a banki szolgáltatások földrajzi megközelítését kell figyelembe venni.
43. § (1) Az állomány béketámogató mûvelet keretében külföldi szolgálatot teljesítõ tagjai külszolgálati
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ellátmánya megállapításáról szóló munkáltatói döntés
a Hjt. vhr. 13. §-ában és a Hjt. vhr. 190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) a külszolgálati ellátmánymegállapítás okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) a külszolgálati ellátmánymegállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz
rendszeresített rendfokozatot,
c) az alapellátmány szorzószámát, a felszámítási alap
összegét és pénznemét, az alapellátmány havi nettó összegét és pénznemét,
d) vezetõi beosztás betöltése esetén a vezetõi ellátmánypótlék mértékét, a vezetõi ellátmánypótlék havi nettó
összegét és pénznemét,
e) alapellátmány-kiegészítés esetében a biztonsági körülmények és az éghajlati viszonyok szerinti besorolási kategória számát, a besorolási kategóriákhoz kapcsolódó
szorzószámot, a biztonsági körülmények és az éghajlati
viszonyok szerinti alapellátmány-kiegészítés havi nettó
összegét és pénznemét,
f) a külszolgálati ellátmány havi nettó összegét és pénznemét.
(2) A külszolgálati ellátmány megállapításáról szóló
munkáltatói döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra
vonatkozó részét az illetékes személyügyi szerv a HM
pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetével elõzetesen ellenjegyezteti.
21. Az állomány nemzetközi szervezettõl pénzbeli
juttatásban részesülõ, béketámogató mûveletben részt
vevõ tagjai és a katonai megfigyelõk ellátásával kapcsolatos szabályok
44. § (1) A külszolgálati ellátmány vagy a külföldi napidíj-kiegészítés megállapításáról szóló munkáltatói döntés
tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó részét
a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetével
elõzetesen ellenjegyeztetni kell.
(2) Az állomány R3. 44. § (3) bekezdése szerinti tagja
tekintetében az R3. 55. § (6) bekezdése szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékének meghatározására megfelelõen alkalmazni kell a 38. §-t.
22. Az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ tagjai ellátásával kapcsolatos szabályok
45. § (1) Az ideiglenes külföldi szolgálatot elrendelõ
munkáltatói döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra
vonatkozó részét az illetékes személyügyi szerv az R3. 2. §
(4) bekezdése szerinti illetékes pénzügyi ellátó szervvel
(a továbbiakban: illetékes pénzügyi ellátó szerv) elõzetesen ellenjegyezteti. Az aláírt munkáltatói döntés ellenjegyzését a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.)
HM utasításban (a továbbiakban: HM utasítás) kijelölt
honvédelmi szervezet végzi a HM utasításban meghatározott eljárásrend szerint.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, a KNBSZ fõigazgatója
által a hatáskörébe tartozó utazási keret terhére elrendelt
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ideiglenes külföldi szolgálatok esetében a munkáltatói
döntés tervezete pénzügyi járandóságokra vonatkozó
részének ellenjegyzését a KNBSZ pénzügyi és számviteli
szerve hajtja végre.
(3) Az elõkészített munkáltatói döntés tervezetéhez, annak (1) és (2) bekezdés szerinti ellenjegyzését megelõzõen
csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülõ költségek
kalkulációjáról szóló 9. melléklet szerinti kimutatást.
23. Az állomány külföldi képzésben részt vevõ tagjai
ellátásával kapcsolatos szabályok
46. § (1) Az állomány tagja az R3. 76. § (3) bekezdése
szerinti, a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezõ változásról szóló tájékoztatása esetén
az MH központi személyügyi szerve hivatalos tájékoztatást kér a fogadó féltõl. A fogadó féltõl kapott információkat az MH központi személyügyi szerve 5 munkanapon
belül továbbítja az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére,
amely – a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezett változás idõpontjától kezdõdõen –
módosítja a beszámított összeg és az MH által folyósított
külszolgálati ellátmány, illetve szállásköltség-térítés
nagyságát.
(2) Ha az állomány tartós külföldi képzésben részt vevõ
tagja külföldi juttatásában olyan változás következik be,
amely az R3. szerinti ellátására hatással van – ideértve azt
is, ha emelkedik vagy csökken a fogadó fél által folyósított
juttatások összege, vagy változik a szállásköltség nagysága –, errõl az MH központi személyügyi szerve az R3.
76. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésétõl
függetlenül köteles 15 munkanapon belül írásban tájékoztatni az illetékes pénzügyi ellátó szervet, ha arról a fogadó
fél hivatalos tájékoztatást küld részére.
(3) Az MH központi személyügyi szerve a tervezési idõszak során pontosítja a fogadó fél által folyósított juttatásokra vonatkozó aktuális információkat, valamint azokat
frissíti az MH képzési katalógusában.
(4) Az R3. 77. § (1) bekezdése szerinti esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv az MH által folyósított pénzbeli
juttatások folyósítását azonnal beszünteti.
47. § (1) A külszolgálati ellátmány megállapításáról
szóló munkáltatói döntés a Hjt. vhr. 13. §-ában és
a Hjt. vhr. 190. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza
különösen
a) a külszolgálati ellátmánymegállapítás okát, a kapcsolódó munkáltatói döntés sorszámát,
b) a külszolgálati ellátmánymegállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz
rendszeresített rendfokozatot,
c) az ellátmány szorzószámát, az ellátmányalap havi
nettó összegét és pénznemét, az ellátmánypótlék havi
nettó összegét és pénznemét, az alapellátmány havi nettó
összegét és pénznemét,
d) térítésmentes vagy kedvezményes élelmezési ellátás
esetén az ellátmány szorzószáma csökkentésének mértékét,
e) az ellátmány havi nettó összegét és pénznemét,
az ellátmányra való jogosultság kezdõ napját,
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f) a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók
nevét, anyja nevét, születési idejét, a családi ellátmánypótlék számítása alapját képezõ százalékos mértéket, a családi
ellátmánypótlék havi nettó összegét és pénznemét, a családi ellátmánypótlékra való jogosultság kezdõ napját,
g) a külszolgálati ellátmány havi nettó együttes összegét
és pénznemét.
(2) A külföldi képzést elrendelõ munkáltatói döntés tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó részét
az illetékes személyügyi szerv a HM pénzügyi feladatokat
ellátó központi szervezetével elõzetesen ellenjegyezteti.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, a KNBSZ fõigazgatója
által a KNBSZ költségvetése terhére elrendelt külföldi
képzés esetében az elõzetes ellenjegyzést a KNBSZ feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége végzi.
(4) Az ideiglenes külföldi képzés elrendelésével összefüggésben elõkészített munkáltatói döntés tervezetéhez
annak (1) és (2) bekezdés szerinti ellenjegyzését megelõzõen csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülõ költségek kalkulációjáról szóló 9. melléklet szerinti kimutatást.
48. § Az ideiglenes és a tartós külföldi képzés esetén
az MH központi személyügyi szerve a külföldi képzés elrendelésérõl szóló munkáltatói döntést a kiutazás elõtt
megküldi az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes
logisztikai ellátó szerv részére.
49. § (1) Az állomány tartós külföldi képzésben részt
vevõ tagja tekintetében is alkalmazni kell a 32. § (3), (4) és
(7) bekezdését, a 33. § (2)–(4) bekezdését, valamint
a 34–40. §-t azzal, hogy ahol ezen utasítás
a) ellátmánypótlékot vagy családi átalány-költségtérítést említ, azon családi ellátmánypótlékot, továbbá
b) lakhatási átalány-költségtérítést említ, azon legmagasabb lakásbérleti díjat
kell érteni.
(2) Az R3. 73. § (2) bekezdése szerinti lakásbérleti díj
mértékének, valamint az R3. 74. § (9) bekezdése szerinti
legmagasabb gépjármûbérlési költség összegének megállapítására megfelelõen alkalmazni kell a 38. §-t.
24. Az önkéntes tartalékos katonák, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altisztjelöltek ellátásával kapcsolatos
szabályok
49/A. § Az önkéntes tartalékos katonák, a honvéd
tisztjelöltek és a honvéd altisztjelöltek ellátására is megfelelõen alkalmazni kell a 31–49. §-t.
25. A közalkalmazottakra vonatkozó külön szabályok
49/B. § (1) Közalkalmazott külföldi munkavégzésére,
külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira ezen
Fejezetnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit
az ezen alcímben foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell
alkalmazni.
(2) Ahol ezen utasítás
a) ideiglenes külföldi képzést említ, azon közalkalmazott esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi
szervezetnél folytatott tanulmányt, képzésen, át- vagy
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továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell érteni,
amelynek idõtartama az elrendelésekor tervezetten nem
haladja meg a 90 napot,
b) ideiglenes külföldi szolgálatot említ, azon közalkalmazott esetében a 90 napot meg nem haladó külföldi munkavégzést kell érteni,
c) tartós külföldi képzést említ, azon közalkalmazott
esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell érteni, amelynek megszakítás nélküli idõtartama az elrendelésekor tervezetten meghaladja a 90 napot,
d) tartós külföldi szolgálatot említ, azon közalkalmazott
esetében a 90 napot meghaladó külföldi munkavégzést
kell érteni,
e) szolgálati elöljárót említ, azon közalkalmazott esetében a munkáltatói jogkört gyakorlót kell érteni.
(3) Közalkalmazottak esetében nem alkalmazható
a 30. §, továbbá a 19–21. és a 24. alcím.
(4) A tartós külföldi szolgálatot teljesítõ közalkalmazottak esetében megfelelõen alkalmazni kell
a) a 18. alcímet,
b) a 8. melléklet 1. pont 1.1. és 1.2. alpontját, 2. pontját,
3. pont 3.3–3.6. és 3.8. alpontját, 4. pont 4.1. és 4.2. alpontját, 5. pontját, 6. pontját, 8. pont 8.3–8.7. és 8.9. alpontját,
10. pontját, 11. pont 11.1. és 11.2. alpontját, 12. pontját,
13. pont 13.1. alpontját és 13.2. alpontját, 14. pontját,
15. pontját, 16. pont 16.3–16.7. alpontját és 16.9. alpontját, 17. pont 17.1. és 17.2. alpontját, továbbá
c) a Hjt. vhr. 190. §-át.
(5) Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ közalkalmazottak esetében a 22. alcímet és a Hjt. vhr. 192. §-át,
a külföldi képzésben részt vevõ közalkalmazottak esetében a 23. alcímet és a képzés idõtartamától függõen a Hjt.
vhr. 190. §-át vagy 192. §-át megfelelõen alkalmazni kell.
26. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra
vonatkozó külön szabályok
49/C. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók
tartós külszolgálatára, külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira a 25. alcím rendelkezéseit az ezen – alcímben
foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.
(2) Kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk
(a továbbiakban együtt: kormánytisztviselõk) esetében
nem alkalmazható a 30. §, a 49/B. § (4) bekezdése, továbbá a 19–21. alcím és a 24. alcím.
(3) A tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kormánytisztviselõk esetében megfelelõen alkalmazni kell a 18. alcímet
és a Hjt. vhr. 190. §-át.
(4) A tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kormánytisztviselõk esetében
a) alkalmazni kell a 8. melléklet 2., 5., 6., 10. és
14. pontját,
b) a 8. melléklet 4. pont 4.2. alpontját és 8. pont 8.2. alpontját is alkalmazni kell, és részére az elsõ kiutazáskor és
végleges hazautazáskor felmerülõ költségek kivételével
az utazási költségek, valamint az R3. 31. § (5) bekezdése
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szerinti védõoltások költségének megtérítését a HM KÁT
engedélyezi, ha a kormánytisztviselõ a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egység vezetõje, továbbá
c) a 8. melléklet 8.3. alpontját is alkalmazni kell, és részére az elsõ kiutazáskor és végleges hazautazáskor felmerülõ költségek kivételével az utazási költségek, valamint
az R3. 31. § (5) bekezdése szerinti védõoltások költségének megtérítését a szervezet vezetõje engedélyezheti, ha
a kormánytisztviselõ a b) pont szerinti szervezet beosztott
kormánytisztviselõje.
27. A munkavállalókra vonatkozó külön szabályok
49/D. § Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ munkavállalók esetében a 22. alcímet és a Hjt. vhr. 192. §-át
kell megfelelõen alkalmazni.”

5. §
Az Ut1. a következõ 55. §-sal egészül ki:
„55. § Az egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri
utasítások módosításáról szóló 34/2018. (IX. 13.) HM utasítással megállapított 17. §-t és a 22. § (2) és (3) bekezdését
2018. július 1-jétõl kell alkalmazni.”

6. §
Az Ut1.
a) 12. § b) pontjában az „az MH” szövegrész helyébe
az „a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdésében a „HM” szövegrész helyébe
a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)”
szöveg,
c) 13. § (1) bekezdésében a „KNBSZ” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szöveg,
d) 22. § (6) bekezdésében a „HM védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár” szövegrész helyébe
a „HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT)” szöveg és
e) 51. § (2) bekezdésében a „2–8. mellékletben” szövegrész helyébe a „2–7. mellékletben és 9. mellékletben”
szöveg
lép.
7. §
Az Ut1.
a) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép és
b) 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §
Az Ut1. a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

9. szám
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3. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének
és összegének megállapításáról szóló
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása
9. §
Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és
összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 2. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A HM rendelet 33. §-át a honvédségi szervezeteknél foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban
állókra és közfoglalkoztatottakra is alkalmazni kell.”
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4. A ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek
megállapításáról szóló
14/2018. (III. 26.) HM utasítás módosítása
11. §
A ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról szóló 14/2018. (III. 26.) HM utasítás 13. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a Kttv. 60. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezést követõen a kormánytisztviselõ továbbra is ezen
utasítás 13. §-ának hatálya alá tartozik, esetében az idõarányosítás nem alkalmazható.”

5. Záró rendelkezések
10. §
Az Ut2. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 2. §
(1) és (3) bekezdését, 9–11. §-át a honvédségi szervezeteknél foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban
állókra megfelelõen alkalmazni kell.”

12. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasítás 7. § a) pontja és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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9. szám

1. melléklet a 34/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
„5. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz
.....................................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése
...................................................................................
(pénzügyi és számviteli szerv vezetõje)
Tárgy: Igénybejelentés
................................................. Úr/Asszony jelentem!/Tisztelt ................................................. Úr/Asszony!
Alulírott ..................................................................... (név) ................................................. (rendfokozat, állományviszony/jogviszony típusa) az alábbiakban kérem, hogy az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló
HM rendelet alapján a felsorolt, velem közös háztartásban élõ gyermek(ek) után részemre tanévindítási hozzájárulást
és/vagy részemre nevelési támogatást megállapítani szíveskedjen.
c Kijelentem, hogy a tanévindítási hozzájárulás folyósításhoz való jogosultságom feltételei fennállnak.*
c Kijelentem, hogy a nevelési támogatás folyósításhoz való jogosultságom feltételei fennállnak.*
c Kijelentem, hogy gyermeke(i)m után házastársam, élettársam honvédelmi szervezettõl nem igényelt tanévindítási
hozzájárulást.*
c Kijelentem, hogy gyermeke(i)m után házastársam, élettársam honvédelmi szervezettõl nem igényelt nevelési
támogatást.*
c Kijelentem, hogy a Magyar Honvédség által megrendelt Erzsébet-utalvány Plusz kártyával rendelkezem.*
A gyermek
neve:
anyja neve:
szül. helye, ideje:
lakcíme:
adóazonosító jele:
tb. azonosító jele:
Oktatási intézmény neve:
Az igény jogcíme:**

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

............................................................., 20.... év ....................... hó ....... nap

.........................................................
igénylõ aláírása

* A megfelelõ négyzet(ek)be tegyen x-et!
** Jogcímként az igényelt juttatási formát („tanévindítási hozzájárulás”, „nevelési támogatás” vagy „tanévindítási hozzájárulás” és „nevelési támogatás”) kell
megjelölni.”
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2. melléklet a 34/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
„8. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz
Az egyes engedélyezõ elöljárói jogkörök gyakorlásának rendje
A

B

C

1.

Engedélyezõ elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyezõ elöljáró

2.

1. Külszolgálati ellátmány,
családi átalány-költségtérítés,
lakhatási átalány-költségtérítés,
vegyes átalány-költségtérítés és
kiegészítõ átalány-költségtérítés
megállapítása [R3. 7–9. §, 21. §
(1) bekezdés b) és c) pont, 43. §
(3)–(7) bekezdés]

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

2. Elsõ ki- és végleges
hazautazási költségek
megtérítésének engedélyezése
[R3. 14. § (1) bekezdés a) pont]
3. Szolgálati érdekû
hazarendeléssel összefüggõ
utazási költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint
az utazás idõtartamának és
útvonalának meghatározása az
R3. 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti utazás esetén
[R3. 14. § (1) bekezdés c) pont
és (4) bekezdés c) pont]

1.1. az MH Katonai Képviselõ
Hivatala (a továbbiakban: MH KKH),
az MH Nemzeti Katonai Képviselet
(a továbbiakban: MH NKK), az MH
Nemzeti Összekötõ Képviselet
(a továbbiakban: MH NÖK), a
Magyarország Állandó NATO
Képviselet (a továbbiakban: MÁNK
VPR), a Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet (a továbbiakban:
MÁEK KK), valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
1.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
1.3. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja szerinti állomány
az R3. II. és III. Fejezetének hatálya
alá tartozó személyi kör

3.1. az MH KKH, az MH NKK
és az MH NÖK vezetõje
3.2. a MÁEK KK vezetõje

3.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR
és a MÁEK KK beosztott katona
állománya
3.4. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya
3.5. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
3.6. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
3.7. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány
3.8. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõje

a HVKF helyettese
a HM védelempolitikáért felelõs
helyettes államtitkára
(a továbbiakban: HM VPHÁT)
az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR
és a MÁEK KK vezetõje
az MH KKH vezetõje

az MH NKK vezetõje

az MH NÖK vezetõje

a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

976

1.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
A

B

C

Engedélyezõ elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyezõ elöljáró

14. 4. Az R3. 14. § (1) bekezdés
b) és d)–g) pontja szerinti
utazási költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint az
utazás idõtartamának és
útvonalának meghatározása az
15. R3. 14. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti utazás esetén
[R3. 14. § (4) bekezdés c) pont]
16.
17. 5. Szállítási költségek
megtérítésének engedélyezése
[R3. 17. és 18. §]
18. 6. Lakhatással összefüggõ
költségek megtérítésének
engedélyezése a lakhatási
átalány-költségtérítés és a
vegyes átalány-költségtérítés
kivételével [R3. 19–26. §]
19. 7. Mûveleti terület feletti
légtérben végrehajtott feladatért
járó juttatás megállapítása
[R3. 27. §]

20.
21.
22. 8. Kiküldetési költségek
megtérítésének engedélyezése
23. [R3. 28. §]
24.

25.
26.

27.

28.

9. szám

4.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR,
a MÁEK KK, valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
4.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
4.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány
az R3. II. és III. Fejezetének hatálya
alá tartozó személyi kör

a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

az R3. II. Fejezet hatálya alá tartozó
személyi kör

az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõje

7.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR,
a MÁEK KK, valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
7.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
7.3. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja szerinti állomány
8.1. az MH KKH, az MH NKK
és az MH NÖK vezetõje
8.2. a MÁEK KK vezetõje
8.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR
és a MÁEK KK beosztott katona
állománya
8.4. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
8.5. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
8.6. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
8.7. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya

a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
a HVKF helyettese
a HM VPHÁT
az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK
vezetõje
a honvédségi szervezet vezetõje
az MH KKH vezetõje

az MH NKK vezetõje

az MH NÖK vezetõje

9. szám

1.
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A

B

C

Engedélyezõ elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyezõ elöljáró

29.
30.

31. 9. Béketámogató mûveletben
történõ részvételért járó
juttatások megállapítása
[R3. 29. §]
32. 10. Az Ebtv. alapján
megtéríthetõ egészségügyi
költségek megelõlegezésének
engedélyezése
[R3. 31. § (2) bekezdés]
33. 11. Védõoltások költségének
megtérítése
[R3. 31. § (5) bekezdés]

34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

977

8.8. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány
8.9. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

az R3. II. Fejezetének hatálya alá
tartozó személyi kör

az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetõje

11.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR,
a MÁEK KK, valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
11.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
11.3. az R3. 2. § (2) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti állomány
12. Vízumköltség, szolgálati
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
üggyel kapcsolatos postaköltség tartozó személyi kör
megtérítésének engedélyezése
[R3. 33. § a) és b) pont]
13. Egészségügyi szûrõvizsgálat 13.1. az MH KKH, az MH NKK,
belföldi utazási költségei
az MH NÖK, a MÁNK VPR,
[R3. 33. § c) pont]
a MÁEK KK, valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
13.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
13.3. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja szerinti állomány
14. Ellátmányelõleg, utazási
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
elõleg, lakhatási és vegyes
tartozó személyi kör
átalány költségtérítés-elõleg
kifizetésének engedélyezése
[R3. 35–38. §]
15. Szolgálati gépjármû eseti
az R3. II. Fejezetének hatálya alá
magáncélú használatának és
tartozó személyi kör
a felmerülõ költségek
megtérítésének engedélyezése
[R3. 39. § (1) bekezdés a) pont]

a HVKF

a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõje

a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetõje

a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
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1.

A

B

C

Engedélyezõ elöljárói jogkör megnevezése

Kiküldöttek köre

Engedélyezõ elöljáró

42. 16. Saját tulajdonú gépkocsi és
szolgálati gépjármû szolgálati
43. célú igénybevételének
és a felmerülõ költségek
44.
megtérítésének engedélyezése,
továbbá az ellátmányelõleg
felhasználásával vásárolt
gépkocsi használatának
45. elrendelése
[R3. 39. § (1) bekezdés
46. a) és b) pont,
R3. 39. § (4) bekezdés]
47.

48.

49.
50.

51. 17. Gépjármûbérléssel
összefüggõ költségek
megtérítésének engedélyezése
[R3. 39. § (5) bekezdés]

52.
53.

9. szám

16.1. az MH KKH, az MH NKK
és az MH NÖK vezetõje
16.2. a MÁEK KK vezetõje
16.3. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR és
a MÁEK KK beosztott katona
állománya
16.4. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
16.5. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya
16.6. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ab) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya
16.7. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ac) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya
16.8. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja szerinti állomány
16.9. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ae) alpontja szerinti
szervezetek katona állománya
17.1. az MH KKH, az MH NKK,
az MH NÖK, a MÁNK VPR,
a MÁEK KK, valamint az R3. 2. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ac) és
ae) alpontja szerinti szervezetek
katona állománya
17.2. egyéb honvédségi szervezetek
katona állománya
17.3. az R3. 2. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontja szerinti állomány

a HVKF helyettese
a HM VPHÁT
az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK
vezetõje
a honvédségi szervezet vezetõje
az MH KKH vezetõje

az MH NKK vezetõje

az MH NÖK vezetõje

a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje
a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetõje

a honvédségi szervezet vezetõje
a Honvédség középszintû vezetõ
szervének parancsnoka
”

9. szám
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3. melléklet a 34/2018. (IX. 13.) HM utasításhoz
„9. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz
Kimutatás az ideiglenes külföldi szolgálattal összefüggõ költségekrõl
Foglalkoztatási jogviszony
A kitöltés során a felesleges sorok, oszlopok
törölhetõk

állami vezetõk

kormányhiv./szerz./önké
tisztviselõk
ntes tart.
és kormányzati
katonák
ügykezelõk

közalkalmazottak

munkavállalók

honvéd
tisztjelöltek/
altisztjelöltek

Célállomás(ok) (ország, város)
A külföldi tartózkodás idõpontja (-tól -ig)
A kiutazó személyek száma (fõ)
NAPIDÍJ
A fogadó fél által biztosított
étkezés formája (reggeli/ebéd/
vacsora/egyik sem)
mértéke (%)
összege (EUR)
SZÁLLÁSKÖLTSÉG
napi keretösszeg
vendégéjszakák száma
összesen (EUR)
UTAZÁSI KÖLTSÉG
1. gépjármû: saját/szolgálati
távolság (km)
üzemanyagköltség
autópályadíj
parkolási díj
egyéb költség (pl. komp)
összesen (EUR)
összesen (HUF)
2. menetrendszerû közlekedési eszközök: repülõgép/vonat/autóbusz/hajó/taxi/helyi közlekedési eszköz*
menetdíj
taxiköltség
összesen (EUR)
összesen (HUF)
EGYÉB KÖLTSÉGEK
telefonköltség
internetköltség
postaköltség
VIP váró költsége
kormányváró költsége
ajándék értéke
részvételi díj
regisztrációs díj
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9. szám

Foglalkoztatási jogviszony
A kitöltés során a felesleges sorok, oszlopok
törölhetõk

állami vezetõk

kormányhiv./szerz./önké
tisztviselõk
ntes tart.
és kormányzati
katonák
ügykezelõk

közalkalmazottak

munkavállalók

honvéd
tisztjelöltek/
altisztjelöltek

konferencia díja
túlsúly díja
egyéb: .....................................
összesen (EUR)
összesen (HUF)
napidíj összesen (HUF)
szállásköltség összesen (HUF)
utazási költség összesen (HUF)
egyéb költségek összesen (HUF)
MINDÖSSZESEN (HUF)
”
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2018. (HK HK 9.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzárral,
a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint
a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével
és az arra történõ felkészüléssel összefüggõ
minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok
létesítésérõl szóló
97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF
együttes intézkedés
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése és
11. § (3) bekezdése alapján a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:
1. Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS
AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta
válsághelyzet kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ minisztériumi készenléti és ügyeleti
szolgálatok létesítésérõl szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés 9. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„9. A 2/A-5. pont szerinti szolgálatot ellátó személyi
állomány járandóságait a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevõ
állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól
szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálatokra vonatkozó szabályok alapján kell biztosítani.
Az erre vonatkozó parancsokat a katonák vonatkozásában a HVK Személyzeti Csoportfõnökség készíti elõ.”

2. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, rendelkezéseit azonban 2018. július 1-jétõl kell
alkalmazni.
3. Ez az együttes intézkedés a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.
dr. Kádár Pál s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Korom Ferenc altábornagy s. k,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2018. augusztus 24.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
55/2018. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés
h) pontja szerinti feladatban résztvevõ állomány
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló
11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
56/2018. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Balti országok légterében végrehajtandó
Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatba
résztvevõ erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl
és légtérrendészeti feladat végrehajtásáról szóló
51/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
276/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ
2018. szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
278/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában részt
vevõ Magyar Kontingens kivonásával
és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
283/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ
2018. augusztus havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
244/2018. (HK 7.) (HVKF) parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
284/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a huszár fegyvernem visszaállításának
és a Budavári Palota dísztestõrszolgálat
megalakításának alapfeltételeit kidolgozó
munkacsoportról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
287/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a 2018. augusztus havi nyomozótiszti
készenléti szolgálat ellátásáról szóló
250/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
292/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a 2018 szeptember havi nyomozótiszti
készenléti szolgálat ellátásáról*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
298/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a III. Békemûveleti Együttmûködési Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
299/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2018. augusztus havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
301/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a budapesti Lánchíd kiváltásával kapcsolatos
hídépítési feladatok végrehajtásának felmérésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
303/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2018. szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
276/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
307/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány
részvételével 2018. október 5-én és október 13-án
levelezésre kerülõ ünnepélyes csapatzászló adományozó
rendezvények elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
308/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2018. augusztus havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
244/2018. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*
* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
309/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2018. szeptember havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
276/2018. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
279/2018. (HK 9.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség belsõ altisztképzési
rendszerének átalakításáról és szabályozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
310/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a NATO tagállamok és PfP tagországok számára
meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételezõ
és elemzõ eljárások tanfolyam szervezésérõl
és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
288/2018. (HK 9.) HVKF
intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kezelésébe bevont egészségügyi erõk, valamint
a közegészségügyi és járványügyi tevékenységek
szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló
256/2018. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
311/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban
2018. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
293/2018. (HK 9.) HVKF
intézkedése
a kesznyéteni Sajó-híd kiváltással kapcsolatos
hídépítési feladat végrehajtásáról*

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
315/2018. (HK 9.) HVKF
parancsa
A Stratégiai Mûveleti Központ 2018. szeptember havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
276/2018 (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

A Honvéd Vezérkar fõnökének
291/2018. (HK 9.) HVKF
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/5/2018. (HK 9.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezetei egyes
technikai eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági
adatai, illetve egyes képességekre vonatkozó adatok
jelentésének rendjérõl*

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.

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
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2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. STANAG 3564 FS (EDITION 6) – RULES FOR
LIVE AIR WEAPONS DEMONSTRATIONS – Éles repülõfegyverzettel végrehajtott bemutatók szabályai címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP);
b) témakezelõ: MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság, és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes szakutasításával, eredeti
angol nyelven, teljes terjedelemben.
4. STANAG 2182 (ED3) (RD1) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR LOGISTICS – AJP-4 (B) – Szövetséges
Összhaderõnemi Logisztikai Doktrína címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF);
b) témakezelõ: HVK LOGCSF;
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
12 hónapon belül;
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnök
szakutasításával, magyar nyelven, teljes terjedelemben, és
e) megjegyzés: Magyarország nem tekinti az egészségügyi biztosítást logisztikai funkciónak.
5. STANAG 2461 MED (ED2.) – THE MEDICAL
MANAGEMENT OF CBRN CASUALTIES –
AMedP-7.1 EDA V1- ABV sérültek egészségügyi ellátása
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK);
b) témakezelõ: MH EK Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet;
c) a bevezetés idõpontja: 2018. december 1., és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnök helyettes szakutasításával, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
6. STANAG 2509 AJOD (EDITION 3)
(RATIFICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR CIVIL MILITARY COOPERATION –
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AJP-3.19, EDITION A – Szövetségi összhaderõnemi
civil-katonai együttmûködési doktrína címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség;
b) témakezelõ: MH ÖHP és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre csoportfõnöki intézkedéssel eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
7. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
304/2018. (HK 9.) HVKF
szakutasítása
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó
és Informatikai Doktrína
1. kiadás felülvizsgálatáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevékenységének részletes szabályozásáról szóló 104/2016.
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. mellékletében foglaltakra az alábbi
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás [a továbbiakban: HID 6 (1)]
felülvizsgálata érdekében a Honvéd Vezérkar Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) vezetésével Doktrína Kidolgozó Munkacsoportot (a továbbiakban: DKM) hozok
létre.
3. A DKM vezetõje: a HVK HIICSF csoportfõnöke.
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4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság Doktrinális
és Szabályfejlesztési Osztály (a továbbiakban: MH
HFKP DSZO) osztályvezetõje.
5. Tagjai:
a) a HVK HIICSF,
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
c) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár,
d) az MH HFKP DSZO, és
e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar
kijelölt személyi állománya.
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öt év szövetségesi és hazai mûveleti és kiképzési követelményei, az MH képességeibe és, struktúrájában bekövetkezett és bekövetkezendõ változások, illetve az átdolgozásra került MH Összhaderõnemi Doktrína 4. kiadás új elvei által a híradó-informatikai szakterületen jelentkezett
funkcionális és szakági ismeretekkel, eljárásrendekkel és
fogalmakkal.
f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsített”.
g) A kiadvány formája: lapcserés módosítás.
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: az MH személyi állománya, különös tekintettel a híradó-informatikai
feladatokban részt vevõ parancsnokokra és törzstisztekre.

6. Az MH HFKP DSZO osztályvezetõje készítse el
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának szóló,
a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban: HVKF)
helyettese által aláírt felkérést a munkacsoport tevékenységében történõ közremûködésre.

10. A HID 6 (2) kiadású doktrína kidolgozására készített szinopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ
pontjainak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozásokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a kidolgozói munka részletes idõrendjét.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH HFKP
DSZO hajtja végre.

11. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba*, és
a HID 6 (2) kódszámú doktrínát kiadó HVKF szakutasítás
hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkacsoportülés megtartása: 2018. szeptember;
b) A doktrína aktualizált szinopszisának felterjesztése
jóváhagyásra: 2018. október;
c) A doktrínamódosítás elsõ tervezetének elkészítése:
2019. október;
d) Az elsõ tervezet véleményeztetése: 2019. november
[MH Szabványosítási és Doktrinális Tanács (a továbbiakban: MH SZDT) ülés];
e) A második tervezet elkészítése és véleményezése:
2020. január;
f) A végleges változat elfogadása: 2020. március (MH
SZDT ülés);
g) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:
2020. április;
h) A doktrínát hatályba léptetõ HVKF szakutasítás kiadása: 2020. április;
i) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2020.
május;
9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát
a következõ pontokban foglaltak szerint:
a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és Informatikai Doktrína 2. kiadás.
b) A kiadvány kódszáma: HID 6 (2).
c) A kidolgozás elrendelõje: HVKF.
d) A kiadvány jóváhagyója: HVKF.
e) A kiadvány megjelentetésének célja: A HID 6 (1) kiadás kerüljön aktualizálásra a hatályba léptetés óta eltelt

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A szakutasítás aláírásának napja 2018. szepetmber 5.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
305/2018. (HK 9.) HVKF
szakutasítása
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Civil-Katonai Együttmûködési Doktrína
2. kiadás felülvizsgálatáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevékenységének részletes szabályozásáról szóló 104/2016
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. mellékletében foglaltakra az alábbi
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
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közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-Katonai Együttmûködési Doktrína 2. kiadás (a továbbiakban
kódszám szerint: CIMIC 9 (2)) felülvizsgálata érdekében
a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) vezetésével Doktrína
Kidolgozó Munkacsoportot (a továbbiakban: DKM) hozok létre.
3. A DKM vezetõje: a HVK HDMCSF Hadmûveleti
Tervezõ Osztály (a továbbiakban: HVK HDMCSF HTO)
osztályvezetõ.
4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság Doktrinális
és Szabályfejlesztési Osztály (a továbbiakban: MH
HFKP DSZO) osztályvezetõje.
5. A DKM tagjai:
a) a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály (a továbbiakban: HM TKKF),
b) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban
HM VGH),
c) a HVK HDMCSF HTO,
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
e) az MH Civil-Katonai Együttmûködési és Lélektani
Mûveleti Központ,
f) az MH Egészségügyi Központ,
g) az MH HFKP DSZO, és
h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar
kijelölt személyi állománya.
6. Az MH HFKP DSZO osztályvezetõje készítse el a
HM TKKF fõosztályvezetõjének, a HM VGH fõigazgatójának, valamint az NKE rektorának szóló, a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban HVKF) helyettese által
aláírt felkérést a DKM tevékenységében történõ közremûködésre.
7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH HFKP
DSZO hajtja végre.
8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkacsoportülés megtartása: 2018. szeptember;
b) A doktrína aktualizált szinopszisának felterjesztése
jóváhagyásra: 2018.október;
c) A doktrínamódosítás elsõ tervezetének elkészítése:
2019. október;
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d) Az elsõ tervezet véleményeztetése: 2019. november.
(MH Szabványosítási és Doktrinális Tanács (a továbbiakban: MH SZDT) ülés);
e) A második tervezet elkészítése és véleményezése:
2020. január;
f) A végleges változat elfogadása: 2020. március (MH
SZDT ülés);
g) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:
2020. április;
h) A doktrínát hatályba léptetõ HVKF szakutasítás kiadása: 2020. április;
i) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2020.
május;
9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:
a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Civil-Katonai Együttmûködési Doktrína 3. kiadás.
b) A kiadvány kódszáma: CIMIC 9 (3).
c) A kidolgozás elrendelõje: HVKF.
d) A kiadvány jóváhagyója: HVKF.
e) A kiadvány megjelentetésének célja: A CIMIC 9 (2)
kiadás kerüljön aktualizálásra a hatályba léptetés óta eltelt
5 év szövetségesi és hazai mûveleti és kiképzési követelményei, az MH képességeiben és struktúrájában bekövetkezett és bekövetkezendõ változások, illetve az átdolgozásra került MH Összhaderõnemi Doktrína 4. kiadás új elvei által a civil-katonai együttmûködés terén jelentkezett
funkcionális és szakági ismeretekkel, eljárásrendekkel és
fogalmakkal.
f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsített”.
g) A kiadvány formája: lapcserés módosítás.
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: az MH személyi állománya, különös tekintettel a civil-katonai
együttmûködés feladataiban részt vevõ parancsnokokra és
törzstisztekre.
10. Az CIMIC 9 (3) kiadású doktrína kidolgozására készített szinopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ
pontjainak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozásokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a kidolgozói munka részletes idõrendjét.
11. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba*, és
a CIMIC 9 (3) kódszámú doktrínát kiadó HVKF szakutasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti.
Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A szakutasítás aláírásának napja 2018. szeptember 5.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének
4/2018. (HK 9.) HVK HIICSF
szakutasítása
az elektronikus aláírást biztosító eszköz
használatának szabályairól
és az azzal történõ ellátás rendjérõl szóló
1/2018. (HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás, valamint
az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ
szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetésérõl szóló
6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás
módosításáról

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

3. A Szakutasítás 1. 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. A munkáltató által kiadott elektronikus aláírást biztosító eszköz a szolgálati, vagy munkavégzési helyrõl csak
a szakmai felügyeletet ellátó szervezet engedélyével
vihetõ ki kivéve, ha a személyi állomány tagja szolgálati
feladatainak ellátásához a munkáltató által biztosított,
a szolgálati helyen kívüli munkavégzést lehetõvé tevõ hordozható munkaállomással rendelkezik.”
4. A Szakutasítás 1. 27. és 28. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„27. A felhasználónak az elektronikus aláírást biztosító
chipkártyát annak használatát követõen el kell zárnia az általa kizárólagosan hozzáférhetõ munkahelyi irodabútorban, lemezszekrényben vagy biztonsági tárolóban.
A 24. pontban definiált személyi állományra vonatkozóan
honvédségi objektumon kívüli felhasználás esetén, használaton kívüli esetben is gondoskodni kell az eszközök folyamatos személyes felügyeletérõl is.

adom ki:

1. Az elektronikus aláírást biztosító eszköz
használatának szabályairól
és az azzal történõ ellátás rendjérõl szóló
1/2018. (HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás
módosítása
1. Az elektronikus aláírást biztosító eszköz használatának szabályairól és az azzal történõ ellátás rendjérõl szóló
1/2018. (HK 1.) HVK HIICSF szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás 1.) 12. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A honvédelmi szervezet)
„c) naprakészen tartja a szervezetnél az elektronikus
aláírással ellátottak adatbázisát, külön jelölve a minõsített
elektronikus aláírást biztosító eszközzel, valamint a távoli
eléréssel rendelkezõket;”
2. A Szakutasítás 1. 15. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elektronikus aláírást igénybe vevõ szervezetek vezetõje)
„a) a személyi változásokat 15 nappal megelõzõen gondoskodik az új elektronikus aláírást biztosító eszköz
igénylésérõl, a regisztráció végrehajtásáról és a szolgáltatás elérés módjára történõ javaslattételrõl;”

28. A tanúsítványhoz tartozó PIN kódot és a tanúsítvány
visszavonási kódját körcímkével lezárt, dátummal és aláírással hitelesített, kódonként külön-külön borítékban kell
tárolni a honvédségi objektumban.”

2. Az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ
szolgáltatás alkalmazásáról
és üzemeltetésérõl szóló
6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás módosítása
5. Az MH nem minõsített központi elektronikus levelezõ szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetésérõl szóló
6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás 2.) a következõ 7/A. ponttal egészül ki:
„7/A. Minden STN tartományi felhasználónak lehetõsége van a tartományon belüli elektronikus levelezési
szolgáltatások igénybevételére. Az ilyen alapértelmezett
intranetes, STN tartományon belüli levelezést biztosító
postafiókokat a helyi üzemeltetõ állomány hozza létre és
bocsájtja a felhasználó rendelkezésére, igénylés alapján.
Egyes esetekben, amennyiben erre nincs jogosultsága,
igényeit az illetékes felsõbb szintû üzemeltetõ szervezet
felé továbbítja. Indokolt esetben van mód internetes levelezést biztosító postafiók létrehozására is. Ennek igénylésére, illetve intranetes igény esetén is – a KIÜSZ által
üzemeltetett szervezetek esetében – az MH KCEHH Üzemeltetési Szabályzat 3. melléklet Központi Informatikai
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Szolgáltatásigénylõ lap kitöltésével van lehetõség. Ha
van rá lehetõség, akkor az intranetrõl elérhetõ „Elektronikus Felhasználói Igénylés” honlapon való igényléssel is lehet. Az igénylés csak abban az esetben kerül
teljesítésre, amennyiben a felhasználó aláírta az igénylõlap részét képezõ nyilatkozatot is. Az igényléseket a
katonai szervezetek felhasználói számára alapértelmezettként biztosítható MIL.HU végzõdésû címek vonatkozásában a KIÜSZ részére kell megküldeni. Azon
HM.GOV.HU végzõdésû címek esetében, melyeknél
az igénylõ a 35. pont b), c) és d) alpont, vagy a 36. pont
hatálya alá esik, szintén a KIÜSZ részére kell megküldeni az igényeket. Minden más esetben a hálózatgazda
engedélyével adható HM.GOV.HU végzõdésû e-mail
cím. Harmadlagos utótaggal ellátott címet kizárólag
HM.GOV.HU utótaggal rendelkezõ címû fiókok kaphatnak MOD.GOV.HU utótaggal, amely a nemzetközi
kapcsolattartást szolgálja. A KIÜSZ postafiókokkal
kapcsolatos igényeket csak a nyilvántartásában is szereplõ helyi üzemeltetõktõl, a hálózatgazdai engedélyhez kötött címigények esetében pedig kizárólag a hálózatgazdától érkezõ elektronikus (EFI), vagy papír alapú igénylés esetén teljesít.”
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8. A Szakutasítás 2. 63. pontja a következõ m) alponttal
egészül ki:
(A körözvények KLSZ felhasználásával történõ küldésének szabályai:)
„m) A levelezõ rendszer leterheltsége és az email fiókok
méretének nagymértékû lekorlátozása miatt a körözvény
vagy körlevél mellékleteit a lehetõ legkisebb méretûre kell
csökkenteni. A nagyméretû képek mérete jelentõsen csökkenthetõ, ha a kép WORD-be beillesztés után mentés másként funkcióval PDF formátumban kerül mentésre.”
9. A Szakutasítás 2. 138. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A körözvények KLSZ felhasználásával történõ küldésének szabályai:
d) a szakterülete vonatkozásában háromszáz, vagy annál több – nem a saját, vagy a felügyelt szervezethez tartozó – címzett részére szóló körözvény küldését az alábbi
személyek rendelhetik el:)
„dn) HM-I objektum parancsnoka a HM-II objektum
parancsnoka és a HM–IV. objektum parancsnoka,”

„138. A KLSZ a levélszûrõ rendszerén, kötelezõ jelleggel végfelhasználói spam karantén szolgáltatást biztosít. A
szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetõségük
van arra, hogy saját hatáskörben felülbírálják a levélszûrõ
rendszer által alkalmazott biztonsági rendszabályok egy
részét, amely tevékenység nem terjed ki a kártékony kódot
tartalmazó, illetve a célirányos támadások keretén belül továbbításra került elektronikus levelekre. A felülbírálás
biztosítása érdekében a végfelhasználói karantén webes
felülete a nap bármely idõszakában elérhetõ az stn.hunmil.local tartományból, illetve a levélszûrõ rendszer napi
rendszerességgel összesített értesítést küld az érintett felhasználók részére elektronikus levél formájában. A felülbírálás keretében a felhasználóknak lehetõségük van a tévesen karanténba helyezett levelek fogadására, valamint
a küldõ címek fehérlistázására. A HM szervek vezetõi, valamint a velük azonos vagy magasabb beosztást betöltõ
személyek részére, a KLSZ internetes felületének (OWA)
felhasználásával, interneten keresztül, munkaidõn kívül is
biztosított a karanténba került elektronikus levél fogadásának lehetõsége, amelyet a KIÜSZ-nél kezdeményezhetnek
a karantén-üzenet informatika@mil.hu címre történõ továbbításával a karanténból kiengedni kívánt levelek pontos meghatározása mellett.”

7. A Szakutasítás 2. 63. pontja a következõ dq) alponttal
egészül ki:

3. Záró rendelkezések

6. A Szakutasítás 2. 63. pont dn) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A körözvények KLSZ felhasználásával történõ küldésének szabályai:
d) a szakterülete vonatkozásában háromszáz, vagy annál több – nem a saját, vagy a felügyelt szervezethez tartozó – címzett részére szóló körözvény küldését az alábbi
személyek rendelhetik el:)
„dq) az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka”

10. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba* és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gerõfi Szilárd ezredes s. k.,
csoportfõnök
A szakutasítás aláírásának napja 2018. szeptember 4.
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SZERVEZETI HÍREK
Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
bélyegzõ érvénytelenítésérõl
A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Hadfelszerelési Igazgatóság
feliratú, címeres, nagyméretû és sorszám nélküli hivatalos körbélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.

Szûcs Imre ezredes s. k.,
parancsnok
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT
A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

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. században több nyomtatványban is megjelentek. A XVII. században kéziratos másolatokban, szûk körben terjedõ szerelmes és más verseinek ez a forrása azonban – egy vélhetõen Balassi által összeállított, de a nyomdáig 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------

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 egyenlítem 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 szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

58. Székely János: Válogatott mûvek
»Mondd meg, mit olvasol, megmondom, ki vagy!
Ágyam mellett az éjjeliszekrényen négy kötetet tartok: Füst Milán kétkötetes Naplóját, Joseph Heller
Valami történt-jét és Székely János Egy láda agyag címû verseskötetét. Ez vagyok én.
Az íróasztalomon most kilenc kötet fekszik elõttem, amibõl csak négy magyarországi kiadó „terméke".
Tehát több, mint az életmû fele még nem jelent meg határainkon belül. (Életében megjelent tizenkilenc
kötetébõl azon idõ alatt is csak mindössze kettõt adtak ki Magyarországon.)«
Verebes István
Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
Telefon: 1-235-4545.
-------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem az

58. Székely János: Válogatott mûvek
címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítem ki.

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

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT
A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

60–61. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet
címû kiadványt (ára: 5000 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítem ki.

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

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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