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Határozatok

A köztársasági elnök 428/2019. (X. 22.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

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 előterjesztésére – Lőrincz Gábor ezredest 
2019. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. szeptember 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. október 9.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04409-2/2019.

A köztársasági elnök 429/2019. (X. 22.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

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 előterjesztésére – Szloszjár Balázs ezredest 
2019. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. szeptember 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. október 9.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04410-2/2019.
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Miniszteri utasítások

A honvédelmi miniszter 64/2019. (X. 31.) HM utasítása  
NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetekre terjed ki.

2. §  A  STANAG 2103 NTG (EDITION 12) – WARNING AND REPORTING AND HAZARD PREDICTION OF CHEMICAL, 
BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR INCIDENTS (OPERATORS MANUAL) – ATP-45 (Atom, biológiai, vegyi 
események figyelmeztetése és jelentése és veszély előrejelzése) című NATO egységesítési egyezmény 
(a továbbiakban: STANAG 2103) fenntartással történő nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) 

Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HTCSF),
b) témakezelő: MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 6 hónapon belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 2103 a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül 

bevezetésre az MH parancsnokának (a továbbiakban: PK) szakutasításával, magyar nyelven,
e) a STANAG 2103 bedolgozásra kerül a

ea) Szakutasítás a sugárhelyzet értékelésére és a csapatok riasztására,
eb) Szakutasítás a vegyi helyzet értékelésére és a csapatok riasztására,
ec) Szakutasítás a biológiai helyzet értékelésére és a csapatok riasztására,
ed) Szakutasítás a különleges értékelési eljárásokra és a csapatok riasztására
című főnökségi kiadványokba,

f ) fenntartás: tekintettel arra, hogy Magyarországnak nincsenek tengeri határai, ezért a  7. fejezet [CHAPTER 7 
HAZARD PREDICTION AND WARNING (COASTAL/SEA) AND MERCHANT SHIPPING WARNING] nem kerül 
bevezetésre.

3. §  A  STANAG 2451 (EDITION 5) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COMPREHENSIVE CHEMICAL, BIOLOGICAL, 
RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DEFENCE–AJP-3.8 EDITION B (Összhaderőnemi atom, biológiai, vegyi védelmi 
doktrína) című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: STANAG 2451) nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 12 hónapon belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 2451 a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül 

bevezetésre az MH PK szakutasításával, magyar nyelven, teljes terjedelemben.

4. §  A STANAG 6025 (EDITION 3) FINANCIAL PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR THE PROVISION OF SUPPORT AND THE 
ESTABLISHMENT OF MULTINATIONAL ARRANGEMENTS – AFinP-1 EDITION B Version 1 (Nemzetközi Megállapodások 
pénzügyi részeinek/fejezeteinek tartalmi kellékei) című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: STANAG 
6025) nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: 

VGH),
b) témakezelő: HM VGH,
c) a bevezetés időpontja: a STANAG 6025 jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 6025 a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül 

bevezetésre a HM KÁT intézkedésével, eredeti, angol nyelven, teljes terjedelemben.
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5. §  A  STANAG 2290 (EDITION 3) (RATIFICATION DRAFT 1) – NATO UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS (NATO egyedi 
cikkazonosítás) című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: LK),
b) témakezelő: MH LK, Technológiai Igazgatóság (a továbbiakban: TI), Termékazonosítási és Törzskarbantartó 

Osztály.

6. §  A  STANAG 2610 (EDITION 2) (RATIFICATION DRAFT 1) – NATO TRACKING IDENTIFIER FOR PERSONNEL című NATO 
egységesítési egyezmény (a továbbiakban: STANAG 2610) nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: SZCSF),
b) témakezelő: MHP SZCSF,
c) a bevezetés időpontja: a STANAG 2610 jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 2610 a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül 

bevezetésre az MH PK szakutasításával, eredeti, angol nyelven, teljes terjedelemben.

7. §  A  STANAG 4786 (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 1) FACILITIES AND EQUIPMENT FOR RECEIPT, STORAGE 
AND  DELIVERY OF AVIATION GASOLINE FUELS – AFLP 4786 EDITION A  (Repülőbenzinek fogadására, tárolására 
és  kiszolgálására szolgáló létesítmények és eszközök – AFLP-4786 A) című NATO egységesítési egyezmény 
(a továbbiakban: STANAG 4786) nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH LK,
b) témakezelő: MH LK, Logisztikai Igazgatóság (a továbbiakban: LI), Hadtápfőnökség (a továbbiakban: HTPF),
c) a bevezetés időpontja: a STANAG 4786 jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 4786 a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül 

bevezetésre az MH PK szakutasításával, eredeti, angol nyelven, teljes terjedelemben.

8. §  A  STANAG 3747 (EDITION 12) GUIDE SPECIFICATIONS (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR AVIATION TURBINE 
FUELS (F 24, F 27, F 34, F 35, F 37, F 40 AND F 44) – AFLP-3747 EDITION C [Irányadó minőségi előírások (minimum 
minőségi normák) repülőturbina hajtóanyagokhoz (F 24, F 27, F 34, F 35, F 37, F 40 AND F 44)] című NATO 
egységesítési egyezmény (a továbbiakban: STANAG 3747) nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH LK,
b) témakezelő: MH LK, LI, HTPF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 3 hónapon belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  STANAG 3747 a  légierőnél kerül bevezetésre az  MH PK 

szakutasításával, eredeti, angol nyelven, teljes terjedelemben.

9. §  A  STANAG 4718 (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 1) SONOBUOY DIGITAL TELEMETRY ANEP-96 EDITION A  című 
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: IICSF),
b) témakezelő: MHP IICSF.

10. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 65/2019. (X. 31.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. § (1) Az utasításban foglaltakat kell alkalmazni:
a) a  nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint 

nemzetközi szerződésnek nem minősülő, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagy a  Magyar 
Honvédség (a továbbiakban: MH) által kötött és kötendő nemzetközi megállapodások, valamint

b) a Tv. szerint nemzetközi szerződésnek minősülő megállapodások HM-et érintő
feladatainak végrehajtása során.

 (2) Az utasítást a nemzetközi közjogi tartalmú megállapodásokra kell alkalmazni. Nem alkalmazható az utasítás
a) a nemzetközi adásvételi, beruházási, szolgáltatási tárgyú és egyéb nemzetközi kereskedelmi megállapodások,
b) a  nemzetközi magánjog szabályai alapján létrehozandó vagy nemzetközi magánjog alá tartozó 

megállapodások és
c) a  kizárólag pénzügyi ellentételezést vagy elszámolási rendet szabályozó megállapodások – ideértve 

a  konkrét szolgáltatások megrendeléséről, átvételéről, kifizetéséről, üzembehelyezéséről szóló 
megállapodásokat is –

létrehozására.
 (3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a jogi vagy pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó jogszabályok 

és közjogi szervezetszabályozó eszközök alkalmazását.
 (4) A  HM nevében megkötendő, jogot és kötelezettséget nem tartalmazó, a  felek politikai szándékának kifejezését 

célzó szándéknyilatkozatok nem minősülnek tárcaszintű nemzetközi megállapodásnak. Eltérő szabályozás 
hiányában a  szándéknyilatkozatok előkészítésében jelen utasítás szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy 
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntéséből fakadó feladatszabás esetén szakmai koncepció és 
tárgyalási felhatalmazás előkészítése és megkérése mellőzhető, a  véglegesített tervezetet a  szakmai felelős szerv 
terjeszti fel, valamint a szándéknyilatkozat aláírásához – ha azt nem a miniszter írja alá – a miniszter felhatalmazása 
szükséges.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  Az utasítás alkalmazásában
a) egyetértési megállapodás: két- vagy többoldalú tárcaszintű megállapodás, amely valamely szakterületet 

érintő két- vagy többoldalú kapcsolatok részletes szabályainak rögzítésére, az  adott szakterületet érintően 
hosszú távú együttműködés biztosítására irányul, továbbá azok a  megállapodások, amelyek konkrét, 
de  határozatlan időtartamú feladat, esemény, együttműködési tevékenység végrehajtásához kapcsolódó 
rendelkezések rögzítésére irányul;

b) honvédelmi szerv: a honvédelmi szervezet önálló szervezeti egysége;
c) keretmegállapodás: két- vagy többoldalú tárcaszintű megállapodás, amely a  HM és a  külföldi fél közötti 

általános együttműködésre vagy több szakterületet átfogó tárgykörére terjed ki;
d) szakmai felelős szerv: a  megállapodás fő tárgyköre és tartalma alapján feladatkörrel rendelkező szakmai 

honvédelmi szerv;
e) tárcaszintű nemzetközi megállapodás: a Tv. szerint nemzetközi szerződésnek nem minősülő, a  HM nevében, 

valamely nemzetközi szerződésben rögzített vagy jelen utasításban meghatározott felhatalmazás alapján 
kötött és kötendő két- vagy többoldalú nemzetközi megállapodás;

f ) végrehajtási megállapodás: olyan két- vagy többoldalú tárcaszintű vagy MH szintű megállapodás, amely egy 
meghatározott idejű, jellemzően rövid távú konkrét feladat, esemény végrehajtásához kapcsolódó 
rendelkezések rögzítésére irányul.
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II. FEJEZET
A TÁRCASZINTŰ NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

3. A tárcaszintű nemzetközi megállapodások előkészítésével kapcsolatos eljárás

4. §  A  tárcaszintű nemzetközi megállapodások előkészítésének folyamata – sorrendben – a  következő feladatok 
végrehajtásából áll:
a) a tárcaszintű nemzetközi megállapodással kapcsolatos magyar álláspont kialakítása,
b) a szakmai koncepció elkészítése és
c) a tárcaszintű nemzetközi megállapodás létrehozására irányuló tárgyalási felhatalmazás és vezetői jóváhagyás 

kiállítása.

5. § (1) A tárcaszintű nemzetközi megállapodások kidolgozása, valamint a tárgyalások megkezdésére történő előkészítése 
a szakmai felelős szerv feladata.

 (2) Ha a  tárcaszintű nemzetközi megállapodás több szakmai tárgykört ölel fel, a  szakmai előkészítés és koordináció 
a  megállapodás tárgykörei által leginkább érintett szakmai felelős szerv feladata. A  szakmai felelős szerv 
meghatározása tekintetében felmerülő viták esetén a  legalacsonyabb szintű közös elöljáró vagy felettes 
állásfoglalása az irányadó.

 (3) A  külföldi fél által valamely honvédelmi szervnek megküldött vagy más módon hivatalosan jelzett, tárcaszintű 
nemzetközi megállapodás létrehozására irányuló kezdeményezését a honvédelmi szerv továbbítja a szakmai felelős 
szervnek, valamint – keretmegállapodások és egyetértési megállapodások esetében – a  HM Nemzetközi 
Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF) és a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) 
részére.

6. § (1) A tárcaszintű nemzetközi megállapodás tárgyalások megkezdésére történő előkészítése és erre vonatkozó tárgyalási 
felhatalmazás érdekében a  szakmai felelős szerv szakmai koncepciót készít, amely tartalmazza a  tervezett 
megállapodás
a) esetleges előzményeit, szakmai szükségességét, ütemtervét,
b) tartalmának összefoglalóját, ideértve a tervezett megállapodás főbb tartalmi elemeit,
c) létrehozásának védelempolitikai vonatkozásait,
d) létrehozásának és végrehajtásának költségvetési és pénzügyi vonatkozásait, ideértve a  megállapodás 

létrehozásának és végrehajtásának esetleges költségvetési fedezetét vagy annak szükségletét és
e) kapcsolódó hazai és nemzetközi jogi vonatkozásait.

 (2) A  szakmai koncepció tervezetét a  szakmai felelős szerv véleményezésre megküldi az  érintett szakmai szervek 
részére. Minden szakmai koncepciót meg kell küldeni a  HM NEF, a HM VPF, a HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: 
HM JF) és a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.

7. § (1) A  tárcaszintű nemzetközi megállapodás létrehozására irányuló tárgyalási felhatalmazás és vezetői jóváhagyás 
kiállítására irányuló kérelmet a szakmai felelős szerv terjeszti fel a 8. §-ban meghatározott, az adott megállapodás 
tekintetében döntési jogkörrel rendelkező vezető részére. A kérelem tartalmazza:
a) a szakmai koncepciót,
b) a megállapodás szövegének első tervezetét, ha az már rendelkezésre áll,
c) a tárgyalásokért felelős szerv kijelölésére vonatkozó javaslatot,
d) a  tárgyalások lefolytatásába bevonni kívánt honvédelmi szervekre vonatkozó javaslatot, egyeztetve azok 

vezetőivel és
e) a tárgyalási felhatalmazás 1. melléklet szerinti magyar nyelvű és – a külföldi fél igénye esetén – angol nyelvű 

tervezetét.
 (2) Ha a  szakmai koncepciót kidolgozó szerv megítélése szerint egy előre tervezhető időszakban több azonos vagy 

hasonló tartalmú vagy formájú tárcaszintű nemzetközi megállapodás – különösen tárcaszintű végrehajtási 
megállapodás – megkötése válhat indokolttá, azok koncepcióit egy felterjesztésbe foglalva is felterjesztheti.

 (3) Nincs szükség szakmai koncepció előkészítésére és tárgyalási felhatalmazás kiállítására, ha az  adott tárcaszintű 
nemzetközi megállapodás
a) létrehozása a miniszter vagy a honvédelmi államtitkár erre irányuló döntéséből ered,
b) egy korábban megkötött megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítására irányul, és a  megállapodás 

vagy a  megállapodással érintett tevékenység meghosszabbításáról a  miniszter, a  honvédelmi államtitkár 
vagy a közigazgatási államtitkár döntött, vagy

c) egy magasabb szintű, korábban megkötött megállapodás végrehajtására irányul, és a  megállapodás 
megkötésének szükségessége egyértelműen kimutatható a magasabb szintű megállapodásból.
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 (4) Nincs szükség szakmai koncepció előkészítésére és tárgyalási felhatalmazás kiállítására az  adott tárgyévre 
vonatkozó, a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló kormányhatározat mellékletében foglalt, 
valamint az  adott tárgyévre vonatkozó, jóváhagyott MH Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények 
Programjában szereplő nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények végrehajtására vonatkozó tárcaszintű 
végrehajtási megállapodások tekintetében.

 (5) Nincs szükség szakmai koncepció előkészítésére és tárgyalási felhatalmazás kiállítására a  nem Magyarországon 
települő olyan nemzetközi katonai szervezettel kapcsolatos nemzetközi megállapodások esetében (ideértve 
az új részes nemzetek csatlakozására vonatkozó dokumentumokat is), amelynek Magyarország (a HM) már részese, 
és a megállapodás nem érinti a magyar részvételt.

8. § (1) A szakmai koncepció jóváhagyására és a tárgyalási felhatalmazás kiállítására
a) keretmegállapodások tekintetében a honvédelmi államtitkár,
b) egyetértési megállapodások és végrehajtási megállapodások tekintetében a  szakmai felelős szerv 

tevékenységét irányító helyettes államtitkár,
c) az MH szakmai felelősségébe tartozó gyakorlatokra és kiképzésekre vonatkozó végrehajtási megállapodások 

esetében a Magyar Honvédség parancsnoka
jogosult.

 (2) Akadályoztatása esetén az  (1)  bekezdésben foglalt személyek helyett annak szervezetszerű helyettese is jogosult 
a szakmai koncepció jóváhagyására és a tárgyalási felhatalmazás kiállítására.

 (3) A  szakmai koncepció jóváhagyását és a  tárgyalási felhatalmazás kiállítását követően a  szakmai felelős szerv 
haladéktalanul intézkedik az érintett honvédelmi szerv értesítésére.

 (4) A tárgyalás lefolytatására a szakmai felelős szervet kell kijelölni. Ettől eltérő javaslatot külön indokolni kell.
 (5) Ha az  ügy körülményeire, jelentőségére tekintettel a  tárgyalás vezetésére egy konkrét személy kerül kijelölésre, 

akkor is ki kell jelölni azt a tárgyalásokért felelős szervet, amely a kijelölt személy munkáját segíti.
 (6) Ha a  7.  § (3)–(5)  bekezdése, illetve a  23.  § (2) és (3)  bekezdése alapján nincs szükség tárgyalási felhatalmazás 

kiállítására, akkor a szakmai felelős szerv köteles tárgyalásra kijelölt szervezetként eljárni.
 (7) Ha a 7. § (1) bekezdés e) pontja alapján angol nyelvű tárgyalási felhatalmazás kiállítása is szükséges, akkor a magyar 

és az angol nyelvű felhatalmazást lehetőség szerint egy lapon kell szerepeltetni.

4. A tárcaszintű nemzetközi megállapodások létrehozásával kapcsolatos eljárás

9. §  A tárcaszintű nemzetközi megállapodások létrehozásával kapcsolatos eljárás folyamata – sorrendben – a következő 
feladatok végrehajtásából áll:
a) a tárcaszintű nemzetközi megállapodás létrehozására irányuló szándék közlése a külföldi féllel,
b) a tárcaszintű nemzetközi megállapodás tervezetének kidolgozása,
c) a javaslat vagy tervezet átadása, illetve külföldi fél hasonló kezdeményezésének elfogadása,
d) a szöveg egyeztetése a külföldi felekkel, szükség szerint tárgyalások útján,
e) a megállapodás végleges szövegének megállapítása,
f ) a megállapodás aláírására való felhatalmazás és vezetői döntés kiállítása és
g) a megállapodás aláírása.

10. § (1) A  tárcaszintű nemzetközi megállapodás kidolgozása, valamint a  kidolgozott tervezet tartalmának egyeztetése 
és véglegesítése a tárgyalásokért felelős szerv feladata.

 (2) A kidolgozói és koordinációs munka során a tárgyalásokért felelős szerv előkészíti a megállapodás első tervezetét, 
és  véleményezteti az  érintett honvédelmi szervekkel. A  véleményeztetés során a  7.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti 
esetekben a  szakmai felelős szerv a  6.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatás megadásával együtt küldi 
véleményezésre a tervezetet.

 (3) Valamennyi tárcaszintű nemzetközi megállapodás tervezetét meg kell küldeni a HM JF részére, illetve valamennyi, 
tárcaszinten pénzügyi kötelezettségvállalással járó megállapodást meg kell küldeni a HM VGH részére. A HM JF-nek 
a tervezetre vonatkozóan adott jogi és jogtechnikai állásfoglalásától a tárgyalásokért felelős szerv nem tekinthet el.

 (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kidolgozott tervezetet a HM JF – a Tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – véleményezésre megküldi a  Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) illetékes 
főosztálya részére. A  tervezet nem véglegesíthető tárcaközi megállapodásként, ha a  KKM a  tervezet tárcaközi 
jellegével nem ért egyet.
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11. § (1) A HM tárcaszintű nemzetközi megállapodás kötésére irányuló szándékának külföldi féllel való közlésére és a tervezet 
megküldésére
a) keretmegállapodások tekintetében a tárgyalásokért felelős szerv a HM NEF útján, katonadiplomáciai úton,
b) egyetértési megállapodások és tárcaszintű végrehajtási megállapodások tekintetében katonadiplomáciai 

úton vagy a tárgyalásokért felelős szerv közvetlenül
jogosult.

 (2) A  külföldi fél értesítésére irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell a  magyar fél tekintetében kapcsolattartóként 
kijelölt személy nevét és elérhetőségét.

12. § (1) A tárgyalások lefolytatása keretében a tárgyalásokért felelős szerv
a) közvetlen kapcsolatot tart a külföldi féllel,
b) tájékoztatja az érintett szervezeteket a külföldi fél álláspontjáról, és
c) véleményezteti a tárgyalások valamennyi fordulójában az aktuális tervezetet, valamint a magyar álláspontot 

közli a külföldi féllel.
 (2) Ha a  tervezett megállapodás tárgyköre és a  szakmai körülmények lehetővé teszik, a  tárgyalásokat elsősorban 

közvetlen elektronikus levelezés (e-mail) útján vagy katonadiplomáciai úton kell folytatni.
 (3) Ha a tárgyalások a külföldi féllel való közvetlen és személyes egyeztetéseket igényelnek, a találkozó megszervezése 

– ideértve a  kiutazás vagy fogadás adminisztratív és pénzügyi vonatkozásait is – a  tárgyalásokért felelős szerv 
feladata.

13. § (1) A tárgyalások magyar részről akkor zárhatóak le, ha a tárgyalásokért felelős szerv az érintett honvédelmi szervekkel 
egyeztetve kialakított egységes magyar álláspont alapján a  tervezetet véglegesíthetőnek látja. Az  érintett 
szervezetek képviselői közötti véleményeltérés esetén ezek vezetői egyeztetnek, magasabb vezetői döntést igénylő 
kérdéseket döntésre fel kell terjeszteni.

 (2) A  tárgyalásokért felelős szerv a  külföldi felekkel egyeztetve gondoskodik a  véglegesnek tekinthető szöveg 
megállapításáról, szükség szerint annak formális véglegesítéséről (parafálás).

 (3) Ha a  tervezet végleges változatának rögzítését követően olyan új körülmény merül fel, amely a  tervezet további 
módosítását indokolja, a  tárgyalásokért felelős szerv a  külföldi féllel történő egyeztetéssel egyidejűleg értesíti 
az érintett honvédelmi szerveket, és kezdeményezi az egyeztetés és a tárgyalások folytatását.

14. § (1) A tárgyalások lezárását, illetve a megállapodás tervezetének véglegesítését követően a tárgyalásokért felelős szerv 
a  HM JF részére a  tervezett aláírás előtt legalább 30 nappal küldött megkeresésben kezdeményezi az  aláírási 
felhatalmazás kiállítását az arra jogosult vezetőnél.

 (2) Az aláírási felhatalmazás kiállításának kezdeményezésére irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell:
a) a  megállapodás létrehozásának szakmai, továbbá védelempolitikai és nemzetközi együttműködési 

indokoltságát,
b) a létrehozandó megállapodás rövid összefoglalását,
c) a megállapodás végrehajtásának esetleges pénzügyi, humánpolitikai és jogi vonzatait,
d) a tárgyalásokért felelős szerv nyilatkozatát arról, hogy a megállapodás felterjesztett szövege végleges, annak 

tartalmával mind az érintett honvédelmi szervek, mind a megállapodás többi részes fele egyetértett,
e) az aláírásra felhatalmazandó személyre tett javaslatot és
f ) a megállapodás véglegesített szövegét.

 (3) Az  (1) bekezdés szerinti megkeresés alapján a  HM JF kezdeményezi az  aláírást vagy az  aláírási felhatalmazás 
kiállítását. A  kezdeményezést szolgálati úton kell a  felhatalmazás kiállítására jogosult elöljárónak megküldeni 
a megállapodással érintett szakterületekért felelős helyettes államtitkárok bevonásával. A HM JF mérlegelheti, hogy 
a  (2)  bekezdésben felsorolt tartalmi elemek hiánya esetén elindítja-e a  kezdeményezést, vagy a  megkeresést 
hiánypótlásra visszaküldi a tárgyalásokért felelős szervnek.

15. § (1) A tárcaszintű nemzetközi megállapodások aláírásához szükséges felhatalmazás kiállítására
a) keretmegállapodások és egyetértési megállapodások tekintetében a miniszter,
b) tárcaszintű végrehajtási megállapodás tekintetében a honvédelmi államtitkár
jogosult.
Az a) vagy b) pontban megjelölt személyek akadályoztatása esetén az aláírásra a kijelölt helyettesük jogosult.

 (2) Keretmegállapodásokat a  miniszter, a  parlamenti államtitkár vagy erre irányuló miniszteri felhatalmazás alapján 
a közigazgatási államtitkár, a honvédelmi államtitkár vagy a helyettes államtitkár írhat alá.

 (3) Egyetértési és tárcaszintű végrehajtási megállapodásokat a  miniszter, a  parlamenti államtitkár, valamint 
a felhatalmazásban szereplő személy írhat alá.
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 (4) Ha a külföldi fél nem kifogásolja, vagy egyéb körülmény ezt nem zárja ki, akadályoztatás esetén az aláírásra jogosult 
vagy aláírásra felhatalmazott személy szervezetszerű helyettese is aláírhat külön felhatalmazás nélkül.

 (5) Az  aláírási felhatalmazást papír alapon eredetben kell aláírni, a  2.  melléklet szerint kiállított formában. Lehetőség 
szerint a magyar és angol nyelvű aláírási felhatalmazást egy lapon kell szerepeltetni. Az aláírási felhatalmazáson nem 
szükséges a megállapodás címét magyarul megjeleníteni, ha nincs hivatalos magyar fordítása.

 (6) A kiállított aláírási felhatalmazás eredeti példányát a HM JF-re, annak másolatát a kiállítását kezdeményező szerv és 
a felhatalmazásban szereplő személy részére kell megküldeni.

 (7) Ha a megállapodás tervezetének szövegében az aláírási felhatalmazás kiállítását követően vezetői döntést igénylő 
érdemi változás következik be, és újabb egyeztetés lefolytatására nincs lehetőség, a módosult megállapodás csak 
a  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a  megállapodással érintett szakterületért felelős 
helyettes államtitkár együttes egyetértése esetén írható alá.

16. § (1) Az aláírási felhatalmazás kiállítását követően a  tárgyalásokért felelős szerv előkészíti a megállapodás tervezetének 
aláírandó példányait, és megküldi az aláírásra felhatalmazott személy részére. Külföldi fél által előkészítendő aláírás 
esetén a tárgyalásokért felelős szerv tájékoztatással felkészíti az aláíró személyt az aláírásra.

 (2) Az  aláírandó példányoknak, illetve utolsó részes félként történő aláírás esetén – a  magyar példány megtartása 
mellett – a  megállapodásban részes fél aláírt példányának a  külföldi fél részére a  11.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott úton történő megküldésére a tárgyalásokért felelős szerv intézkedik.

5. A tárcaszintű nemzetközi megállapodások nyilvántartása

17. § (1) A  tárcaszintű nemzetközi megállapodásokat és az  aláírási felhatalmazások eredeti példányait, valamint a  nem 
a magyar fél által őrzött eredeti példányok esetén a hitelesített másolatokat a HM JF őrzi.

 (2) Az aláírást követően a HM nevében aláíró személy intézkedik a birtokában lévő és aláírt nemzetközi megállapodás 
eredeti vagy hitelesített másolati példányának a HM JF részére, másolati példányának pedig a szakmai felelős szerv 
részére történő megküldésére.

 (3) A  tárcaszintű nemzetközi megállapodások másolatát a  szakmai felelős szerv tájékoztatásul megküldi az  érintett 
honvédelmi szervek részére.

 (4) A  minősített nemzetközi megállapodás eredeti példányait, valamint a  nem a  magyar fél által őrzött eredeti 
példányok esetén a hitelesített másolatokat a szakmai felelős szerv őrzi és tartja nyilván. A minősített nemzetközi 
megállapodás aláírásának tényéről és szükség szerint szövegéről a  szakmai felelős szerv tájékoztatja az  érintett 
honvédelmi szervezeteket.

6. A tárcaszintű nemzetközi megállapodások közzététele és átadása

18. § (1) A tárcaszintű nemzetközi megállapodások nem kerülnek közzétételre.
 (2) A  tárcaszintű nemzetközi megállapodások a magyar kormányzati szervezeteken kívül más harmadik fél kérelmére 

csak a  megállapodást aláíró többi fél egyetértése esetén, a  Hvt. szerinti engedéllyel, az  iratkezelési szabályoknak 
megfelelően adhatóak át.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően kérelemre, a  megállapodást aláíró többi fél egyetértése hiányában is átadhatók a  nem 
minősített tárcaszintű nemzetközi megállapodások az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az  Európai Unió, 
ezek ügynökségei vagy alárendelt katonai parancsnokságai részére, ha azok átadása nem ellentétes a honvédelmi 
érdekkel.

7. A tárcaszintű nemzetközi megállapodások módosításával, felmondásával és a kilépéssel kapcsolatos 
eljárás

19. §  A tárcaszintű nemzetközi megállapodások módosításával, felmondásával és az azokból való kilépéssel kapcsolatos 
eljárás tekintetében a 4–17. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. A soron kívüli eljárásra vonatkozó eltérő szabályok

20. § (1) A  4–17.  §-ban foglalt eljárástól csak kivételesen, kiemelten fontos honvédelmi érdek esetén lehet eltérni, ha 
a  megállapodás soron kívüli létrehozásáról a  miniszter vagy a  honvédelmi államtitkár előzetesen döntött, vagy 
ahhoz előzetesen hozzájárult.

 (2) A soron kívüli eljárás során el lehet tekinteni a szakmai koncepciótól és a tárgyalási felhatalmazástól, de nem lehet 
eltekinteni
a) a tárgyalások lefolytatásától,
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b) a  HM VPF, a  HM NEF és a  HM JF, valamint a  tárcaszinten pénzügyi kötelezettségvállalással járó 
megállapodások esetében a HM VGH szakmai állásfoglalásának kikérésétől és

c) a 14–15. § alkalmazásától.
 (3) A  soron kívüli eljárást kezdeményező szerv erre vonatkozó javaslatát részletesen indokolni köteles, ideértve 

a  megállapodás létrehozásának védelempolitikai, szakmai és pénzügyi vonatkozásainak részletes leírását, utóbbi 
körében a  várható kiadásokra és azok fedezetére tett javaslatot, illetve fedezet hiányában ennek kifejezett 
nevesítését.

III. FEJEZET
AZ MH ÁLTAL KÖTÖTT NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

21. §  Az  MH saját nevében kötendő megállapodásokra az  I. és II. Fejezet rendelkezéseit az  ebben a  Fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

22. § (1) Az  MH saját nevében kötendő megállapodásnak kell tekinteni azt a  megállapodást, amelyben az  MH vagy annak 
szervezeti eleme szerepel magyar félként.

 (2) Az MH akkor köthet saját nevében nemzetközi megállapodást, ha az abban foglalt tevékenységek az MH feladat- és 
hatáskörét, valamint a  megállapodással tervezett tevékenységekre tekintettel az  MH számára meghatározott 
költségvetési kereteket nem lépi túl.

 (3) Az MH csak MH szintű végrehajtási megállapodást köthet saját nevében.

23. § (1) A szakmai koncepció kidolgozása során a szakmai felelős szerv nyilatkozik arról, hogy a megállapodás az MH feladat- 
és hatáskörét, valamint a  megállapodással tervezett tevékenységekre tekintettel az  MH számára meghatározott 
költségvetési kereteket nem lépi túl. Ha a  (2) és (3)  bekezdés alapján nincs szükség szakmai koncepció 
előkészítésére, akkor a szakmai felelős szerv a megállapodás egyeztetése során és az aláírás kezdeményezése során 
teszi meg ezt a nyilatkozatot.

 (2) Nincs szükség szakmai koncepció előkészítésére és tárgyalási felhatalmazás kiállítására, ha az  adott MH szintű 
nemzetközi megállapodás
a) létrehozása az MH parancsnoka vagy helyettese erre irányuló döntéséből ered, vagy
b) egy korábban megkötött megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítására irányul, és a  megállapodás 

vagy a  megállapodással érintett tevékenység meghosszabbításáról az  MH parancsnoka vagy helyettese 
döntött, vagy

c) egy magasabb szintű, korábban megkötött megállapodás végrehajtására irányul, és a  megállapodás 
megkötésének szükségessége egyértelműen kimutatható a magasabb szintű megállapodásból.

 (3) Nincs szükség szakmai koncepció előkészítésére és tárgyalási felhatalmazás kiállítására az  adott tárgyévre 
vonatkozó, a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló kormányhatározat mellékletében foglalt, 
valamint az  adott tárgyévre vonatkozó, jóváhagyott MH Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények 
Programjában szereplő nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények végrehajtására vonatkozó MH szintű 
végrehajtási megállapodások tekintetében.

 (4) Az  MH saját nevében kötendő megállapodások tekintetében a  tárgyalási felhatalmazás mintáját a  3.  melléklet 
tartalmazza.

 (5) A  megállapodások egyeztetésébe minden esetben be kell vonni a  HM JF-et és a  HM VGH-t. A  szakmai felelős 
a felmerülő pénzügyi kötelezettségvállalásokról tájékoztatja a HM VGH-t.

24. § (1) A megállapodás szövegtervezetének véglegesítése után a szakmai felelős szerv az aláírási felhatalmazás kiállítását 
szolgálati úton az  MH parancsnokánál kezdeményezi. A  kezdeményezés tervezett ideje előtt legalább 
15 munkanappal meg kell kérni a HM JF egyetértését, hogy a megállapodás aláírható.

 (2) Aláírási felhatalmazást az MH parancsnoka vagy helyettese adhat ki.
 (3) A  (4)  bekezdés kivételével MH szintű végrehajtási megállapodást az  MH parancsnoka és helyettese, továbbá 

felhatalmazás alapján az  MH Parancsnokságának törzsfőnöke vagy annak helyettese, a  szemlélő, a  csoportfőnök, 
az  MH szervezetéhez tartozó katonai alakulat parancsnoka vagy vezetője, valamint az  MH külföldi képviselet 
vezetője írhat alá.

 (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő személyek felhatalmazását a felterjesztett kérelemben külön indokolni kell.
 (5) Az  aláírási felhatalmazást úgy kell kiadni, hogy szükség esetén abban szerepeljen a  felhatalmazott személy 

szervezetszerű helyettese is. Az aláírási felhatalmazás mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

25. §  Az MH szintű nemzetközi megállapodások módosításával, felmondásával és az azokból való kilépéssel kapcsolatos 
eljárás, továbbá nyilvántartásuk tekintetében a 4–17. § és ezen Fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI TÁRCÁT ÉRINTŐ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

9. Nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos eljárás

26. § (1) A Tv. szerinti nemzetközi szerződésnek minősülő nemzetközi megállapodás létrehozására valamennyi honvédelmi 
szerv javaslatot tehet.

 (2) Külföldi fél vagy más közigazgatási szerv által megküldött nemzetközi szerződés létrehozására vonatkozó 
kezdeményezését annak kézhez vevője – ha nem minősül tárgykör szerint szakmai felelős szervnek – továbbítja 
a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező szakmai felelős szervnek.

 (3) A szakmai felelős szerv gondoskodik a javaslat szakmai megvizsgálásáról, ideértve annak szakmai, védelempolitikai, 
pénzügyi és jogi vonatkozásait is, ezek alapján szakmai koncepciót készít, amelyet az  érintett szervezetekkel 
egyeztetve véglegesít.

 (4) A  szakmai felelős szerv a  létrehozásra vonatkozó kezdeményezését szakmai koncepcióval együtt a  nemzetközi 
szerződés előkészítésére vonatkozó vezető döntésre történő felterjesztés érdekében megküldi a HM JF-nek.

 (5) A  HM JF a  megküldött szakmai koncepció alapján – a  Tv. 4.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 
egyetértése esetén kezdeményezi a miniszternél a nemzetközi szerződés előkészítését, és miniszteri döntés alapján 
kezdeményezi a  Tv. 5.  § (1)  bekezdésében foglalt miniszterelnöki tárgyalási felhatalmazásnak a  külgazdasági és 
külügyminiszterrel együttesen történő megkérését.

 (6) A miniszteri döntés tartalmáról, illetve a kiadott miniszterelnöki felhatalmazásról a HM JF haladéktalanul tájékoztatja 
– tárgykörtől függően – a  HM VPF-et, a  HM NEF-et, valamint a  kijelölt szakmai felelős szervet és a  tárcaszinten 
pénzügyi kötelezettségvállalással járó megállapodások esetében a HM VGH-t.

27. § (1) A nemzetközi szerződések tervezetének kidolgozását, honvédelmi szervek közötti véglegesítését – az első tervezet 
részére történő megküldését követően – eltérő vezetői döntés hiányában a  HM JF koordinálja a  szakmai felelős 
szervvel együttműködésben.

 (2) A HM JF koordinációs feladatkörében:
a) a megküldött szakmai tervezetet véleményezi, szövegét módosítja, valamint
b) szükség esetén további honvédelmi szerveket vonhat be a tervezet szövegének kidolgozásába,
c) egyeztet az érintett többi minisztériummal.

 (3) Valamennyi honvédelmi szerv köteles együttműködni a  HM JF-fel és a  szakmai felelős szervvel a  nemzetközi 
szerződés tervezetének kidolgozása során, így különösen a  HM JF felkérésére részt venni a  tárgyalások 
lefolytatásában, valamint a nemzetközi szerződéshez kapcsolódó jogszabályok kidolgozásában.

 (4) A külföldi féllel való egyeztetést és tárgyalásokat eltérő rendelkezés hiányában a szakmai felelős szerv végzi.
 (5) A  honvédelmi államtitkár az  (1)–(2)  bekezdésben foglalt feladatokra a  HM JF helyett más szervezeti egységet is 

kijelölhet.

10. Nemzetközi szerződések létrehozásával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos eljárás

28. §  A nemzetközi szerződések létrehozásával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos eljárás feladatainak a Tv. 
rendelkezéseinek megfelelő végrehajtását a HM JF koordinálja.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az  utasítás rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben az  adott megállapodás megkötésével 

összefüggésben még el nem végzett cselekmények tekintetében is alkalmazni kell.
 (3) Az MH tekintetében a  III. Fejezetben foglaltak végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat az MH parancsnoka 

szakutasításban szabályozza.

30. §  Hatályát veszti a  Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. 
(IX. 11.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 65/2019. (X. 31.) HM utasításhoz

Tárgyalási felhatalmazások mintatervezete [Honvédelmi Minisztérium]

I. Magyar nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

TÁRGYALÁSI FELHATALMAZÁS

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 
65/2019. (X. 31.) HM utasítás …. §-ában foglalt jogkörömnél fogva egyetértek a Honvédelmi Minisztérium és 
………………… közötti, …………… szóló Megállapodás létrehozásával, és engedélyezem a Megállapodás 
megkötésére irányuló tárgyalások lefolytatását.

A tárgyalások lefolytatása érdekében a magyar tárgyaló delegáció vezetésével 

……………………………………………-t [szervezeti egység neve] mindenkori vezetőjét 

bízom meg, és felhatalmazom a tárgyaló delegáció tagjainak felkérésére.

Budapest, 20… ………………………-n

  ……………………………………… 
  (aláírás)

II. Angol nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

In accordance with Article … of the Ministerial Decree 65/2019. (X. 31.) on the procedures concerning international 
agreements of the Ministry of Defence and of the Hungarian Defence Forces I agree with the establishment 
of ……………… [megállapodás címe angolul], and hereby authorize

the head/commander of ……………………………… [szervezeti egység neve angolul]

to conduct negotiations on behalf of the Ministry of Defence of Hungary and to appoint the members of the 
Hungarian delegation.

Done in ……………………, on ………………

  …………………………………… 
  (aláírás)
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2. melléklet a 65/2019. (X. 31.) HM utasításhoz

Aláírási felhatalmazások mintatervezete [Honvédelmi Minisztérium] 

I. Magyar nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

FELHATALMAZÁS

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 
65/2019. (X. 31.) HM utasítás …. § (…) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva felhatalmazom

…………………………………………-t [név, rendfokozat, beosztás]

a Honvédelmi Minisztérium és ………………………… közötti, …………………………… szóló Megállapodásnak 
a Honvédelmi Minisztérium nevében történő aláírására.

Budapest, 20…………………………-n

  ……………………………………… 
  (aláírás)

II. Angol nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

In accordance with Article … (…) of the Ministerial Decree 65/2019. (X. 31.) on the procedures concerning 
international agreements of the Ministry of Defence of the Hungarian Defence Forces I hereby authorize 

………………………………………… [név, rendfokozat, beosztás angolul]

to sign the [a megállapodás címe angolul] between the Ministry of Defence of Hungary and ……………………… 
on behalf of the Ministry of Defence of Hungary.

Done in ……………………, on ………………

  …………………………………… 
  (aláírás)
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3. melléklet a 65/2019. (X. 31.) HM utasításhoz

Tárgyalási felhatalmazások mintatervezete [Magyar Honvédség]

I. Magyar nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

TÁRGYALÁSI FELHATALMAZÁS

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 
65/2019. (X. 31.) HM utasítás … §-ában foglalt jogkörömnél fogva egyetértek a Magyar Honvédség és 
………………… közötti, …………… szóló Megállapodás létrehozásával, és engedélyezem a Megállapodás 
megkötésére irányuló tárgyalások lefolytatását.

A tárgyalásoknak a Magyar Honvédség nevében történő lefolytatása érdekében a magyar tárgyaló delegáció 
vezetésével 

……………………………………………-t [szervezeti egység neve] mindenkori vezetőjét 

bízom meg, és felhatalmazom a tárgyaló delegáció tagjainak felkérésére.

Budapest, 20…………………………-n

  ……………………………………… 
  (aláírás)

II. Angol nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

In accordance with Article … of the Ministerial Decree 65/2019. (X. 31.) on the procedures concerning international 
agreements of the Ministry of Defence and of the Hungarian Defence Forces I agree with the establishment 
of  ……………… [megállapodás címe angolul] between the Hungarian Defence Forces and …………………, 
and I hereby authorize

the head/commander of ……………………………… [szervezeti egység neve angolul]

to conduct negotiations on behalf of the Hungarian Defence Forces and to appoint the members of the Hungarian 
delegation.

Done in ……………………, on ………………

  …………………………………… 
  (aláírás)
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4. melléklet a 65/2019. (X. 31.) HM utasításhoz

Aláírási felhatalmazások mintatervezete [Magyar Honvédség] 

I. Magyar nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

FELHATALMAZÁS

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 
65/2019. (X. 31.) HM utasítás … § (…) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva felhatalmazom

…………………………………………-t [név, rendfokozat, beosztás]

a Magyar Honvédség és ………………………… közötti, ………………………… szóló Megállapodásnak a Magyar 
Honvédség nevében történő aláírására.

Budapest, 20…………………………-n

  ……………………………………… 
  (aláírás)

II. Angol nyelvű mintatervezet

(megfelelő fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

In accordance with Article … (…) of the Ministerial Decree 65/2019. (X. 31.) on the procedures concerning 
international agreements of the Ministry of Defence  I hereby authorize 

………………………………………… [név, rendfokozat, beosztás angolul]

to sign the [a megállapodás címe angolul] between the Hungarian Defence Forces and ……………… on behalf 
of the Hungarian Defence Forces.

Done in ……………………, on ………………

  …………………………………… 
  (aláírás)
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A honvédelmi miniszter 66/2019. (XI. 14.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának kiadásával összefüggő egyes honvédelmi 
miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó hivatalok köztisztviselőinek 
egyes költségtérítéseiről szóló 53/2002. (HK 20.) HM utasítás hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó hivatalok köztisztviselőinek 
egyes költségtérítéseiről szóló 53/2002. (HK 20.) HM utasítás.

2. A köztisztviselők és a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók  
2008. évi illetményfejlesztéséről, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló  
10/2008. (HK 5.) HM utasítás hatályon kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti a köztisztviselők és a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók 2008. évi 
illetményfejlesztéséről, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 10/2008. (HK 5.) HM utasítás.

3. A kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 
109/2011. (X. 7.) HM utasítás hatályon kívül helyezése

3. §  Hatályát veszti a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 
109/2011. (X. 7.) HM utasítás.

4. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló  
10/2014. (II. 14.) HM utasítás hatályon kívül helyezése

4. §  Hatályát veszti a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás.

5. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása

5. §  Hatályát veszti az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. 
(XII. 23.) HM utasítás
a) 2. § (1) bekezdése,
b) 2. § (2) bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra és” szövegrész,
c) 3. §-a és
d) 5. §-ában a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló,” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség Parancsnokának 408/2019. (HK 10.) MH PK szakutasítása  
NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá 11. § (1) bekezdés 33. pontja alapján az egységesítési egyezmények nemzeti elfogadására 
az alábbi szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
 2. STANAG 2937 AMedP – 1.18 Edition A Version 1 – REQUIREMENTS OF GROUP OPERATIONAL RATIONS FOR MILITARY 

USE/ A katonai felhasználásra szánt csoportos adagok követelményei című NATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül:
a) témafelelős: az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 

(a továbbiakban: MHP LGCSF);
b) témakezelő: MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK).

 3. STANAG 4786 (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 1) FACILITIES AND EQUIPMENT FOR RECEIPT, STORAGE AND 
DELIVERY OF AVIATION GASOLINE FUELS – AFLP-4786 EDITION A / Repülőbenzinek átfejtésére, tárolására és 
szállítására szolgáló létesítmények és eszközök című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: az MHP LGCSF;
b) témakezelő: az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK);
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierő 

haderőnemnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
 4. STANAG 4681 CAP 1 (EDITION 2) (RATIFICATION DRAFT 1) INTEROPERABILITY BETWEEN ULTRA HIGH FREQUENCY 

SATELLITE COMMUNICATIONS (UHF SATCOM) TERMINALS – INTEGRATED WAVEFORM (IW) – AcomP-4681  
EDITION A / A nagyfrekvenciás műholdas távközlési (UHF satcom) terminálok közötti, integrált hullámforma (IW) 
című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül:
Témafelelős: az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF).

 5. STANAG 5630 (EDITION 1) NARROWBAND WAVEFORM FOR VHF/UHF RADIOS / Keskeny sávú hullámforma VHF/UHF 
rádiókhoz című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők 
szerint:
a) témafelelős: az MHP IICSF;
b) témakezelő: az MHP IICSF;
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnemnél kerül 

bevezetésre MH PK szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
 6. STANAG 2937 AMedP – 1.11 Edition B Version 1 – REQUIREMENTS OF INDIVIDUAL OPERATIONAL RATIONS FOR 

MILITARY USE/ A katonai felhasználásra szánt egyéni adagok követelményei című NATO egységesítési egyezmény 
nemzeti elfogadásra kerül  jövőbeni bevezetéssel, fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: az MHP LGCSF;
b) témakezelő: az MH EK;
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierő 

haderőnemnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben;
d) fenntartás: A nehéz fizikai munkát végző katona állomány műveleti területen történő bevethetőségéhez 

és  egészségének fenntartásához szükséges energia- makrotápanyag-, vitamin és ásványi anyag 
szükségleteket a jelölt STANAG tartalmazza. Az élelmezés kiegészítéséhez javasolt multivitamin készítmény 
biztosítása az MH egészségügyi főnöke javaslata alapján. Táplálkozástudományi szempontok alapján 
a STANAG 2.5. (élelmiszer tartalom) pont bevezetése támogatott.

 7. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Korom Ferenc altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka
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A Magyar Honvédség parancsnokának 397/2019. (HK 10.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó nemzetközi katonai képviseletek  
Belső Ellenőrzési Kézikönyve hatályba léptetéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére, valamint 
a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás 
19.  § (2) bekezdésében foglaltakra, a Magyar Honvédség Parancsnoksága államháztartási belső ellenőrzési tevékenység 
működtetése vonatkozásában az alábbi intézkedést adom ki:

 1. Az intézkedés hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetekre, valamint a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága válságkezelő és béketámogató műveletekben résztvevő, területileg elkülönült 
szervezeti egységeire terjed ki.

 2. Jelen intézkedéssel hatályba léptetem a 19/219/MH PK nyilvántartási számú, a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
és az irányítása alá tartozó nemzetközi katonai képviseletek Belső Ellenőrzési Kézikönyvét.

 3. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.*
 4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Belső Ellenőrzési Kézikönyvének kiadásáról 

szóló 577/2016. MH ÖHP PK intézkedés, valamint a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvének módosításáról szóló 275/2018. MH ÖHP PK intézkedés.

  Korom Ferenc altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

* Az intézkedés aláírásának napja 2019. október 18.
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Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezései

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
2/2019. (HK 10.) KIKCSF szakutasítása  
H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve THKK-2019 (ideiglenes kiadvány) 
ideiglenes hatályba léptetéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás 3. § 
(1) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség Parancsnokságára és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre 
terjed ki. 

 2. A szakutasítás célja a légierő haderőnem eszközeinek megújítása, valamint a helikopter képesség fejlesztési 
céljainak megvalósulása érdekében a Magyar Honvédség által beszerzett és azt követően hadrendbe állított H145M 
könnyű, többcélú helikoptereken történő kiképzés elősegítése.

 3. A H145M típusú könnyű, többcélú helikopteren történő kiképzés során a szakutasítás mellékletét képező 
„H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve THKK-2019 (ideiglenes kiadványt)” kell alkalmazni.

 4. A szakutasítás az aláírást követő napon lép hatályba.*

  Horváth Gábor dandártábornok s. k.,
  csoportfőnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2019. november 15.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség 
csoportfőnökének 4/2019. (HK 10.) MHP IICSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség Védett Vezetési és Irányítási Rendszer használatáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg. A szakutasítás aláírásának napja október 31.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének  
2712/2019. (HK 10.) MHP SZCSF szakutasítása  
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány 
szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 
végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról szóló 105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás 
módosításáról***

*** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg. A szakutasítás aláírásának napja 2019. november 6.
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Szervezeti hírek

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója  
honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

Igazolványszám

H 050270

H 051554

HT1013135

HT1013341

K 026076

K 026809

KA1005859

MT 011611

N 015481

N 027257

N 031117

NY1006170

SZ1068261

SZ1080043

  Szűcs Imre ezredes s. k.,
  parancsnok
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent a

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv elõkészítésérõl,
alapvetõ intézményeirõl és fejlõdésmenetérõl

címû kötet.

A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvénykönyvhöz,

az 1959. évi IV. törvényhez fûzõdnek – annak elõkészítésével, tartalmával, késõbbi fejlõdésmenetével

foglalkoznak.

A két kötet 612 oldal terjedelmû, ára 4660 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található

megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent a

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerzõdések

Adalékok a magyar gazdasági jog 1945–1981 közötti fejlõdéstörténetéhez

címû kötet.

A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet 2016–2017 közötti, a 2013-as

új Polgári Törvénykönyv elõtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlõdését és eredményeit átfogóan

feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás idõbeni határait, mint mélységét

tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából. Verebics János a gazdasági-

politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerzõdés jogintéz-

ményének 1945 utáni fejlõdését állítja a középpontba.

A kötet 336 oldal terjedelmû, ára 3045 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található

megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent a

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Magyar Jogász Egylet 2018. évi tudományos pályázatán díjat nyert pályázatok

címû kötet.

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli

jogászok számára kiírt pályázaton elsõ, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza.

A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetõjog, civilisztika.

A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt

a szerzõk a pályázatra benyújtották.

A kötet 396 oldal terjedelmû, ára 3570 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található
megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

ki adá sá ban megjelent

A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság 
ál ta lá nos adat vé del mi ren de let tel kap cso la tos ál lás fog la lá sai 2018

cí mû kö tet.

Az Eu ró pai Unió adat vé del mi re form já nak egyik je len tõs kö vet kez mé nye, hogy az adat vé del mi elõ-
írásokkal kap cso la tos is me re tek mel lõz he tet len sé gét a jog al kal ma zók szé les kö re szá má ra tu da to sí tot ta.
A re form má sik je len tõs ha tá sa, hogy az el fo ga dott nor mák alap ján a jö võ ben min den uni ós jog alany
 tekintetében azo nos, egy sé ge sen ér tel me zett tar tal mú elõ írá sok fog nak ér vé nye sül ni. 
A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság a meg újult sza bá lyo zás be ve ze té sé hez kap-
csolódóan ak tív sze re pet vál lalt (és je len leg is vál lal) a sza bá lyo zás tar tal má val kap cso la tos is me re tek
 terjesztésében és bõ ví té sé ben. 
Je len ki ad vány e sze rep vál la lás le nyo ma ta. Pil la nat fel vé tel, amely a Ha tó ság ren del ke zé sé re ál ló
 információk kö rül te kin tõ mér le ge lé sé nek az idé zett ál lás fog la lá sok ki adá sá nak idõ pont já ban rög zí tett
ered mé nyét tük rö zi. 
A ki ad vány a Ha tó ság meg ál la pí tá sa it szem lé le tes és lo gi kus szem pon tok sze rint struk tu rált for má ban
tar tal maz za, így ké zi könyv ként, szak ér tõk és la i ku sok szá má ra is egy aránt ha szon nal for gat ha tó.
Szer kesz tet te: dr. Za vod nyik Jó zsef

A kö tet 256 ol dal ter je del mû, ára 8820 fo rint áfá val.

A ki ad vány elekt ro ni ku san meg ren del he tõ a www.mhk.hu hon lap cí men ta lál ha tó

meg ren de lõ se gít sé gé vel (https://www.mhk.hu/ki ad va nya ink),

il let ve sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Kft. ügy fél szol gá la tán

[1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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