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Jogszabályok

14/2017. (X. 18.)
HM rendelet

Egyes jogállási kérdésekkel összefüggõ miniszteri rendeletek
módosításáról 1005

15/2017. (X. 20.)
HM rendelet

A tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra vo-
natkozó különös szabályairól 1006

Határozatok

110/2017. (HK 11.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõ kinevezésé-
nek visszavonásáról 1013

388/2017. (HK 11.)
HVKF határozat

Hadfelszerelés alkalmazásba vételérõl 1013

422/2017. (X. 31.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1013

423/2017. (X. 31.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1014

424/2017. (X. 31.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1014

425/2017. (X. 31.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1014

1768/2017. (XI. 7.)
Korm. határozat

A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájáru-
lási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történõ elõ-
irányzat-átcsoportosításról 1014

Miniszteri utasítások

55/2017. (X. 20.)
HM utasítás

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények
igénybevételérõl és nyilvántartásáról 1017

56/2017. (X. 25.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes
kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás
módosításáról 1018

57/2017. (XI. 6.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség katonai egységes felderítõ rendszer át-
alakításával kapcsolatos egyes feladatokról 1018

58/2017. (XI. 9.)
HM utasítás

A Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoportról 1033
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Államtitkári intézkedések

105/2017. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség beszerzési információs rendszer kiala-
kításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos fel-
adatokról 1034

106/2017. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló Elem tá-
mogatásáról, és annak a Magyar Honvédséggel való kapcso-
lattartásról, az adatszolgáltatással és információcserével kap-
csolatos feladatokról, valamint az annak tevékenységét támo-
gató munkacsoportról 1034

108/2017. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Szennyezett területek kármentesítése – szakaszolt projek-
tek címû, KEHOP – 3.3.1 felhívás keretében megvalósuló,
KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 számú „Az MH Ócsai üzem-
anyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség
kármentesítése – II szakasz” projekt elõkészítésének és vég-
rehajtásának feladatairól 1034

113/2017. (HK 11.)
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 mi-
nisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálati létesítésérõl szóló
97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról 1034

M/7/2017. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvéd-
ség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint a
Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és
átdolgozásáról 1035

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

384/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Straté-
giai Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl 1036

387/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 358/2017. (HK 10.)
HVKF parancs módosításáról 1036

390/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala, katonai
képviselõi beosztás átadás-átvételérõl 1036

391/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, va-
lamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertya-
gyújtás végrehajtásával összefüggõ feladatokról 1036

392/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A honvédségi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rend-
szerbe történõ kijelölésérõl és készenléti szolgálatba vezény-
lésérõl szóló 360/2017. (HK 10.) HVKF parancs hatályon kí-
vül helyezésérõl 1036

395/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. november
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálat-
vezénylésérõl 1036

396/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 358/2017. (HK 10.)
HVKF parancs módosításáról 1036

400/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli idõszakra
történõ felkészülésének egyes feladatairól 1036
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402/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 358/2017. (HK 10.)
HVKF parancs módosításáról 1038

403/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl 1038

404/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. november havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl 1038

405/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, va-
lamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertya-
gyújtás végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló
391/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról 1038

406/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Kiképzési Program a Magyar Honvédség mûszaki katonái
részére címû fõnökségi kiadvány kidolgozásáról 1038

407/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 358/2017. (HK 10.)
HVKF parancs módosításáról 1039

408/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettes beosztás átadás-átvételé-
vel kapcsolatos feladatokról 1039

411/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A 2017. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 1039

412/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. november havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 404/2017.
(HK 11.) HVKF parancs módosításáról 1039

415/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. november havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 404/2017.
(HK 11.) HVKF parancs módosításáról 1039

416/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 358/2017. (HK 10.)
HVKF parancs módosításáról 1039

417/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. november
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálat-
vezénylésérõl szóló 395/2017. (HK 11.) HVKF parancs mó-
dosításáról 1040

421/2017. (HK 11.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. november havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 404/2017.
(HK 11.) HVKF parancs módosításáról 1040

397/2017. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A szállítórepülõ szakszemélyzet átképzésének végrehajtásáról 1040

401/2017. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A hivatásos, a szerzõdéses az önkéntes tartalékos, a munka-
vállaló és a közalkalmazotti állomány gépjármûvezetõi vizs-
gára történõ felkészítésének szabályairól 1040

418/2017. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség 2017. (2018 – 2019.) évi kiképzési fel-
adatokról szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés
módosításáról 1042

18/2017. (HK 11.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 1043

Fõnöki rendelkezések

2/2017. (HK 11.)
HVK KIKOCSF szakutasítás

A Tûzszerész Szakkiképzési Program címû fõnökségi kiad-
vány kiadásáról 1044

16/2017. (HK 11.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának
megtervezésérõl és végrehajtásáról 1044
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48/2017. (HK 11.)
HVK HDMCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség atom-, biológiai és vegyivédelmi fel-
adatainak körében a fenyegetettségi szintek és az egyéni vé-
dõeszközök védelmi szintjeinek egységesítésérõl 1044

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 1045
Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 1045

Lapzárta után érkezett anyag

116/2017. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2017. évi külön juttatásról 1046
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
14/2017. (X. 18.) HM

rendelete
egyes jogállási kérdésekkel összefüggõ

miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) be-
kezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A katonai toborzás rendjérõl szóló
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §

Hatályát veszti a katonai toborzás rendjérõl szóló
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

2. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
módosítása

2. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet 4. melléklete az 1. melléklet sze-
rint módosul.

3. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

módosítása

3. §

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„35. § (1) Különleges mûveleti tevékenységért járó fo-
kozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja,
ha

a) sikeresen elvégezte a különleges mûveleti alaptanfo-
lyamot, és

aa) az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendel-
tetésû Dandár (a továbbiakban: MH 2. KRDD) osztagánál
vagy kiképzõ századánál különleges mûveleti munkakör
azonosító kóddal rendszeresített beosztást tölt be,

ab) az MH 2. KRDD-nél beosztást tölt be, és nem tarto-
zik az aa) alpontba, vagy

ac) az MH 2. KRDD-tõl eltérõ honvédségi szervezetnél
tölt be beosztást, és szerepel a (2) bekezdés szerinti jegy-
zékben, vagy

b) nem végezte el a különleges mûveleti alaptanfolya-
mot, de a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt
vesz az MH 2. KRDD osztagainak alapfeladatához kötõdõ
tevékenység támogatásában, és szerepel a (2) bekezdés
szerinti jegyzékben.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti, vala-
mint az MH 2. KRDD állományába nem tartozó (1) bekez-
dés b) pontja szerinti személyek körét a Honvédség közép-
szintû vezetõ szervének parancsnoka, illetve az MH 2.
KRDD állományába tartozó (1) bekezdés b) pontja szerinti
személyek körét az MH 2. KRDD parancsnoka által leg-
alább évente felülvizsgált jegyzék tartalmazza.”

4. §

A Rendelet a következõ 96. §-sal egészül ki:
„96. § E rendeletnek az egyes jogállási kérdésekkel

összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló
14/2017. (X. 18.) HM rendelet 3. §-ával megállapított
35. §-át 2017. szeptember 1-jétõl kell alkalmazni.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 90. §-a.

4. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással
kapcsolatos eljárásrendrõl szóló

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

6. §

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsola-
tos eljárásrendrõl szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
23. § (2) bekezdésében az „áll” szövegrész helyébe az „áll,
vagy a szolgálati viszonya 2017. július 1-je után szûnt
meg” szöveg lép.
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5. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 14/2017. (X. 18.) HM rendelethez

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 4. melléklet A) részében
foglalt „I. A HM-ben rendszeresíthetõ szolgálati beosztá-
sok” címû táblázat E:18 mezõje helyébe a következõ mezõ
lép:

(E)

(18)

„csoportfõnök-helyettes (K);

HM sajtófõnök (K);

irodavezetõ (K);

osztályvezetõ (K);

titkárságvezetõ (K);

vezetõ szakreferens (K);”

A honvédelmi miniszter
15/2017. (X. 20.) HM

rendelete
a tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi

ágazatra vonatkozó különös szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és
a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kor-
mány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezet),

b) a honvédelmi létesítményekre,
c) a honvédelmi létesítmények területén tevékenységet

végzõ gazdálkodó szervezetekre,
d) a honvédelmi szervezetek vagyonkezelésében lévõ

technikai eszközökre és
e) a honvédelmi létesítmények területén tartózkodó ter-

mészetes személyekre
terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fokozott tûzveszéllyel járó tevékenység: azon tevé-

kenységek összessége, amelyek végzése a környezetre
közvetlen tûzveszélyt nem jelent, azonban végzésük során
több egyedi körülmény kedvezõtlen egyidejû fennállása
esetén a tûz keletkezésének közvetlen veszélye kialakul-
hat,

b) honvédelmi létesítmény: a honvédelmi célból állandó
vagy ideiglenes jelleggel üzemeltetett építmények, önálló
rendeltetési egységek, helyiségek és szabadterek,

c) honvédségi létesítményi tûzoltóság: egyes honvédel-
mi szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel
fenntartott létesítményi tûzoltóság,

d) katonai rendeltetésû építmény: olyan, katonai felada-
tok ellátására létesült építmény, amelyre katonai jellege
miatt az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló minisz-
teri rendelettõl (a továbbiakban: OTSZ) eltérõ tûzvédelmi
elõírások vonatkozhatnak,

e) katonai védett létesítmény: az a honvédelmi létesít-
mény, amelynél a tûzoltási feladat eltérõ a tûz elleni véde-
kezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) foglal-
taktól, és a honvédelmi létesítmény, valamint az informá-
ciók védelmének megõrzése elsõbbséget élvez a tûzoltói
beavatkozással szemben,

f) központi gyakorlóteret üzemeltetõ szervezet: az alap-
rendeltetés szerint más honvédelmi szervezetek lövésze-
tei, gyakorlatai és kiképzési rendezvényei végrehajtásának
támogatására, a szükséges gyakorlóterek üzemeltetésére
létrehozott honvédelmi szervezet,

g) tûzeseti adatgyûjtõ lap: a tûzoltási feladatok végre-
hajtása során gyûjtött, a tûzvizsgálati eljárás szempontjá-
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ból jelentõséggel bíró adatok rögzítésére szolgáló doku-
mentum,

h) tûzoltóság: a Ttv. 4. § n)–q) pontja szerinti szervezet,
i) tûzvédelmi hatóság: a HM tûzvédelmi hatósági és

szakirányítói döntés-elõkészítési tevékenységet végzõ
szervezete,

j) tûzvédelmi szakállomány: a tûzvédelmi hatósági fel-
adatok ellátására vagy a tûzvédelmi feladatok tervezésére,
szervezésére, irányítására és ellenõrzésére feljogosított és
kötelezett személyek, akik e feladatokat azok ellátására
rendszeresített beosztásban vagy munkakörben (a további-
akban együtt: beosztás), megbízási szerzõdés vagy kijelö-
lés alapján látják el,

k) vezetõ ügyeleti szolgálat: a honvédelmi létesítmény
vagy a honvédelmi szervezet azon állandó jelleggel mûkö-
dõ ügyeleti rendszerû szolgálata, amely intézkedési jog-
körrel rendelkezik a honvédelmi létesítményben vagy
a honvédelmi szervezetnél mûködõ többi ügyeleti és ké-
szenléti rendszerû szolgálat felett.

2. A honvédelmi létesítmények tûzvédelme

3. §

(1) A honvédelmi létesítmények tûzvédelméhez kap-
csolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásáért,
megszervezéséért, felügyeletéért, a veszélyhelyzetek meg-
elõzése és elhárítása feltételeinek biztosítottságáért
a laktanya- vagy objektumparancsnok felelõs.

(2) A laktanya- vagy objektumparancsnok az (1) bekez-
dés szerinti feladatait

a) a HM és
b) az MH középszintû vezetõ szerve

honvédségi létesítményei esetében az üzemeltetõ MH ka-
tonai szervezet útján látja el.

3. A katonai rendeletetésû építmények létesítésére
vonatkozó különös szabályok

4. §

(1) A katonai rendeltetésû építményeket a vonatkozó
építésügyi és tûzvédelmi elõírások, az e rendeletben meg-
határozott honvédségi tûzvédelmi elõírások, a belsõ sza-
bályozókban, valamint NATO-elõírásokban foglalt szabá-
lyok figyelembevételével kell létesíteni.

(2) A katonai rendeltetésû építmények, építményrészek
kockázati osztályát a 1. mellékletben foglaltak alapján kell
meghatározni.

(3) A vonatkozó honvédségi tûzvédelmi elõírások és
NATO-elõírások figyelembevételével kell létesíteni

a) a katonai robbanó-, robbantó-, lõszer- és pirotechni-
kaianyag-tároló építményeket, bázisokat,

b) a lõszerszerelõ, -javító és -bevizsgáló építményeket,

c) a katonai lõ- és gyakorlótereket,
d) a katonai repülõtereket és helikopterbázisokat,
e) a katonai védett létesítményeket,
f) a katonai üzemanyag-telephelyeket és -bázisokat,
g) az a), b) és f) pont hatálya alá nem tartozó harcanyag-

raktárakat és tárolólétesítményeket, valamint
h) az állandó vagy ideiglenes katonai táborokat.

4. A használatra vonatkozó különös szabályok

5. §

(1) A honvédelmi kiképzési feladatok végrehajtása so-
rán a lõszerekkel, a katonai robbanó-, robbantó-, valamint
a pirotechnikai és imitációs anyagok felhasználásával vég-
zett tevékenység fokozott tûzveszéllyel járó tevékenység-
nek minõsül.

(2) Az MH lõ- és gyakorlótereinek a jóváhagyott lõtér-
használati utasításban kijelölt területei, továbbá a honvé-
delmi szervezetek parancsnokai által a honvédelmi létesít-
ményen belül katonai robbanó-, robbantó-, pirotechnikai
és imitációs anyagok felhasználására meghatározott terü-
letei az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek
végzésére kijelölt területek.

(3) A katonai robbanó- és robbantóanyagok központi tá-
rolását, készletezését végzõk ez irányú feladataikat a tûz-
védelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökrõl, a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ
oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tûzvédelmi
szakvizsga birtokában végezhetik.

5. Tûzjelzés, a tûzeset jelentése

6. §

(1) Aki honvédelmi létesítményben vagy annak közvet-
len közelében tüzet vagy annak veszélyét észleli, köteles
azt haladéktalanul jelezni a honvédelmi létesítmény védel-
mére szervezett honvédségi létesítményi tûzoltóságnak,
a Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti jelzésfogadónak, vala-
mint az érintett honvédelmi létesítmény vezetõ ügyeleti
szolgálatának vagy az azzal azonos feladatkörû õrszolgá-
latnak, ügyeleti vagy rendészeti szolgálatnak.

(2) Tûz esetén az (1) bekezdés szerinti vezetõ ügyeleti
szolgálat vagy az azzal azonos feladatkörû õrszolgálat,
ügyeleti vagy rendészeti szolgálat

a) meggyõzõdik a honvédségi létesítményi tûzoltóság
vagy a tûzoltóság riasztásának megtörténtérõl, és szükség
esetén végrehajtja a riasztást,

b) intézkedik a tûzoltóságnak és a kárelhárításban köz-
remûködõ szervezeteknek a honvédelmi létesítménybe
történõ beléptetésére és a kárhelyszínre történõ irányításá-
ra, és
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c) a 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon,
az elöljáró ügyeleti szolgálat útján, ennek hiányában köz-
vetlenül az MH Központi Ügyeleten keresztül, haladékta-
lanul tájékoztatja a tûzvédelmi hatóság tûzvizsgálati fel-
adatokat ellátó készenléti rendszerû szolgálatát.

6. Tûzoltás, mûszaki mentés

7. §

(1) Mûszaki mentési tevékenységet az MH speciálisan
felkészített alegysége is elláthat.

(2) A mûszaki mentési tevékenység ellátására igénybe
vehetõ honvédségi mûszaki mentési szervezeteket, azok
riasztásának módját a laktanya- vagy objektumparancsnok
által jóváhagyott, a vezetõ ügyeleti szolgálatnál elhelye-
zett Objektumszintû Tûzvédelmi Szabályzat (a továbbiak-
ban: Tûzvédelmi Szabályzat) mellékletében kell rögzíteni.

(3) A káresemények felszámolásába bevonható honvéd-
ségi mûszaki mentési szervezetek személyi állományát el
kell látni a feladat-végrehajtáshoz szükséges védõfelszere-
lésekkel.

(4) Tûzoltásvezetõ, mûszakimentés-vezetõ, kárhely-
színparancsnok az MH állományából az ügyeletes tûzoltó
szolgálat váltásparancsnoka, az (1) bekezdés szerinti al-
egység parancsnoka, a honvédségi létesítményi tûzoltóság
parancsnoka, a hivatásos tûzoltóság állományából pedig
tûzoltásvezetõi jogkörrel rendelkezõ tûzoltó lehet.

(5) Káresemény felszámolása során a mûszaki mentési
szervezet közvetlenül a (4) bekezdés szerinti tûzoltásveze-
tõnek, mûszakimentés-vezetõnek vagy kárhelyszínpa-
rancsnoknak van alárendelve.

(6) A honvédelmi létesítmények területén bekövetke-
zett káresemények felszámolásában a hivatásos tûzoltóság
tûzoltásvezetõje a kiérkezést követõen jogosult átvenni
a tûzoltás irányítását a (4) bekezdés szerinti tûzoltásveze-
tõtõl, mûszakimentés-vezetõtõl vagy kárhelyszínparancs-
noktól.

(7) Vészhelyzeti Információs Kézikönyvet (a további-
akban: kézikönyv) kell készíteni az állami légijármûvek
tûzoltással és mûszaki mentéssel kapcsolatos ismereteirõl.
A kézikönyvben megjelenítendõ repülõeszközök típuslis-
tájának, valamint a kézikönyv tartalmi követelményeinek
meghatározása, a kézikönyv összeállítása, kiadása és an-
nak folyamatos aktualizálása az MH középszintû vezetõ
szervének feladata. Az MH középszintû vezetõ szerve
a kézikönyv kiadását, valamint a kézikönyv módosításá-
nak kiadását megelõzõen azok tervezetét véleményezés
céljából megküldi a tûzvédelmi hatóság részére.

(8) Az állami repülések céljára szolgáló repülõterek ké-
szenléti tûzoltó szolgálata köteles vonulni a repülõtér
nyolc kilométeres körzetében bekövetkezõ légijármû-bal-
eset esetén.

(9) A tûzoltás és a mûszaki mentés során biztosítani kell
a katonai adatok és információk védelmét.

7. Tûzvizsgálat

8. §

(1) Azon tûzeseteknél, ahol a tûzesetek vizsgálatára vo-
natkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben megha-
tározott elõírások alapján hivatalból tûzvizsgálati eljárás
indul, a tûzoltás vezetõje a tûzoltás befejezését követõen
tûzeseti adatgyûjtõ lapon rögzíti az eseménnyel kapcsola-
tos elsõdleges információkat. A tûzeseti adatgyûjtõ lap kö-
telezõ tartalmi elemeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A tûzoltás vezetõje a tûzeseti adatgyûjtõ lapot meg-
küldi a tûzvédelmi hatóság részére.

(3) A tûzoltás befejezését követõen a tûzvizsgálat vég-
rehajtására vonatkozó hatósági intézkedés meghozataláig
a laktanya- vagy objektumparancsnok köteles gondoskod-
ni a tûzeset helyszínének változatlan formában történõ
megõrzésérõl és a tûzvizsgálat lefolytatásához szükséges
hatósági cselekmények lehetõvé tételérõl.

8. Tûzvédelmi szakállomány

9. §

A tûzvédelmi feladatok ellátása érdekében tûzvédelmi
szakállományként

a) a tûzvédelmi hatóságnál legalább nyolc fõ,
b) az MH középszintû vezetõ szervénél legalább kettõ fõ,
c) a létesítési eljárások során, továbbá a honvédelmi és

katonai célú építmények üzemeltetésével, fenntartásával
összefüggõ tûzvédelmi követelmények érvényesítésével
kapcsolatos feladatok végzésére a HM védelemgazdasági
feladatokat ellátó szervénél legalább egy fõ, valamint

d) az MH központi logisztikai szervezeténél legalább
kettõ fõ,
felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ sze-
mélyt kell foglalkoztatni.

10. §

(1) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tûzvédel-
mi szakfeladatok ellátása érdekében legalább egy fõ, fel-
sõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt
kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített be-
osztásban

a) a robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tûzve-
szélyes osztályba tartozó anyagok raktározását tárintézet-
ként végzõ honvédelmi szervezetnél,

b) az állami repülések céljára szolgáló repülõtereken,
c) az MH légi irányítási feladatot ellátó védett honvé-

delmi létesítményében, valamint
d) a nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végrehajtá-

sára alkalmas lõteret üzemeltetõ honvédelmi szervezetnél.
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(2) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tûzvédel-
mi követelmények érvényesítése érdekében, az (1) bekez-
désben meghatározottakon felül, legalább egy fõ, közép-
szintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt
kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített be-
osztásban a honvédelmi létesítményben laktanya- vagy
objektumparancsnoki feladatokat ellátó honvédelmi szer-
vezetnél.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon felül további
egy fõ, legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására
rendszeresített beosztásban az egynél több honvédelmi léte-
sítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladato-
kat vagy az ezzel kapcsolatos tûzvédelmi feladatokat a 3. §
(2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi szervezetnél.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon felül
további egy fõ, legalább középszintû tûzvédelmi szakké-
pesítéssel rendelkezõ személyt kell foglalkoztatni a feladat
ellátására rendszeresített beosztásban az ötnél több honvé-
delmi létesítményben laktanya- vagy objektumparancsno-
ki feladatokat vagy az ezzel kapcsolatos tûzvédelmi fel-
adatokat a 3. § (2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi
szervezetnél.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti tûzvédelmi szakállo-
mány-szükséglet meghatározásába nem számítanak bele
a honvédelmi szervezetek 11. § (1) és (2) bekezdése sze-
rinti honvédelmi létesítményei.

11. §

(1) A robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tûzve-
szélyes osztályba tartozó anyagok raktározását tárintézet-
ként végzõ honvédelmi szervezet különálló honvédelmi
létesítményében a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos
tûzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében
a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül leg-
alább egy fõ, legalább középszintû tûzvédelmi szakképe-
sítéssel rendelkezõ személyt kell foglalkoztatni a feladat
ellátására rendszeresített beosztásban, aki egyben a hon-
védségi létesítményi tûzoltóság parancsnoka is lehet.

(2) A központi gyakorlóteret üzemeltetõ szervezet ki-
képzõbázisain a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos
tûzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében
a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül leg-
alább egy-egy fõ, legalább középszintû tûzvédelmi szak-
képesítéssel rendelkezõ személyt kell foglalkoztatni a fel-
adat ellátására rendszeresített beosztásban, aki egyben
a honvédségi létesítményi tûzoltóság parancsnoka is lehet.

12. §

(1) Az intézményi tûzvédelmi feladatok ellátása megbí-
zási szerzõdéssel is biztosítható az átmenetileg megürese-
dett beosztás betöltéséig, de legfeljebb egy év idõtartamig.

(2) A 9–11. § hatálya alá nem tartozó, önálló honvédel-
mi létesítménnyel nem rendelkezõ honvédelmi szervezet-
nél a honvédelmi szervezetet érintõ tûzvédelmi feladatok
végzése érdekében legalább egy fõ, tûzvédelmi ismeretek-
kel rendelkezõ személyt kell kijelölni.

(3) A legalább zászlóaljszintû gyakorlatok, ideiglenes
táborok, honvédelmi létesítményen kívüli tevékenységek
tûzvédelmének megszervezésére legalább egy fõ, közép-
szintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt
kell kijelölni a feladattal érintett honvédelmi szervezet ál-
lományából.

9. Tûzvédelmi szabályzat

13. §

(1) Tûzvédelmi Szabályzatot kell készíteni
a) a honvédelmi létesítményekre és
b) a száz fõt meghaladó létszámú, öt napnál hosszabb

ideig mûködõ katonai táborokra.
(2) A Tûzvédelmi Szabályzatot az (1) bekezdés a) pont-

ja szerinti esetben a laktanya- vagy objektumparancsnok,
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a táborparancs-
noki feladatokat ellátó honvédelmi szervezet parancsnoka
vagy vezetõje adja ki.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a honvé-
delmi létesítményben elhelyezett honvédelmi szervezetek
és gazdálkodó szervezetek a honvédelmi létesítmény Tûz-
védelmi Szabályzatának készítõje részére saját tevékeny-
ségük vonatkozásában adatot szolgáltatnak.

(4) A Tûzvédelmi Szabályzat mellékleteként, a tûzvé-
delmi szabályzat készítésérõl szóló miniszteri rendelet
rendelkezésein felül, Tûzriadó Tervet kell készíteni

a) a felszín alatti honvédelmi létesítményekre,
b) a gép- és harcjármûtelephelyekre,
c) a zárt körletekre,
d) az ügyviteli helyiségekre,
e) a katonai légijármûhangárokra, valamint
f) a katonai táborokra.
(5) A katonai védett létesítményekben tûzoltási, mûsza-

ki mentési tevékenységet végzõ honvédségi személyi állo-
mány, illetve hivatásos tûzoltósági személyi állomány ré-
szére a Tûzvédelmi Szabályzat mellékleteként Beavatko-
zási Tervet kell készíteni. A Beavatkozási Tervben szere-
peltetni kell az elzárt területtel kapcsolatos alapinformáci-
ókat, továbbá a katonai védett létesítmény sajátosságaiból
adódó eltérõ beavatkozási módokat, különösen

a) a belépési jogosultságot és a beléptetés rendjét kár-
esemény esetén,

b) a megfelelõ jogosultság nélkül belépési tilalom alatt
álló területeket,

c) a veszélyes anyagok jelenlétét,
d) a tûzoltási tilalommal érintett területeket,
e) a tûzvédelmi eszközök helymegjelölését, valamint
f) az ajánlott tûzoltási módokat.
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(6) A Beavatkozási Tervet mindig hozzáférhetõ helyen
kell tartani, valamint a tûzoltóságok és az MH tûzvédelmi
szerveinek együttmûködési rendjérõl szóló miniszteri ren-
deletben meghatározott helyismereti foglalkozások során
a beavatkozó állománnyal meg kell ismertetni, tûz esetén
a tûzoltásra érkezett erõk parancsnokának a beavatkozás
megkezdése elõtt a rendelkezésére kell bocsátani.

10. Az MH tûzoltó szervezeteire vonatkozó szabályok

14. §

(1) Fõfoglalkozású honvédségi létesítményi tûzoltósá-
got kell szervezni

a) az állami repülések céljára szolgáló repülõtereken,
a vonatkozó NATO-elõírásoknak megfelelõ eszközökkel
és erõkkel,

b) az MH légi irányítási feladatot ellátó védett létesít-
ményében,

c) a központi gyakorlóteret üzemeltetõ szervezet kikép-
zõbázisain, valamint

d) a lõszer, robbanóanyag és üzemanyag központi raktá-
rozását tárintézetként 5000 kg vagy 5000 liter összesített
mennyiséget meghaladó mértékben végzõ MH létesítmé-
nyekben.

(2) Alkalomszerûen igénybe vehetõ honvédségi létesít-
ményi tûzoltóságot kell szervezni

a) a külföldön települt magyar táborokban vagy a több-
nemzetiségû táborban a magyar kontingens állományából,
ha a magyar fél vállalta a tûzoltási szervezet létrehozását,

b) az MH azon, az (1) bekezdés c) pont hatálya alá nem
tartozó lõterein, amelyek alkalmasak harcjármûfedélzeti,
páncéltörõ vagy tüzérségi fegyverekkel végrehajtott éles-
lövészetekre, a feladat végrehajtásához szükséges

felszereléssel, a lõteret üzemeltetõ honvédelmi szervezet
állományából, valamint

c) ahol azt a tûzvédelmi hatóság elõírja, a tûzvédelmi
hatóság által meghatározott erõkkel és eszközökkel.

11. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

16. §

E rendelet hatálybalépését követõ kilencven napon be-
lül a hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi szervezet vezetõ-
je felülvizsgálja a honvédelmi szervezet állománytábláját
vagy munkaköri jegyzékét, és ha a tûzvédelmi szakállo-
mány létszáma nem felel meg a 8. alcímben meghatározott
rendelkezéseknek, kezdeményezi az állománytábla vagy
a munkaköri jegyzék módosítását.

17. §

Hatályát veszti a tûzvédelem és a mûszaki mentés hon-
védelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1010 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



1. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

Katonai rendeltetésû építmények, építményrészek kockázati osztályai

A B C

1. A kockázati egység megnevezése A rendeltetés jellemzõi A kockázati egység kockázati osztálya

2.
Robbanóanyag-,
pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban
tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképesség felett

Magas Kockázat
(a továbbiakban: MK)

3.
Robbanóanyag-,
pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban
tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképességig

Közepes Kockázat
(a továbbiakban: KK)

4. Imitációsanyag-raktár
Oxidálószert anyagukban tartalmazó,
tûzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképesség felett

KK

5. Imitációsanyag-raktár
Oxidálószert anyagukban tartalmazó,
tûzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképességig

Alacsony Kockázat
(a továbbiakban: AK)

6.
Tüzérségi- és
rakétalõszer-raktár*

Tüzérségi és rakétalõszerek raktározása 300 kg
maximális befogadóképesség felett MK

7.
Tüzérségi- és
rakétalõszer-raktár*

Tüzérségi és rakétalõszerek raktározása 300 kg
maximális befogadóképességig KK

8.
Gyalogságilõszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lõszerek raktározása 300 kg maximális
befogadóképesség felett KK

9.
Gyalogságilõszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lõszerek raktározása 300 kg maximális
befogadóképességig AK

10. Fegyverszoba

Fegyverek és lõszerek tárolása, a lõszerek
tárolása páncélszekrényben történik, és a tárolt
lõszerek maximális mennyisége nem haladja meg
a 100 kg-ot

AK

11. Vegyivédelmi anyagraktár Vegyi mentesítõ anyagok tárolása 300 kg
befogadóképesség felett KK

12. Vegyivédelmi anyagraktár Vegyi mentesítõ anyagok tárolása 300 kg
befogadóképességig AK

13.
Lõszerbevizsgáló,
-megsemmisítõ üzem

Lõszerek szétszerelése, vizsgálata,
megsemmisítése MK

14.
Rakéta-, lõszer-elõkészítõ
állomás

Rakétafegyverzet és más osztottan tárolt lõszerek
elõkészítése, összeszerelése MK

15. Oxigéntöltõ állomás Oxigénüzemû berendezések, készülékek
feltöltése AK

16. Kémiai laboratórium Kémiai anyagok vizsgálata KK

17. Üzemanyag-laboratórium Üzemanyagok vizsgálata AK

18. Légijármû-javító hangár Katonai légijármûvek technikai vizsgálata,
javítása, ellenõrzése KK

19. Állandó jellegû harcálláspont Felszín feletti AK

20. Állandó jellegû harcálláspont Felszín alatti KK
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A B C

21. Katonai védett létesítmény
Minõsített adatok feldolgozása és tárolása,
honvédelmi érdekekbõl a tûzoltóság
beavatkozása nem lehetséges

KK

22. Szimulátorterem
Kiképzési, oktatási tevékenység végzése
elektronikus eszközök által szimulált
körülmények között

Nagyon Alacsony Kockázat

* Tényleges robbanó- és éghetõanyag-tartalom

2. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

A tûzesetrõl szóló jelentés adattartalma

1. a kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése, állomáshelye
2. a tûz keletkezésének helye
3. a tûzeset észlelésének – jelzésének – idõpontja
4. a tûzriadó elrendelésének idõpontja
5. a tûzoltóság értesítésének idõpontja
6. a tûz eloltásának idõpontja
7. a beavatkozó tûzoltóság elérhetõsége (a tûzoltásvezetõ neve, rendfokozata)
8. a tûzeset legmagasabb minõsített fokozata a tûzoltásvezetõ nyilatkozata alapján
9. a tûzeset rövid leírása

10. a tûzeset következményei (személyi sérülés, haláleset)
11. bûncselekményre utaló körülmény a tûzesettel kapcsolatban, a rendõrség, katonai ügyész értesítésének idõ-

pontja
12. kárérték
13. a tûzeset során tett egyéb intézkedések megnevezése
14. a jelentést adó megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetõsége
15. a jelentést vevõ megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetõsége

3. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

A tûzeseti adatgyûjtõ lap kötelezõ tartalmi elemei

1. a tûzjelzés ideje
2. a tûzeset pontos helye
3. a tûzre utaló tények, adatok
4. a tûzeset jellege, kiterjedése
5. a tûzeset minõsített riasztási fokozata
6. az eseménnyel kapcsolatos személyi sérülések mértéke, haláleset
7. az elhunyt, illetve sérült személyek adatai
8. a lehetséges tanúk adatai
9. bûncselekményre utaló jelek

10. átnézeti helyszínrajz a tûz által érintett területrõl, valamint annak környezetérõl
11. a tûzoltásvezetõ elérhetõsége
12. minden egyéb olyan információ, amely a tûz keletkezési helyének, idejének, okának megállapítása szempont-

jából jelentõséggel bír

1012 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
110/2017. (HK 11.) HM

határozata
a Honvédelmi Minisztérium

biztonsági vezetõ kinevezésének
visszavonásáról

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 23. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének
rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a HVK Híradó, Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökség személyi
állományából tartós külföldi szolgálat teljesítésre NATO
katonai szervezethez történt áthelyezése miatt
2017. október 31-ei hatállyal

visszavonom

Vass Sándor dandártábornok, a Honvédelmi Miniszté-
rium biztonsági vezetõi kinevezését, egyidejûleg hatályon
kívül helyezem a 77/2011. (HK. 18.) HM határozatot.

Budapest, 2017. október 24.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvéd Vezérkar fõnökének
388/2017. (HK 11.) HVKF

határozata
hadfelszerelés alkalmazásba vételérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alap-
ján –, figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 136. §-ában, valamint a 219. § (1) bekezdés
b) pontjában foglaltakra, és a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a következõ

határozatot

adom ki:

1. A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszer-
bõl történõ kivonásának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.)

HM utasítás 3. § (4) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
hadfelszerelés alkalmazásba vételét rendelem el:

Brit gyakorló zubbony
Brit gyakorló nadrág
Brit gyakorló póló
Brit gyakorló kabát
Brit polárpulóver
MK6 sisak
MK6 sisakbortó
Brit hosszú ujjú harci póló

2. Rendeltetése: Az önkéntes területvédelmi tartalékos
rendszer érdekében feladatot ellátó állomány ideiglenes
hadi- (gyakorló-) öltözete.

Budapest, 2017. október 16.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A köztársasági elnök
422/2017. (X. 31.) 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 mi-
niszter elõterjesztésére – Baráth Ernõ ezredest 2017. októ-
ber 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. október 18.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 20.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05024-2/2017.
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A köztársasági elnök
423/2017. (X. 31.) 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 mi-
niszter elõterjesztésére – dr. Koller József ezredest 2017.
október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. október 18.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 20.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05025-2/2017.

A köztársasági elnök
424/2017. (X. 31.) 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 mi-
niszter elõterjesztésére – Sándor Tamás ezredest 2017. ok-
tóber 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. október 18.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 20.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05026-2/2017.

A köztársasági elnök
425/2017. (X. 31.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, vala-
mint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvé-
delmi miniszter elõterjesztésére – Zsiga Tamás ezre-
dest 2017. október 23-ai hatállyal dandártábornokká
kinevezem.

Budapest, 2017. október 18.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 20.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05027-2/2017.

A Kormány
1768/2017. (XI. 7.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó
megtakarítások terhére történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítá-
sok kezelésérõl szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § b) pontjában meghatározott adókulcscsökkentésbõl
származó megtakarításra tekintettel felmerülõ szabad for-
rásokból 3 614 295 ezer forint felhasználását engedélyezi,
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fel-
használásra engedélyezett összegbõl az 1. melléklet sze-
rinti átcsoportosítást rendeli el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
55/2017. (X. 20.) HM

utasítása
a közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezmények igénybevételérõl
és nyilvántartásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján – figyelemmel a közforgalmú személyszállí-
tási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet rendelkezéseire – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
(a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A közforgalmú személyszállítási utazási ked-
vezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján a jogosul-
tak részére a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti „Utazási
utalványt” a honvédelmi szervezet személyügyi szerve
tárgyév március 31-ig a jogosultak rendelkezésére bocsát-
ja. Az „Utazási utalványt” a személyügyi szerv vezetõje
kiadmányozza.

(2) A honvédelmi szervezettel a tárgyév március 31.
után foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ szemé-
lyek számára az „Utazási utalványt” a jogviszony létrejöt-
tét követõ 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint kiadott utalványok
a tárgyévet követõ év március 31-ig érvényesek.

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek személyügyi szervei
az „Utazási utalvány” kiállításával egyidejûleg ellenõrzik,
hogy a jogosult megfelel-e a Korm. rendelet 7. § (2) bekez-
dése szerinti feltételeknek.

(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti jogviszony-létesítéssel
egyidejûleg az érintettet nyilatkoztatni kell arról, hogy
az adott naptári év vonatkozásában a korábbi munkáltató
által kiállított „Utazási utalvánnyal” nem rendelkezik.

4. §

A 2. és 3. §-ban foglaltaktól eltérõen a KNBSZ állomá-
nya esetében az „Utazási utalvány” kiállításának rendjét,
ideértve az alapjául szolgáló, 3. § (1) bekezdése szerinti
jogosultság fennállásának ellenõrzését is, a KNBSZ fõ-
igazgatója belsõ rendelkezésben szabályozza.

5. §

(1) Egy személy részére egy évben csak egy „Utazási
utalvány” adható ki.

(2) Az utalvány átvételét a jogosultak aláírásukkal iga-
zolják.

(3) Az utalvány felhasználásáról a jogosultakat elszá-
moltatni nem kell.

6. §

(1) A honvédelmi szervezetek személyügyi szervei szi-
gorú elszámolású nyilvántartást vezetnek a kiadott „Uta-
zási utalványokról”, amelynek alkalmasnak kell lennie
arra, hogy kizárja több utalvány azonos személy részére
történõ kiadását. A nyilvántartást az utolsó bejegyzés dá-
tumát követõ év december 31-ig kell megõrizni, ezt köve-
tõen az ügyviteli szabályok szerint meg kell semmisíteni.

(2) A tárgyévben az egyik honvédelmi szervezettõl egy
másik honvédelmi szervezethez áthelyezésre kerülõ sze-
mélyek esetében az átadó honvédelmi szervezet az „Uta-
zási utalvány” kiállításáról írásban értesíti az átvevõ hon-
védelmi szervezetet.

7. §

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszûnésekor
a személyügyi szerv által kiadott igazolásokon az „Utazási
utalvány” kiadásának tényét fel kell tüntetni.
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8. §

Az „Utazási utalvány” kiadásának nyilvántartását
az elöljáró személyügyi szerv jogosult ellenõrizni.

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti a közforgalmi személyszállítási utazási
kedvezmények igénybevételérõl és nyilvántartásáról szóló
72/2007. (HK 13.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
56/2017. (X. 25.) HM

utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

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

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

utasítást

adom ki:

1. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában
foglalt táblázat G:4, G:5 és G:6 mezõje.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
az 56/2017. (X. 25.) HM utasításhoz

1. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táb-
lázat H:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(H

8. kategória)

(3.) „MH Biztosító Szakasz”

2. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táb-
lázat H:5 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(H

8. kategória)

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

3. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblá-
zat H:6 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(H

8. kategória)

(6.) „Egyéni beosztások (Afganisztán) – Nemzeti
hírszerzõ beosztások”

A honvédelmi miniszter
57/2017. (XI. 6.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség katonai

egységes felderítõ rendszer átalakításával kapcsolatos
egyes feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

deltségébe tartozó szervezetekre és
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrend-

je szerinti szervezetekre
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: honvédségi szerve-
zetek] terjed ki.

2. Az MH önálló felderítõ ezred kialakításával
kapcsolatos feladatok

2. §

(1) Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár (a további-
akban: MH 5. B.I. l.dd.) feladatrendszere 2018. január
1-jén 00.00 órakor módosul, létszáma csökken. Az MH 5.
B.I. l.dd. szervezeti elemeként mûködõ 24. Bornemissza
Gergely Felderítõ Zászlóalj (a továbbiakban: 24. BGFZ)
az MH 5. B.I. l.dd.-ból kiválik.

(2) Az (1) bekezdés szerint az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségében, a Katonai Egysé-
ges Felderítõ Rendszer koncepcióban szereplõ fejlesztési
elgondolásnak megfelelõen a hadmûveleti-harcászati fel-
derítõ rendszer korszerûsítése, a feladatok hatékonyabb
végrehajtása érdekében azokat ellátó új, az MH hadrendje
szerinti ezred jogállású szervezetként létrehozásra kerül
az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Ezred (a továb-
biakban: MH 24. BGFE).

(3) A megszûnõ MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ változatlan
feladatrendszere és rendszeresített létszáma átadásra kerül
az MH 24. BGFE részére.

(4) Az MH 24. BGFE az MH 5. B.I. l.dd. székhelyével
azonos székhelyen kerül megalakításra, és feladatrendsze-
rébe kerül az MH ÖHP felderítõ támogatása, az MH ÖHP
parancsnokának alárendeltségébe tartozó dandárok felde-
rítõ rendszerének megerõsítése, valamint az MH kialakí-
tandó felderítõ „C4ISR” – Command, Control, Commu-
nications, Computers, Intelligence, Surveillance and

Reconnaissance – rendszerének üzemeltetésével kapcso-
latos egyes feladatok végrehajtása.

3. §

(1) Az MH 5. B.I. l.dd. rendszeresített létszámkeretét
úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az új szervezeti
rend szerinti mûködés kezdõnapját megelõzõ napon
az MH 5. B.I. l.dd. részére meghatározott létszámkeret
az átszervezést követõ napon a 2. § (3) bekezdése szerint
az MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ részére meghatározott lét-
számkerettel csökkentésre kerüljön.

(2) Az MH 24. BGFE rendszeresített létszámkeretét úgy
kell megtervezni és kialakítani, hogy az a költségvetési
szervként történõ mûködtetéséhez feltétlenül szükséges
létszámon felül nem haladhatja meg az új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõnapját megelõzõ napon a 2. §
(3) bekezdése szerint az MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ részére
meghatározott létszámkereteket.

4. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2018. június 30.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõnapja 2018. január 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-

mentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggés-
ben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állo-
mány rendelkezési állományba helyezésének, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt.
30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszo-
nya felmentéssel történõ megszüntetésének vagy a Kjt.
30/A. és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követõen a Kjt.
25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy
a kinevezésmódosítás hatálybalépésének legkorábbi idõ-
pontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti
mûködés kezdõnapja, legkésõbbi idõpontja megegyezik
a (2) bekezdésben meghatározott szervezési idõszak utol-
só napjával.

3. Az átalakítás végrehajtásának irányítása
és a mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

Az átalakítás során az MH 5. B.I. l.dd. feladatrendszer-
ének módosítására, az MH 24. BGFE alapító okiratának
és az MH 5. B.I. l.dd. alapító okirat módosításának
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(a továbbiakban együtt: okiratok) elõkészítése során
a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és
szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás
6/A. §-át és 11/A. §-át az alábbi határidõk figyelembevéte-
lével kell alkalmazni:

a) az okiratokra vonatkozó javaslatok kidolgozása
és azoknak a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) részére történõ megküldé-
se az utasítás hatálybalépését követõ tizedik munka-
napig,

b) az okiratok véleményeztetése, pontosítása és jóváha-
gyásra történõ felterjesztése az utasítás hatálybalépését
követõ huszadik munkanapig.

6. §

(1) Az MH 24. BGFE új állománytábláját és az MH
5. B.I. l.dd. állománytábla-helyesbítõ ívét a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása
alapján a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról
és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM
utasítás 12. § (2) bekezdése alapján az alábbi határidõk fi-
gyelembevételével kell elõkészíteni:

a) az okmányokra vonatkozó javaslat összeállítása és
megküldése a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)
Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HTCSF) részére az utasítás hatálybalépését követõ tizen-
ötödik munkanapig,

b) az okmányok egyeztetése, véglegesítése és jóváha-
gyásra történõ felterjesztése az utasítás hatálybalépését
követõ harmincadik munkanapig,

c) az okmányok jóváhagyása az utasítás hatálybalépését
követõ harmincötödik munkanapig,

d) a jóváhagyott okmányok kiadása az utasítás hatály-
balépését követõ negyvenedik munkanapig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti új állománytábla és állo-
mánytábla-helyesbítõ ív hatálybalépésének idõpontja
megegyezik a 4. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti
rendnek megfelelõ mûködés kezdõnapjával.

4. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
egyéb feladatok

7. §

(1) Az MH 5. B.I. l.dd. a részére kiadott 2018. évi költ-
ségvetési tervezési keretek terhére összeállítja a saját, va-
lamint – az MH 24. BGFE megalakításáért felelõs vezetõ-
jével együttmûködve – az MH 24. BGFE 2018. évi elemi
költségvetési tervjavaslatát, és azokat az – intézményi és
központi, valamint fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi
költségvetési javaslatainak elkészítésére vonatkozó

feladatokat és követelményeket tartalmazó – eljárásrend-
ben meghatározott módon és határidõig jóváhagyásra fel-
terjeszti.

(2) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)

a) legkésõbb 2017. november 30-ig elõkészíti a honvé-
delmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági
rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasí-
tás módosítását, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár (a további-
akban: HM VGHÁT) részére, és

b) a Magyar Államkincstárnál 2018. január 1-jei ha-
tállyal kincstári számla nyitását kezdeményezi az MH
24. BGFE részére.

(3) MH 24. BGFE rendszeresített beosztásainak
2018. évi feltöltésére az MH 24. BGFE 2018. évi elemi
költségvetésében jóváhagyott létszám figyelembevételé-
vel kerül sor.

(4) Az MH 24. BGFE megalakításáért felelõs vezetõje
az MH 5. B.I. l.dd. parancsnokával együttmûködve össze-
állítja az utasításban meghatározott feladatrendszer mó-
dosításával összefüggõ MH 24. BGFE infrastrukturális
igényét, és azt az utasítás hatálybalépését követõ hónap
negyedik munkanapig megküldi az MH ÖHP részére.
Az MH ÖHP az MH 24. BGFE infrastrukturális igénye
alapján felméri az igényelt infrastrukturális feladatok
mûszaki tartalmát, a végrehajtás becsült forrás- és idõ-
szükségletét, és azt a HM VGH, a HM védelempolitikáért
felelõs helyettes államtitkár és a HM VGHÁT útján dön-
tésre felterjeszti a HM közigazgatási államtitkára (a továb-
biakban: HM KÁT) részére.

(5) A HVKF intézkedik az MH Hadrendjének módosí-
tására és a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek
megfelelõ mûködés kezdõnapját megelõzõ ötödik napig
annak jóváhagyásra történõ felterjesztésére.

(6) A HVK HTCSF Magyarország nemzetközi szerzõ-
désekben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében
az utasításban meghatározott szervezeti változásokkal
összefüggõ, az Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl
szóló Szerzõdés és kiegészítõ dokumentumainak együttes
kihirdetésérõl szóló 1999. évi VI. törvényben meghatáro-
zott adatokról az új szervezeti rend szerinti mûködés kez-
dõnapját megelõzõ ötvenedik napig a HM TKF útján tájé-
koztatja a HM Védelempolitikai Fõosztályt.

5. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.

1020 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



(2) A 9. § (1) és (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép ha-
tályba.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tását HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje ezen
utasítás hatálybalépését követõ tizenötödik munkanapig
készíti elõ.

(4) A (3) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza ezen utasítás hatálya alá tartozó
honvédségi szervezetek utasítás rendelkezéseihez kapcso-
lódó további szakfeladatait.

(5) Ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
következtében szükségessé váló jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök módosításainak tervezeteit
az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
ezen utasítás hatálybalépését követõ hónap tizedik munka-
napjáig elõkészítik és megküldik a HM Jogi Fõosztály ré-
szére.

9. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos 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.

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

10. §

Ez az utasítás 2018. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke meg-
nevezésû táblázat a következõ 22. sorral egészül ki:

(A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés)

„22. MH 24. BGFE MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Ezred”

2. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(8.)

„Kiképzõ Század:
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylõ altiszt”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(8.)

„állomásparancsnok;
rajparancsnok;
raktárvezetõ altiszt;
szakasz altiszt;
vezénylõ altiszt”

1022 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



3. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„alosztályvezetõ (pkh.);
fõközpontparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ – csak a mûszaki és a harcoló,
harctámogató zászlóaljaknál;
vezetõ szervek:
részlegvezetõ (fõnökh.);
helyõrségtámogató parancsnokságok:
fõtiszt (ovh.);
repülõ- és helikopter bázisok:
fõtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
repülõraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülõeszköz-javító Század és Üzemeltetõ
Század:
századparancsnok;
szolgálatvezetõ mérnök;
szolgálatvezetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
bázisparancsnok;
fõtiszt (alov.h.);
parancsnokhelyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
vezetõ objektumkomendáns;
MH BHD HIRFK Rendszer-fõfelügyelet:
parancsnok;
részlegvezetõ;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmesterhelyettes;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok;
MH BHD Honvéd Palotaõrség:
parancsnok”
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2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó II. táblázat B:8 és C:8 mezõje helyébe a követ-
kezõ mezõk lépnek:

(B C

1. Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
felderítõ-adatértékelõ altiszt;
járatfogadó altiszt;
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt

adattáros altiszt;
ejtõernyõs altiszt;
észlelõ altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb beosztású
vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentõ altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH BHD:
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérõ altiszt;
tervezõ-szervezõ altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
koronaõr altiszt;
MH AA:
kezelõ altiszt;
MH KRK:
baleseti helyszínelõ altiszt;
rendész altiszt;
MH 2. KRDD:
specialista altiszt;
beosztott altiszt”
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3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:7 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(7.)

„állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
étkezdevezetõ altiszt;
fõszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
harckocsiparancsnok (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
vezetési pont parancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezetõ altiszt (P);
MH 24. BGFE:
csoportparancsnok-helyettes (P)”

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

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(8.)

„állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylõ altiszt;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezetõ altiszt;
MH KKK:
õrparancsnok;
MH ARB:
mûhelyparancsnok;
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
részlegparancsnok;
MH 24. BGFE:
csoportparancsnok”
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5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:13 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(13.)

„beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
központparancsnok (P);
részlegvezetõ-helyettes;
részlegvezetõ-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes;
felügyeletparancsnok-helyettes;
részlegvezetõ (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.);
részlegparancsnok;
MH Lé. Jü.:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.);
MH PBRT:
részlegparancsnok-helyettes;
MH 24. BGFE:
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes (P);
Elektronikai Hadviselés Század:
állomásparancsnok (P)”
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6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat C:14 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„információvédelmi tiszt (fõnökh.);
informatikai tiszt (fõnökh.);
jogász tiszt (fõnökh.);
karmester-helyettes;
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.);
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
radiológus 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.)”
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7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:15 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„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;
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;
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

laboratóriumvezetõ (ovh.);
radiológus fõtiszt (ovh.);
szolgálatfõnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
fõtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyõrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.);
MH KKK:
fõnök;
fõtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai fõtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezetõ;
fõtiszt (pkh.);
irodavezetõ;
központparancsnok;
részlegvezetõ (pkh.);
MH RKKK:
részlegvezetõ;
MH PBRT:
helyõrségkomendáns;
központparancsnok;
Hadmûveleti Központ:
parancsnokhelyettes;
váltásparancsnok”
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8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:17 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„MH 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;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok”
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9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat B:7 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(7.)

„asszisztens altiszt (P);
beosztott altiszt (P);
feldolgozó altiszt (P);
felderítõ-adatértékelõ altiszt;
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
rejtjelzõ altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
fõtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)”

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„asszisztens altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb beosztású vezetõk
gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
Tûzszerész Raj:
tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 24. BGFE:
elemzõ altiszt;
mesteroperátor altiszt;
zavaró altiszt;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

Értékelõ-elemzõ Központ:
beosztott altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
repülésbejelentõ altiszt”
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A honvédelmi miniszter
58/2017. (XI. 9.) HM

utasítása
a Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoportról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.

2. §

A HM idõsekért érzett felelõsségére és ellátási kötele-
zettségére figyelemmel, annak érdekében, hogy a nyugál-
lományú katonák és honvédségi nyugdíjasok egyéni és kö-
zösségi érdekei minél hatékonyabban érvényesíthetõek le-
gyenek, a HM-ben Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoport
(a továbbiakban: Munkacsoport) mûködik.

3. §

(1) A Munkacsoport a miniszter hatáskörébe tartozó,
idõsekkel kapcsolatos feladatok ellátását segítõ konzulta-
tív, tanácsadó testület.

(2) A Munkacsoport e feladatkörében:
a) figyelemmel kíséri és nyomon követi az MH Idõsügyi

Stratégiájában foglalt célkitûzések, prioritások, feladatok
végrehajtását és megvalósulását, a nyugállományú kato-
nák, a hozzátartozói ellátásban részesülõk és a honvédségi
nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit, valamint szük-
ségleteik alakulását, tapasztalatai birtokában ajánlásaival
és javaslataival segíti a HM vezetésének döntéshozatali te-
vékenységét; és

b) elõsegíti a döntések elõkészítésének idõszakában
az idõs korosztály ágazati kötõdését szolgáló tárcaszin-
tû szabályzók kialakítását, bevezetését és egységes

szemléletû végrehajtását, valamint tapasztalatainak ér-
tékelését.

4. §

(1) A Munkacsoport elnöke a HM parlamenti államtit-
kára (a továbbiakban: HM PÁT).

(2) A Munkacsoport tagjait az idõsügyekben és a róluk
való gondoskodás területén jártas, az érintett csoportok ér-
dekében ma is aktív és tevékeny, idõs korosztályhoz
tartozók közül a HM PÁT kéri fel.

(3) A tagok személyét és számát az arányossági elv ér-
vényesülésével, a nyugdíjas szervezetek és az érdekképvi-
seleti szervezetek ajánlásai alapján kell megállapítani.

(4) A Munkacsoport munkáját állandó és ideiglenes
meghívottak és szakértõk segíthetik.

5. §

(1) A Munkacsoport titkári feladatainak ellátására
– az MH központi személyügyi szerv állományából –
a HM PÁT állandó felelõst jelöl ki.

(2) A Munkacsoport mûködésével kapcsolatos költsé-
geket a HM PÁT költségvetésében kell tervezni és bizto-
sítani.

6. §

A Munkacsoport ügyrendjét és munkatervét a HM PÁT
egyetértésével határozza meg.

7. §

(1) A Munkacsoport a feladatoktól függõen, de éven-
te legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a HM
PÁT hívja össze és vezeti. A HM PÁT helyettesítését tá-
volléte esetén az általa kijelölt minisztériumi vezetõ lát-
ja el. Az ülések napirendjére a titkár alkalmanként tesz
javaslatot. A Munkacsoport üléseirõl jegyzõkönyv ké-
szül.

(2) A Munkacsoport ülésein megfogalmazott kérdése-
ket, javaslatokat a hatáskörrel rendelkezõ szakmai szerv
részére a titkár továbbítja.

(3) A szakmai szervek álláspontjáról, a tett intézkedé-
sekrõl – jellegüknek megfelelõen szóban vagy írásban –
a Munkacsoport tájékoztatást kap.

8. §

A Munkacsoport tevékenységének, munkájának nyilvá-
nosságát a katonai sajtó képviselõje biztosítja.
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9. §

A minisztériumi szervek vezetõi biztosítják, hogy
az idõsek esélyegyenlõségét elõsegítõ, azt közvetlenül
érintõ elõterjesztések, intézkedések és jogszabályter-
vezetek véleményezésre a Munkacsoport titkárának
megküldésre kerüljenek, aki továbbítja azokat
a Munkacsoport munkájában részt vevõ idõsügyi szer-
vezetek részére.

10. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
105/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség beszerzési információs rendszer

kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével
kapcsolatos feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
106/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló

Elem támogatásáról,
és annak a Magyar Honvédséggel való

kapcsolattartásról, az adatszolgáltatással
és információcserével kapcsolatos feladatokról,

valamint az annak tevékenységét támogató
munkacsoportról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
108/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Szennyezett területek kármentesítése – szakaszolt
projektek címû, KEHOP – 3.3.1 felhívás keretében
megvalósuló, KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 számú

„Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt
szénhidrogén szennyezettség kármentesítése –

II szakasz” projekt elõkészítésének
és végrehajtásának feladatairól*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
113/2017. (HK 11.) 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, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdés 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 szol-
gálatok létesítésérõl szóló 97/2015. (HK 1/2016.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban:
Intézkedés) 2/B. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„2/B. SMK mûszaki tiszt

a) feladata: az IBH építésére és karbantartására vonat-
kozó nyilvántartások vezetése, a mûszaki szakterületre



vonatkozó intézkedések, jelentések, felterjesztések, ügy-
darabok kidolgozása,

b) vezénylése, alárendeltsége:
ba) vezénylését heti váltásban, aktivizálás esetén napi

váltásban a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) és a HM Hatósági Fõosztály (a továbbiakban:
HM HF) fõosztályvezetõje az alárendeltségébe tartozó
állományból biztosítja,

bb) a szolgálatok elosztását a Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség kijelölt
kiemelt referens fõtisztje koordinálja,

bc) szolgálati feladatai ellátása szempontjából az SMK
vezetõjének van alárendelve.”

2. Az Intézkedés 2. pontjában az „Ideiglenes Bizton-
sági Határzárral” szövegrész helyébe az „Ideiglenes
Biztonsági Határzárral (a továbbiakban: IBH)” szöveg
lép.

3. Az Intézkedés 4. b) pont ba) alpontjában a „HM
Hatósági Hivatal” szövegrész helyébe a „HM HF” szö-
veg lép.

4. Az Intézkedés 9. pontjában a „Honvéd Vezérkar”
szövegrész helyébe a „HVK” szöveg lép.

5. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon lép
hatályba*, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. november 6.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
M/7/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az Ország Fegyveres Védelmének Terve,

a Magyar Honvédség Hadrendje
és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer
felülvizsgálatáról és átdolgozásáról**

** Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
384/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint

a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot

ellátó személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
387/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. október havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
390/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala,

katonai képviselõi beosztás átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
391/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep

megünneplésével, valamint
a Halottak Napi koszorúzások

és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával
összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
392/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a honvédségi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi

Rendszerbe történõ kijelölésérõl és készenléti
szolgálatba vezénylésérõl szóló

360/2017. (HK 10.) HVKF parancs
hatályon kívül helyezésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
395/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2017. november hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
396/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2017. október havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
400/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

téli idõszakra történõ felkészülésének
egyes feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, a hon-
védelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányí-
tásáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rende-
let 24. §-ában foglaltak, valamint a Honvédelmi Ágazati
Katasztrófavédelmi Terv alapján az alábbi

parancsot

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti
Csoportfõnökségre (a továbbiakban: HVK HDMCSF), va-
lamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. Elrendelem a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól
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szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés 1. mellékleté-
ben meghatározott Téli Veszélyhelyzetet Felszámoló és
Mentõ Csoportok (a továbbiakban: TVFMCS) valamint
Lánctalpas Téli Veszélyhelyzetet Felszámoló és Mentõ
Csoportok (a továbbiakban: LTVFMCS) személyi
állományának és technikai eszközeinek kijelölését.

3. A készenlét fokozásának végrehajthatósága érdeké-
ben a HKR-be kijelölt TVFMCS-k és LTVFMCS-k szá-
mára a megalakításra kötelezett katonai szervezetek pa-
rancsnokai készítsenek elõzetes számvetéseket, valamint
2017. november 15. és 2018. március 31. között biztosít-
sák a készenlétbe helyezés feltételeit a Honvédelmi Ága-
zati Katasztrófavédelmi Terv (a továbbiakban: ÁKT) 8. fe-
jezetében meghatározott módon. Fordítsanak kiemelt
figyelmet az ideiglenes munkacsoportok személyi állomá-
nyának felszerelésére, kiképzésére.

4. A kijelölt munkacsoportok készenlétbe helyezését
külön parancsra hajtsák végre.

2. A HVK HDMCSF feladata

5. A HVK HDMCSF készítse elõ a téli idõjárás okozta
katasztrófaveszélyes helyzetek kezelésében történõ
honvédségi közremûködésre vonatkozó stratégiai el-
gondolást.

3. A katonai szervezetek feladatai

6. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP), az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Ki-
képzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP), az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD), az MH Egészségügyi Köz-
pont, valamint az MH Logisztikai Központ pontosítsa az
alárendelt HKR vezetési elemek 2017. december 23. és
2018. január 2. közötti idõszakra vonatkozó elérhetõsé-
geit.

7. Az MH ÖHP, valamint az MH HFKP alárendeltségé-
be tartozó Nehéz Kétéltû Mentõcsoportok, a Szállító-von-
tató Csoportok, valamint a speciális készenlétet ellátó Ne-
héz Földmunkagép és Gépi Romeltakarító Csoport készül-
jön fel, valamint legyen képes az ÁKT-ban meghatározott
képességein túlmenõen:

a) közúti kerekes jármûvek által nem járható terepen,
havas közúton, hóban rekedt tömegközlekedési eszközök,
személygépkocsik, valamint azok utasai kimentésére;

b) fontosabb útcsomópontok járhatóvá tételére;
c) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul

szükséges esetekben;

d) elzárt körzetek élelmiszerrel, gyógyszerrel történõ el-
látására.

8. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó Légi Kuta-
tó-Mentõ Készenléti Szolgálat készüljön fel, valamint le-
gyen képes a meghatározott képességein túlmenõen:

a) közúti jármûvek által nem járható terepen, hóban re-
kedt gépjármûvek utasai kimentésében történõ közremû-
ködésre;

b) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul
szükséges esetekben;

c) elzárt körzetek különösen sürgõs esetben történõ ellá-
tására élelmiszerrel, gyógyszerrel, kis súlyú és terjedelmû
egyéb készletekkel.

9. Az MH ÖHP, az MH HFKP, valamint az MH BHD
intézkedjen a 2., valamint 7. pontban meghatározott mun-
kacsoportjai, eszközei, anyagai, készletei – szükség esetén
gépjármûállománya – téli körülmények közötti tartós
munkavégzéshez szükséges felszereléssel való kiegészíté-
sére. A technikai eszközökön hajtsák végre a téli igénybe-
vételre történõ felkészítés feladatait. Az állomány készül-
jön fel a téli munkavégzésre és segítségnyújtásra, a techni-
kai eszközöket lássák el a terepjárást fokozó eszközökkel
és anyagokkal.

10. Az MH Geoinformációs Szolgálat központi meteo-
rológiai szolgálata az általánosan biztosított meteorológiai
támogatáson felül készítsen 2017. december 22. és 2018.
január 2. közötti idõszakban napi rendszerességgel hatna-
pos idõjárás elõrejelzést Magyarország területére. Az elõ-
rejelzés térjen ki a Magyarország területén várható hava-
zásra, hófúvásra és 2017. december 22-tõl 2018. január
2-ig naponta kerüljön megküldésre az MH Központi
Ügyelet részére.

4. Záró rendelkezések

11. Ez a parancs az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

12. Ez a parancs 2018. március 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2017. október 28.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
402/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. október havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
403/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
404/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
405/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep

megünneplésével, valamint a Halottak Napi
koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás

végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló
391/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A honvéd vezérkar fõnökének
406/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Kiképzési Program a Magyar Honvédség mûszaki

katonái részére címû fõnökségi kiadvány
kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-

nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 11. § (3) bekezdésére a következõ

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a to-
vábbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Kiképzési Program a Magyar Honvédség mûszaki
katonái részére címû fõnökségi kiadvány (a továbbiakban:
szabályzat) kidolgozására kidolgozó csoportot hozok
létre.

3. A szabályzat kidolgozását az MH Hadkiegészítõ, Fel-
készítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HFKP) parancsnoka irányítja.

4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a Honvéd
Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF).

5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje a HVK HDMCSF Fegyvernemi Osztály ve-

zetõ kiemelt referens fõtisztje (mûszaki),
b) vezetõ helyettese a HVK Haderõtervezési Csoportfõ-

nökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) Fegyvernemi Ké-
pességfejlesztési Osztály kiemelt referens fõtisztje
(mûszaki).

6. A kidolgozó csoport tagjai:
a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
b) az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
c) az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
d) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
e) az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
f) az MH 86. Szolnok Helikopterbázis,
g) az MH Pápa Bázisrepülõtér,
h) az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
i) az MH HFKP és
j) az MH Altiszti Akadémia
állományából kijelölt szakállomány.

7. Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továb-
biakban: NKE) rektorát, hogy az NKE Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar részvételét a kidolgozó csoport
munkájában biztosítani szíveskedjen.

8. A szabályzat kidolgozása során az alábbi követelmé-
nyeket kell érvényesíteni:

a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, mûszaki támogatásra vonatkozó szabályo-
zókkal,
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b) a szabályzat teljes körûen szabályozza az MH mûsza-
ki szakalapozó kiképzés és szakkiképzés feladatai végre-
hajtásának eljárásrendjét,

c) a szabályzat feleljen meg az MH-ban bevezetett, vo-
natkozó NATO egységesítési egyezmények elõírásainak
és követelményeinek és

d) a szabályzat feleljen meg a hatályos és normatív mó-
don kötelezõ NATO és magyar terminológiának.

9. Az MH HFKP parancsnoka a szabályzat kidolgozási
ütemtervét a HVKF részére 2017. október 30-ig terjessze
fel jóváhagyás céljából.

10. A szabályzat egységesítése, véglegesítése érdeké-
ben az MH HFKP parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai
részére a szolgálati út betartásával szakmai összevonást
kezdeményezhet.

11. A szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2018. október 15.

12. A lektor a szakmai felelõs szerv, illetve szervezet
vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy szemé-
lyek. Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgo-
zó csoport vezetõje. A lektorálási feladatokkal megbízott
személy vagy személyek feladatukat szolgálati tevékeny-
ségük keretében végzik.

13. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését kö-
vetõ 15 napon belül kezdje meg munkáját.

14. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép ha-
tályba*, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2017. október 27.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
407/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. október havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
408/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettes beosztás
átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
411/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a 2017. november havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
412/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
415/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
416/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. október havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
417/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2017. november hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

395/2017. (HK 11.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
421/2017. (HK 11.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló 404/2017. (HK 11.)

HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
397/2017. (HK 11.) HVKF

intézkedése
a szállítórepülõ szakszemélyzet átképzésének

végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
401/2017. (HK 11.) HVKF

intézkedése
a hivatásos, a szerzõdéses az önkéntes tartalékos,

a munkavállaló és a közalkalmazotti állomány
gépjármûvezetõi vizsgára történõ felkészítésének

szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § (3) bekezdése alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó minisztériumi szervekre, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A gépjármûvezetõi vizsgára történõ felkészítés (a to-
vábbiakban: felkészítés) célja, hogy a fel nem töltött harc-
és gépjármûvezetõi beosztások, munkakörök elsõsorban
belsõ toborzás útján a felkészítésre történõ beiskolázást
követõen betöltésre kerüljenek, valamint az Önkéntes Tar-
talékos Rendszerben megjelenõ gépjármûvezetõ állomány
gépjármûvezetõi engedély (a továbbiakban: vezetõi enge-
dély) megszerzése végrehajtható legyen a szolgálati hely
vagy munkahely vonzáskörzetében.

3. A katonai szervezeteknél azon altiszti és legénységi
beosztásokat valamint közalkalmazotti, munkavállalói
munkaköröket, melyek betöltéséhez a vezetõi engedély
követelmény, elsõsorban belsõ toborzás útján kell feltöl-
teni.

4. A meglévõ állományból a gépjármûvezetõi felkészí-
tésen való részvételérõl a hivatásos és a szerzõdéses állo-
mány esetében a munkáltatói jogkört gyakorló parancsnok
vezénylési parancsban vagy döntési lapon, önkéntes tarta-
lékos állomány esetében a munkáltatói jogkört gyakorló
parancsnok behívó parancs kiadásának kezdeményezésé-
vel, majd vezénylési parancsban, közalkalmazott és mun-
kavállaló esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ
(a továbbiakban a parancsnok és a vezetõ együtt: parancs-
nok) határozatban dönt.

5. A gépjármûvezetõi felkészítésre a parancsnok vezé-
nyelhet olyan hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tarta-
lékos katonát is, aki nem gép- vagy harcjármûvezetõi be-
osztást tölt be, azonban szolgálati feladatai vagy a beosztá-
sa ellátásához vezetõi engedély szükséges, de azzal nem
rendelkezik.

6. A gépjármûvezetõi felkészítés formája intenzív gép-
jármûvezetõi tanfolyam, melynek kategóriáit a beszerzési
eljárás lefolytatásának elõkészítésekor a katonai szervezet
parancsnoka határozza meg. A tanfolyamokat a beszerzési
eljárásban nyertes gépjármûvezetõi felkészítéssel foglal-
kozó gazdasági társaságok vagy egyesületek szervezik és
hajtják végre.
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2. A felkészítéssel kapcsolatos
általános követelmények, feladatok

7. A gépjármûvezetõi felkészítés MH szintû szakmai
irányítási, elöljárói felügyeleti és ellenõrzési jogkörbõl fa-
kadó feladatait a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK KIKOCSF) hajtja végre.

8. A gépjármûvezetõi felkészítéshez szükséges költség-
vetési keretet a katonai szervezetek saját intézményi költ-
ségvetésükben tervezik.

9. A katonai szervezet felelõs azért, hogy a gépjármûve-
zetõ felkészítésre fordítandó idõ – együttmûködésben
a gépjármûvezetõ képzõ szervvel – a napi kiképzési fel-
adatok terhére kizárólag munkaidõben, illetve szolgálat-
teljesítési idõben kerüljön betervezésre és végrehajtásra.
A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a felkészítések
a Személyi javaslati lapon vagy a személyi beszélgetésrõl
készült jegyzõkönyvben foglalt teljesítési határidõig befe-
jezõdjenek.

10. A képzésben részt vehet a parancsnok döntése alap-
ján:

a) a hivatásos és a szerzõdéses állomány tagja, a honvé-
dek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továb-
biakban: Hjt.) 42. § (2) bekezdés g) pontja, a Hjt. 88. §
(1) bekezdése, valamint a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: Hjtvhr.) 108. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklete
figyelembevételével,

b) az önkéntes tartalékos állomány tagja a Hjt. 42. §
(2) bekezdés g) pontja, valamint a Hjt. 216. § (3) bekez-
dése figyelembevételével,

c) a közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 44/A § (2) és (3) bekezdé-
se figyelembevételével,

d) a munkavállaló a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdés g) pontja valamint
146. § (3) bekezdés b) pontjának figyelembevételével, va-
lamint

e) aki egészségileg gépjármûvezetésre alkalmas az adott
jármûkategóriára, és

f) amennyiben hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalé-
kos szolgálati viszonyban áll személyi javaslati lap aláírá-
sával, amennyiben közalkalmazotti vagy munkavállalói
jogviszonyban áll a személyi beszélgetésrõl készült jegy-
zõkönyv aláírásával vállalja, hogy

fa) a képzési követelményeknek eleget tesz,
fb) amennyiben a képzésbõl önhibájából kizárásra ke-

rül, vagy a meghosszabbított szerzõdés lejárati idõtartalma
elõtt jogviszonya önhibájából megszûnik, a felmerült,
a Személyi javaslati lapon vagy a személyi beszélgetésrõl

készült jegyzõkönyvben rögzített, az MH által megfizetett
költségeket és azok törvényes kamatait az MH részére
visszafizeti,

fc) az MH-val fennálló vagy létesítendõ jogviszonyát
megszerzett vezetõi engedély-kategóriánként 3-3 évvel
meghosszabbítja, illetve a jogviszonyát a vezetõi engedély
megszerzését követõen kategóriánként 3-3 éven belül nem
szünteti meg, valamint

fd) a felkészítéssel kapcsolatosan rá háruló pótvizsgára
való felkészítés és pótvizsga költségeit megfizeti.

3. A tervezés fõbb feladatai

11. A katonai szervezet feladatai:
a) összeállítja a katonai szervezet felkészítési igényeit,
b) megtervezi a felkészítéshez szükséges költségvetési

igényét saját intézményi költségvetésének terhére, a köz-
beszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLII törvény (a további-
akban: Kbtv.) szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár fi-
gyelembevételével,

c) a felkészítést megelõzõ év november 15-ig pontosítja
a jóváhagyott költségvetési terv alapján a rendelkezésre
álló költségkeretet,

d) megszervezi és végrehajtja a gépjármûvezetõi felké-
szítésre vonatkozó pályázat kiírását és lefolytatását Kbtv.
szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár alatt, valamint

e) a pályázat gyõztesével megköti a képzés lefolytatását
biztosító szerzõdést

12. A középszintû vezetõ szerv és a más magasabb szin-
tû parancsnokságok az alárendelt katonai szervezetektõl a
lefolytatott gépjármûvezetõi felkészítésekrõl beérkezett
jelentések alapján tájékoztatják a HVK KIKOCSF-et a le-
folytatott gépjármûvezetõ felkészítésekrõl, a HVK
KIKOCSF csoportfõnökének a gépjármûvezetõi vizsgára
történõ felkészítés részletes szabályait tartalmazó szakuta-
sításában megadott kiképzési szempontok alapján január
31-ig.

13. A HVK KIKOCSF feladatai:
a) kidolgozza és folyamatosan napra készen tartja HVK

KIKOCSF csoportfõnökének a gépjármûvezetõi vizsgára
történõ felkészítés részletes szabályait tartalmazó szakuta-
sítását.

b) a HM éves munkaterve alapján ellenõrzi a gazdasági
társaságok, egyesületek által folytatott gépjármûvezetõi
felkészítéseket,

c) a középszintû vezetõ szerv és a más magasabb szintû
parancsnokságok felterjesztésre kerülõ éves jelentéseit
szakmai közegeivel értékeli, elemzi és az általa végrehaj-
tott éves ellenõrzések tapasztalataival kiegészítve részle-
tes összegezett jelentést terjeszt fel a felkészítést követõ év
február 15-ig a HVKF részére.
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4. A szervezés fõbb feladatai

14. A katonai szervezet feladatai:
a) a felkészítésre tervezett állomány részére biztosítja a

beiskolázáshoz szükséges PÁV, egészségi alkalmassági
vizsgálatokon való részvételt,

b) az alkalmasság megállapítását követõen, ha szüksé-
ges, meghosszabbítja a fennálló foglalkoztatási-, munka-,
jogviszonyra vonatkozó szerzõdéseket a vezetõi engedély-
hez kötött beosztások, munkakörök betöltése érdekében,

c) elõkészíti a felkészítés végrehajtásához és nyilvántar-
tásához szükséges okmányokat a HVK KIKOCSF cso-
portfõnökének a gépjármûvezetõi vizsgára történõ felké-
szítés részletes szabályait tartalmazó szakutasításában
foglaltaknak megfelelõen,

5. A felkészítés végrehajtásának fõbb feladatai

15. A katonai szervezet feladatai:
a) biztosítja a felkészítésre beiskolázott állomány tanfo-

lyamon való folyamatos részvételét, annak érdekében,
hogy az alábbi idõkereteken belül a tanfolyamot záró ható-
sági vizsgára bocsáthatóak legyenek:

aa) „A”; „A1” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vál-
lalkozási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
4 hónap,

ab) „B” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vállalko-
zási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
4 hónap,

ac) „C”; „C1” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vál-
lalkozási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
4 hónap,

ad) „D” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vállalko-
zási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
4 hónap,

ae)„B+C” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vállal-
kozási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
6 hónap,

af)„BE”; „B1E” „CE”; „C1E” kategóriás vezetõi enge-
dély esetén a Vállalkozási szerzõdésben rögzített idõpont,
de nem több mint 4 hónap,

ag) „D1E”; „DE” kategóriás vezetõi engedély esetén
a Vállalkozási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem
több mint 4 hónap,

ah) „ADR” kategóriás vezetõi engedély esetén a Vállal-
kozási szerzõdésben rögzített idõpont, de nem több mint
3 hónap.

b) a parancsnok a képzõ szerv vagy a kijelölt kapcsolat-
tartó hivatalos jelzése alapján kizárja a képzésbõl azt a be-
iskolázottat, aki

ba) a tanfolyamot az elõírt helyen és idõben nem kezdte
meg,

bb) hiányzásai miatt a tanfolyamot nem teljesítette, és
annak befejezésére a Személyi javaslati lapon vagy a sze-

mélyi beszélgetésrõl készített jegyzõkönyvben foglalt tel-
jesítési határidõn belül már nem kerülhet sor,

bc) a meghatározott vizsgákon – vizsgaelemenként –
öt alkalommal sikertelenül vizsgázik,

c) a képzés koordinálásáért felelõs személy folyamato-
san figyelemmel kíséri a felkészítés végrehajtását, felelõs
a résztvevõ állomány felkészítéseken való rendszeres
megjelenésének biztosításáért,

d) nyilvántartja a tanfolyamok eredményeit és a tanfo-
lyamon résztvevõk létszámát,

e) az éves felkészítési feladat befejezését követõen je-
lentést terjeszt fel, illetve küld a középszintû vezetõ szerv
vagy más magasabb szintû parancsnokság parancsnoká-
nak a kiképzettek létszámáról és a képzés tapasztalatairól.

6. Záró rendelkezések

16. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

17. Ezen intézkedés hatálybalépését követõ 30. napig
a HVK KIKOCSF csoportfõnöke szakutasításban szabá-
lyozza a gépjármûvezetõi vizsgára történõ felkészítés
részletes szabályait.

18. Hatályát veszti a hivatásos és szerzõdéses állomány
gépjármûvezetõi képzésének céljáról, a végrehajtás részle-
tes szabályairól szóló 553/2011. (HK 12.) HVKF intéz-
kedés.

A távollévõ HVKF helyett:

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. október 26.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
418/2017. (HK 11.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség

2017. (2018–2019.) évi kiképzési feladatokról szóló
513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés

módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
18/2017. (HK 11.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenysé-
gérõl szóló 54/2015. (X. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés
a) pontjára a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterüle-
tén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezé-
sek érvényesülését.

3. STANAG 1481 MAROPS (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – IDENTIFICATION OF
FRIENDLY SUBMARINES (IFS) – ASIP-01, EDITION
A / Baráti tengeralattjárók azonosítása címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH rész-
vétele nélkül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)

b) témakezelõ: MH HFKP

4. STANAG 3830 (EDITION 3) AIRCREW
NUCLEAR FLASH BLINDNESS PROTECTION – AA-
MedP 1.15 Ed.A, Ver.1/ A légi személyzet nukleáris vak-
ság elleni védelme címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)

b) témakezelõ: HVK LOGCSF

5. STANAG 7164 (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) SPECIAL AERONAUTICAL CHARTS
(SAC) – AGEOP-23, EDITION A/ Különleges léginavi-
gációs térképek – AgeoP-23, A kiadás címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követke-
zõk szerint:

a) témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb-
biakban: MH GEOSZ)

b) témakezelõ: MH GEOSZ

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettesének szakutasításával, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

6. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

A távollévõ HVKF helyettes helyett:

Szabó István vezérõrnagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnökének

koordinációs helyettese
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar
Kiképzési Oktatási Csoportfõnökség

csoportfõnökének
2/2017. (HK 11.) HVK KIKOCSF

szakutasítása
a Tûzszerész Szakkiképzési Program címû

fõnökségi kiadvány kiadásáról*

A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének

16/2017. (HK 11.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a katasztrófavédelmi feladatok
logisztikai támogatásának megtervezésérõl

és végrehajtásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének

48/2017. (HK 11.) HVK HDMCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség atom-, biológiai
és vegyivédelmi feladatainak körében

a fenyegetettségi szintek és az egyéni védõeszközök
védelmi szintjeinek egységesítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a
Magyar Honvédség atom-, biológia és vegyivédelmi fel-
adatainak körében a fenyegetettségi szintek és az egyéni
védõeszközök védelmi szintjeinek egységesítésérõl az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-

vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy a szakutasí-
tásban meghatározott rendelkezések érvényesülése bizto-
sításában közremûködni szíveskedjen.

3. A szakutasítás kiadásának célja az MH atom, biológi-
ai és vegyi (a továbbiakban: ABV) fenyegetettségi szintek
és az egyéni védõeszközök védelmi szintjeinek egységesí-
tése. Ennek biztosítása érdekében:

a) az ABV fenyegetettségi szintek meghatározása tekin-
tetében a VV224/111 számon kiadott, Segédlet a csapatok
ABV fegyverek és események elleni védelmére címû fõ-
nökségi kiadvány (a továbbiakban: Fõnökségi kiadvány)
D mellékletében foglaltak az irányadóak,

b) az egyéni védõeszközök védelmi szintjei vonatkozá-
sában a Fõnökségi kiadvány E mellékletében foglaltakat
kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a gázálarc
viselése az 1–4 védelmi szintek között bármely helyzetben
elrendelhetõ.

4. A szakutasításban foglaltak bevezetését és alkalma-
zását a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmû-
veleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF)
csoportfõnöke a HVK HDMCSF Fegyvernemi Osztály
osztályvezetõ útján irányítja és felügyeli.

5. A szakutasítás hatálybalépését követõen A Magyar
Honvédség Szárazföldi Haderõnemének Harcszabályza-
ta IV. rész (Ált/59), Az Általános Katonai Kiképzés Ké-
zikönyve II. kötet, valamint az ABV védelmi alegység-
parancsnoki kézikönyv felülvizsgálata, módosítása során
a szakutasítás 3. a) és b) pontjában foglaltakat kell alkal-
mazni.

6. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság elér-
hetõvé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

7. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

Korom Ferenc vezérõrnagy s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. november 7.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási

és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

H 047874
SZ1015494
N 015257
N 016230
N 019794
N 023131
N 010173
N 024117
N 014201

TJ1000207
I - 078363
I - 080054
I - 076571

Budapest, 2017. október 5.

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ

Igazolvány szám

H 051696
S 048940
S 051774
N 025023
N 030416
N 016326
N 010781
I - 078794
KT 000572

Budapest, 2017. november 3.

Bendes István alezredes s. k.,
törzsfõnök

A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei

2017. augusztus 1. – 2017. szeptember 30. közötti
idõszakban

Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

1. Németh Nóra,
2. Kis Ákos Imre,
3. Kustra Péter,
4. Hegyiné Subasitz Noémi,
5. Szvercsek Dávid,
6. dr. Spitzer Jenõ,
7. dr. Vikman László,
8. Kovács József,
9. Aszódi Nándor,
10. Bárány Gabriella,
11. Geiszt Kitti Fanni
kormánytisztviselõkkel.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnt

próbaidõ alatt azonnal
1. Bárány Gabriella
kormánytisztviselõnek;

közös megegyezéssel
1. Pintér Dóra
kormánytisztviselõnek;

áthelyezéssel
1. dr. Raffay Bálint,
2. dr. Nagy Ildikó
kormánytisztviselõknek.

A jelzett idõszakban címadományozás nem történt.
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT ANYAG

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
116/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2017. évi külön juttatásról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. és 9. pontja, valamint 11. § (3) bekez-
dése alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya 2017. november 1-jén a Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédel-
mi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) személyi
állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses katonákra,
állami vezetõnek nem minõsülõ kormányzati szolgálati
jogviszonyban állókra (a továbbiakban: kormánytisztvise-
lõk), közalkalmazottakra, munkavállalókra, honvéd tiszt-
jelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre, továbbá a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiak-
ban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés a)–m) és p)–v) pontja alapján
rendelkezési állományban lévõkre, valamint a részükre
biztosítandó 2017. évi külön juttatással (a továbbiakban:
külön juttatás) kapcsolatos feladatok végrehajtásában
érintett szervezetekre terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetõjét,
hogy az intézkedés végrehajtását szervezete vonatkozá-
sában tegye lehetõvé.

3. Az intézkedés alkalmazásában
a) pénzügyi és számviteli szerv:
aa) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel

rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a saját pénz-
ügyi és számviteli szervezeti egység, vagy

ab) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
nem rendelkezõ honvédségi szervezet esetében a pénzügyi
és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli
szervezeti egység;

b) személyügyi szerv:
ba) az önálló állománytáblával rendelkezõ honvédelmi

szervezet alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerve,
vagy

bb) a saját személyügyi szervvel nem rendelkezõ hon-
védelmi szervezet esetében az alapnyilvántartást vezetésé-
re kijelölt személyügyi szerv;

c) utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
kibocsátott, az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. (a továb-
biakban: szolgáltató) által forgalmazott papíralapú étke-
zési Erzsébet-utalvány.

4. Az intézkedés hatálya alá tartozók részére – a rész-
szolgálatteljesítési idõben vagy részmunkaidõben foglal-
koztatottakat is ideértve – külön juttatásként egyszeri,
45 000 Ft értékû utalványt kell biztosítani.

5. Nem biztosítható a 4. pont szerinti külön juttatás an-
nak, aki 2017. november 1-jén

a) 30 napot elérõ vagy meghaladó idõtartamú illetmény
vagy fizetés nélküli szabadságát töltötte,

b) elõzetes letartóztatásban volt,
c) a Hjt. 131. § (1)-(3) vagy (5) bekezdése szerint volt

jogosult illetményre, távolléti díjra,
d) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 157. § (1) bekez-
dése alapján állásából felfüggesztés alatt állt,

e) méltatlanság címén történõ, tervezett felmentése in-
dokait a Kttv. 64. § (2) bekezdése szerint már megismerte,

f) felmentési idejét töltötte, és ezzel összefüggésben
mentesült a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötele-
zettség alól,

g) az állomány – a Hjt. 2. § 26. pontban megjelölt –
más szervhez vezényelt tagjaként teljesített szolgálatot,
amennyiben illetményre nem közvetlenül a HM fejezet
költségvetése személyi juttatások kiemelt elõirányzata
terhére volt jogosult, vagy

h) a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendel-
kezési állományba tartozott, és szolgálatot nem teljesített.

6. A külön juttatásra jogosultak körérõl a pénzügyi és
számviteli szerv elõzetes névjegyzéket készít, amelyet
a honvédelmi szervezet személyügyi szerve ellenõriz.
A névjegyzék tartalmazza a jogosult nevét, személyügyi
törzsszámát, jogviszonya jellegét, az állomány tagjának
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rendfokozatát, az utalvány sorszámát, összértékét, az átve-
võ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét és a jogo-
sultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

7. A 6. pont szerinti ellenõrzött névjegyzéket a honvé-
delmi szervezet személyügyi szerve átadja a pénzügyi és
számviteli szerv részére, mely intézkedik az utalvány szol-
gáltatótól történõ megrendelésére.

8. Az utalványt a jogosultak részére jegyzék alapján leg-
késõbb 2017. december 15-ig kell átadni.

9. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. november 16.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szem-
pontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

63. Rákosi Viktor: Hõs fiúk

Ma már kevesen emlékeznek Rákosi Viktor nevére. A gyerekek talán nem is hallottak róla. Alig több, mint
tíz évvel a szabadságharc leverése után született, 1860-ban. Gyermekkorát a Székelyföldön, egy gyergyói
faluban töltötte, késõbb került Budapestre, itt élt haláláig, 1923-ig. Író, újságíró volt, karcolataival,
humoros írásaival a nemzet függetlenségéért állt ki. Felnõtteknek szóló írásait Sipulusz néven jelentette
meg, s hosszú idõn át volt szerkesztõje a Kakas Márton címû élclapnak. Hazaszeretettõl, meleg ember-
ségtõl áthatott ifjúsági regényei a szabadságharcban odaadással helytálló fiatalokról szólnak.

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

Megrendelem a

63. Rákosi Viktor: Hõs fiúk

címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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