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Jogszabályok

196/2017. (VII. 10.)
Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 661

197/2017. (VII. 10.)
Korm. rendelet

A Magyar Honvédség által védendõ létesítmények kijelölésé-
rõl, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét
megtestesítõ ereklyék körérõl és az õrzésükre vonatkozó
szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módo-
sításáról 661

Határozatok

1450/2017. (VII. 10.)
Korm. határozat

A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélye-
zésérõl szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosí-
tásáról 663

1453/2017. (VII. 13.)
Korm. határozat

Külföldi fegyveres erõknek a határrendészeti feladatok támo-
gatásában való további részvételének engedélyezésérõl és az
ezzel összefüggésben felmerülõ kiadások finanszírozásáról 664

1462/2017. (VII. 25.)
Korm. határozat

A védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl 664

1463/2017. (VII. 25.)
Korm. határozat

A Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO
Reagáló Erõben történõ részvételérõl 668

1464/2017. (VII. 25.)
Korm. határozat

A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához
szükséges költségvetési források átcsoportosításáról 668

233/2017. (VII. 10.)
KE határozat

Katonai bírói kinevezésrõl 677

245/2017. (VII. 12.)
KE határozat

Kitüntetés adományozásáról 677

255/2017. (HK 8.)
HVKF határozat

Alkalmazásba vételre kerülõ hadfelszerelésrõl 677
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Miniszteri utasítások

34/2017. (VII. 6.)
HM utasítás

A kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról
szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás és a Magyar-Orosz
Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar
Tagozata tagjainak kijelölésérõl szóló 33/2016. (VII. 15.)
HM utasítás módosításáról 678

35/2017. (VII. 13.)
HM utasítás

Egyes miniszteri utasítások módosításáról 679

36/2017. (VII. 19.)
HM utasítás

A honvédelmi feladatok ellátásához szükséges infrastrukturá-
lis és élõerõs õrzés-védelmi feladatok végrehajtásáról 686

37/2017. (VII. 24.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség különleges rendeltetésû dandár képes-
ség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról 688

38/2017. (VII. 24.)
HM utasítás

A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM uta-
sítás módosításáról 714

39/2017. (VII. 24.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását
elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási
tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 19/2015.
(V. 11.) HM utasítás módosításáról 714

40/2017. (VII. 31.)
HM utasítás

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruhá-
zási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról 715

41/2017. (VIII. 7.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 717

42/2017. (VIII. 7.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készen-
léti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM uta-
sítás módosításáról 718

Államtitkári intézkedések

68/2017. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az MH Elektronikus Iratkezelõ Rendszer rendszergazdai fel-
adatainak ellátásáról, a rendszergazda kijelölésérõl 720

70/2017. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt
adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok végrehajtásáról 720

73/2017. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program
megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról 749

77/2017. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium 2017. évi átalakításával össze-
függõ szervezési feladatok végrehajtásáról 751

18/2017. (HK 8.)
HM KÁT szakutasítás

A Magyar Honvédség repülésbiztonsági rendszerérõl 758

14/2017. (HK 8.)
HM VGHÁT szakutasítás

A hazai és nemzetközi résztvevõkkel Magyarországon végre-
hajtott kiképzési rendezvények és gyakorlatok infrastrukturá-
lis biztosításának rendjérõl 760

15/2017. (HK 8.)
HM VGHÁT szakutasítás

A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-
utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szak-
utasítás módosításáról 764

16/2017. (HK 8.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 764
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17/2017. (HK 8.)
HM VGHÁT szakutasítás

A Magyarország határain kívüli válságkezelõ- és béketámo-
gató mûveletekben résztvevõk és nemzetközi szervezetekhez
vezényelt katonai megfigyelõk pénzügyi biztosításáról 765

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

248/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A szervezet elemzés-értékelés 2017. évi végrehajtásáról szóló
448/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról 782

249/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

Az Úszó, Vízilabda, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi Világbaj-
nokság – „FINA 2017” – végrehajtásával kapcsolatos felada-
tokról szóló 230/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról 782

254/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2017. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról szóló
149/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról 782

257/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 782

261/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 782

269/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A XXXIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam elõ-
készítésérõl és végrehajtásáról 782

271/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 197/2017.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 783

272/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl szóló 234/2017. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról 783

273/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl 783

275/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 783

276/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges
Rendeltetésû Ezred szervezeti átalakításával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásáról 783

278/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség 2017. (2018–2019.) évi kiképzési fel-
adatairól szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés
módosításáról 783

286/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi és Közigazgatási Csoportban 2017. június–július
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálat-
vezénylésérõl szóló 176/2017. (HK 6.) HVKF parancs módo-
sításáról 783

287/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

Honvédségi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rend-
szerbe történõ kijelölésérõl és készenléti szolgálatba vezény-
lésérõl 783

289/2017. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2017. évi tisztavatás elõkészítésérõl és végrehajtásáról 783

250/2017. (HK 8.)
HVKF intézkedés

Az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó orvosi rendelõkben,
készlettároló helyeken, valamint a mûveleti területen, illetve
katonai feladat végrehajtása közben a kábítószerekkel és
pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységrõl 783

259/2017. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíj-
szerzõdésrõl 790

288/2017. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség használatában lévõ mûszaki gépek
kezelõinek felkészítésérõl 795
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Fõnöki rendelkezések

561/2017. (HK 8.)
HVK SZCSF szakutasítás

A hazai képzésekkel kapcsolatos egyes személyügyi szak-
feladatok végrehajtásáról szóló 1360/2015. (HK 1/2016.)
HVK SZCSF szakutasítás módosításáról 805

1/2017. (HK 8.)
HVK KIKOCSF szakutasítás

A Tûzszerész Szakkiképzési Program címû fõnökségi kiad-
vány kidolgozásáról 805

9/2017. (HK 8.)
HVK HIICSF szakutasítás

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalék létrehozásának híradó
és informatikai támogatásáról 805

106/2017. (HK 8.)
MH HFKP intézkedés

Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely csapatkarjelzésé-
nek, valamint csapatjelvényének rendszeresítésérõl 805

69/2017. (HK 8.)
HM JF intézkedés

Intézkedés hatályon kívül helyezésérõl 808
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
196/2017. (VII. 10.) Korm.

rendelete
a honvédelmi szervezetek mûködésének

az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zõket rendeli el:

1. §

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5. § Az ellátó és az ellátott honvédelmi szervezet kö-
zötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét mi-
niszteri utasítás határozza meg.”

2. §

A Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1a) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédel-
mi szervezetenként elkészített, ellenõrzött, jóváhagyott és
a központi költségvetésrõl szóló törvény szerkezeti rendjé-
nek megfelelõ részletezettséggel összeállított

a) idõközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követõ
hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan
gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követõ év február
10-éig,

b) éves jelentést és éves költségvetési beszámolót
az Áhsz. 32. § (1a) bekezdése szerinti határideig, és

c) a december hónapra készített idõközi költségvetési
jelentést a költségvetési évet követõ év február 10-éig

a Kincstár által mûködtetett elektronikus adatszolgálta-
tó rendszerbe – a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
cím idõközi mérlegjelentésének kivételével – feltölti.”

3. §

Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 3. §-ában az „a fejezetet irányító szerv által” szöveg-

rész,
c) 7. § (3) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész és
d) 10. § a) pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
197/2017. (VII. 10.) Korm.

rendelete
a Magyar Honvédség által védendõ létesítmények

kijelölésérõl, valamint a magyar állam folytonosságát
és függetlenségét megtestesítõ ereklyék körérõl
és az õrzésükre vonatkozó szabályokról szóló

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Magyar Honvédség által védendõ létesítmények
kijelölésérõl, valamint a magyar állam folytonosságát és
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függetlenségét megtestesítõ ereklyék körérõl és az õrzé-
sükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ
3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Magyar Honvédség a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja alapján ellátja
az 1. melléklet szerinti létesítmények õrzését és védel-
mét.”

2. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelethez

A B C

1. Létesítmény
A Magyar Honvédség által ellátott õrzés és

védelem jellege
Idõtartam

2. A Budapesten megrendezendõ Úszó-, Vízilabda-,
Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztésrõl szóló 2015. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények

A rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek feladat- és hatáskörét
nem érintõen

2017. július 13-tól
2017. július 31-ig

”



HATÁROZATOK

A Kormány
1450/2017. (VII. 10.) Korm.

határozata
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló

1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozathoz

1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 41. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja
Létszám (fõ)
legfeljebb]

„41. SABER GUARDIAN 2017 HFKP Magyarország, Románia, Bulgária II–III. n. é. 6000”

2. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következõ 57–60. sorral egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat

tervezett
idõpontja

Létszám (fõ)
legfeljebb]

„57. NATO CWIX 2017 MH BHD Lengyelország/NATO/EU tagállam I–IV. n. é. 32

58. STEADFAST COBALT 2017 MH ÖHP Franciaország, Litvánia/NATO/EU
tagállam

I–IV. n. é. 35

59. SOFT CAPS 2017 MH HFKP Magyarország/NATO/EU tagállam I–IV. n. é. 200

60. CMX 17 NATO
válságkezelési gyakorlat

HM VIF Magyarország/NATO/EU tagállam III–IV. n. é. 100”

3. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat

tervezett
idõpontja

Létszám (fõ)
legfeljebb]

„28. TOBRUQ LEGACY
légvédelmi rakéta gyakorlat

MH ÖHP Csehország
NATO és EU tagállamok

I–IV. n. é. 150”
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4. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következõ 61. sorral egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat

tervezett
idõpontja

Létszám (fõ)

legfeljebb]

„61. PLATINUM WOLF HFKP Szerbia II–III. n. é. 50”

5. A H. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következõ 19. és 20. sorral egészül ki:

[Fsz. A tevékenység megnevezése A feladat tervezett idõpontja Engedélyezett létszám]

„19. DCM-E csapatmozgások I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 250

20. NFIU HUN csapatmozgások I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 50”
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A Kormány
1453/2017. (VII. 13.) Korm.

határozata
külföldi fegyveres erõknek a határrendészeti feladatok

támogatásában való további részvételének
engedélyezésérõl és az ezzel összefüggésben felmerülõ

kiadások finanszírozásáról

A Kormány
1. az Alaptörvény 47. cikk (1) bekezdésében meghatáro-

zott hatáskörében eljárva, a tömeges bevándorlás által ki-
alakult helyzet megoldásának elõsegítéséért, a szövetséges
államok és fegyveres erõik kérelmeit figyelembe véve,
ezen erõk által felajánlott támogató tevékenység felhaszná-
lása, valamint ezen erõkkel történõ közös gyakorlatozás ér-
dekében engedélyezi, hogy az Európai Unió tagállamainak
vagy az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak fegyveres
erõi a Magyar Honvédség – a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. §
(1) bekezdés h) pontja alapján elrendelt – „Közös Akarat”
elnevezésû határrendészeti közremûködõ feladatának köz-
vetett támogatásában – ide nem értve a határrendészeti te-
vékenységet – egyidejûleg legfeljebb 1000 fõvel a „Közös
Akarat” feladat végéig, de legfeljebb 2018. június 30-ig
részt vegyenek;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladatokkal
összefüggésben felmerülõ kiadások finanszírozásához
szükséges forrásokat a XIII. Honvédelmi Minisztérium fe-
jezet részére biztosítja;

3. visszavonja a külföldi fegyveres erõknek a határren-
dészeti feladatok támogatásában való részvételének enge-
délyezésérõl szóló 1723/2015. (X. 7.) Korm. határozatot és
a külföldi fegyveres erõknek a határrendészeti feladatok
támogatásában való részvételének engedélyezésérõl és

az ezzel összefüggésben felmerülõ kiadások finanszírozá-
sáról szóló 1595/2016. (X. 28.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1462/2017. (VII. 25.) Korm.

határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl

1. A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézke-
désekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés
e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása
érdekében

a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védel-
mi felkészítés 2017. évi feladattervét;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédel-
mi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és végrehajtás-
koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel
a feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség esetén
tegyen javaslatot a teljesítést segítõ intézkedésekre;

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos
c) felkéri a legfõbb ügyészt, az Országos Bírósági Hiva-

tal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgatóját,



a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhiva-
tal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
ság, valamint a Nemzeti Választási Iroda vezetõjét, hogy
szakterületüket érintõen mûködjön együtt a védelmi felké-
szítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért fele-
lõs szervekkel az 1. mellékletben meghatározott feladatok
végrehajtásában.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdései-
rõl szóló 1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2017. évi feladatterve

1. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban
álló Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban:

a) A Nemzeti Intézkedések Gyûjteményében foglalt in-
tézkedések felülvizsgálata az ágazati felelõs szervek bevo-
násával.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2017. november 30.
b) A védelmi felkészítés körébe tartozó, 2017. évben

végrehajtott, és 2018. évre javasolt feladatokról szóló kor-
mány-elõterjesztés részeként beszámoló készítése
a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló
Nemzeti Intézkedési Rendszer mûködésének összesített
tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtá-
sáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: NATO által meghatározott idõpont
c) Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagá-

lási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatko-
zó nemzeti álláspont összeállítása és megküldése
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) részére.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: NATO által meghatározott idõpont

2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttmûködés fel-
adataival kapcsolatban:

a) A komplex válságkezelés képességcéljaihoz felaján-
lott civil-katonai-rendvédelmi képességek alapján a kijelölt

személyek alkalmazásra történõ felkészítése belföldi és
külföldi tanfolyamokon.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
b) A fegyveres összeütközés idõszakában végrehajtan-

dó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés végre-
hajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési
követelmények alapján.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter a képzési követel-
mények meghatározásáért

Határidõ: folyamatos
c) A b) pont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcso-

latban, a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési
követelményeken túl, szükség szerint további szakmai kö-
vetelmények meghatározása.

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2017. szeptember 30.

3. A védelmi felkészítés feladataival kapcsolatban:
a) A védelmi igazgatás rendszerében központi, területi,

helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási feladatot
ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar közremûködé-
sével.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi, helyi védelmi bizottsá-
gok

Határidõ: folyamatos
b) A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Orszá-

gos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás
területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és
más rendezvények szervezése és végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
megyei, fõvárosi, helyi védelmi bizottsá-
gok

Határidõ: az „Országos Haditorna Verseny”
programjához igazodóan

c) A hazafias és honvédelmi nevelés programjának tan-
tervi szintû megjelenítése a testnevelés kerettanterv módo-
sításával, illetve ehhez kapcsolódó megvalósíthatósági ta-
nulmány kidolgozása.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2017. december 31.
d) A minisztériumok honvédelmi feladatainak tervezé-

sét és végrehajtását elõsegítõ honvédelmi igazgatási szak-
értõi rendszer mûködésének és bõvítési lehetõségeinek
vizsgálata, ennek eredményérõl a Kormány tájékoztatása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: a védelmi felkészítés 2017. évi feladatai-
nak végrehajtásáról szóló jelentéshez
igazodóan
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4. A honvédelmi típusú különleges jogrend idõszaki fel-
készüléssel összefüggõ feladatokkal kapcsolatban:

a) A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelõzõ
védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet és a váratlan táma-
dás idején bevezetendõ rendkívüli intézkedések jogsza-
bálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása
az érintett miniszterek bevonásával, a honvédelmi minisz-
ter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai véle-
ményezése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
b) A Kormány részére szóló elõterjesztésben a Kor-

mány tájékoztatása az a) pont szerinti feladat végrehajtásá-
ról, a véglegesített jogszabálytervezetek bemutatása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
c) A közigazgatási rendszer központi szintjének rendkí-

vüli állapotban történõ mûködésével kapcsolatos koncep-
ció bemutatása, szükség szerint javaslattétel a szabályo-
zási feladatokra.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
d) A hazai befogadó nemzeti támogatás intézményrend-

szerének felülvizsgálata, a befogadó nemzeti támogatással
kapcsolatos jogszabályok és szabályozók szükségszerû
módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a tervezési
protokoll, az eljárási és elszámolási rend, valamint a terve-
zéssel, szerzõdéskötéssel, nyilvántartással és ellenõrzéssel
összefüggõ dokumentumok kidolgozása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2017. december 31.
e) A NATO nagyon magas készenlétû erõivel kapcso-

latos koncepció alapján a befogadó nemzeti támogatás ké-
pesség katalógusának összeállítása, valamint a NATO
erõk fogadásának, állomásoztatásának és mozgatásának
tervezése érdekében a szükséges adatok megküldése
a honvédelmi miniszternek.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2017. november 30.

5. Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel
összefüggõ feladatokkal kapcsolatban:

a) A NATO 2017. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis
Management Exercise 17, a továbbiakban: CMX 17) nem-
zeti végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: a CMX 17 gyakorlat levezetési tervének
megfelelõen

b) Az Európai Unió „Multi Layer 2018” gyakorlat nem-
zeti feladatainak tervezése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: az Európai Unió által a gyakorlat elõkészí-
tésére és végrehajtására meghatározottak
szerint

c) A NATO Erõket Integráló Elem minõsítõ gyakorlatá-
ban való közremûködés.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: a gyakorlat levezetési tervének
megfelelõen

d) Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat vég-
rehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
emberi erõforrások minisztere
illetékes megyei, fõvárosi védelmi bizott-
ság

Határidõ: 2017. december 31.

6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatokkal
kapcsolatban:

A nemzetgazdaság biztonságos mûködésének és védel-
mi felkészítésének átfogó koncepciójáról szóló elõterjesz-
tés Kormány által történõ jóváhagyásával összhangban

a) a tartalékok meghatározása, az állami és piaci tartalé-
kok különválasztása;

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek

Határidõ: 2017. szeptember 30.
b) a tartalékolás központi koordinációját ellátó szerve-

zet és a tartalékolás ágazati feladatainak meghatározása;
Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek

Határidõ: 2017. november 30.
c) a piaci tartalékolási rendszer kidolgozása.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

miniszterek
Határidõ: 2017. november 30.

7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával
kapcsolatos feladatok:

a) A védelemgazdasági alapterv központi szintû tervdo-
kumentáció mintaokmányainak elkészítése.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2017. november 30.
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b) Az ágazatonként meghatározott, honvédelemben
közremûködõ egyéb szervek honvédelmi intézkedési ter-
veinek szükség szerinti felülvizsgálata, a hiányzó tervek
elkészítése.

Felelõs: miniszterek
Határidõ: 2017. november 30.
c) A megyei, fõvárosi védelmi bizottságok honvédelmi

intézkedési terveiben az egészségügyi feladatok szerepel-
tetésével kapcsolatos útmutató készítése, az útmutató alap-
ján a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok honvédelmi in-
tézkedési terveinek kiegészítése a területi szintû egészség-
ügyi feladatokkal.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere
megyei, fõvárosi védelmi bizottság

Határidõ: 2017. november 30.

8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeivel összefüggõ feladatokkal kapcsolatban:

a) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeit biztosító létesítmények mûködtetése és
a képességek fenntartása, valamint a Kormány által jóvá-
hagyott ütemterv szerinti fejlesztése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos
b) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer

mûködtetése és fejlesztési feladatainak végrehajtása.
Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: folyamatos
c) A honvédelmi és a gazdasági felkészülés koordináci-

ója, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeinek biztosítása, valamint a K-600/KTIR Hír-
közlési és Informatikai Rendszer mûködtetésével össze-
függõ alkalmazási követelmények meghatározása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos
d) Az a) és b) alpont szerinti mûködtetéssel, képesség-

fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges
2017. évi szerzõdések megkötése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2017. október 30.
e) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-

dési feltételeit biztosító létesítményben létrehozandó,
a kormányzat különleges jogrendben történõ mûködésé-
hez nélkülözhetetlen, georedundáns informatikai rendsze-
rek kialakítására vonatkozó javaslat elkészítése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2017. december 31.
f) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mû-

ködési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében

a 2016-ban megkezdett törzsvezetési gyakorlat II. ütemé-
nek végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2017. szeptember 30.

9. A Kormány részére elõterjesztés készítése a honvéde-
lemben közremûködõ szervek honvédelmi felkészítéssel,
országvédelemmel és a honvédelmi kötelezettségek telje-
sítésével kapcsolatos adatkezelésének szabályozásáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2017. december 31.

10. A honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alap-
ján – az érintett államigazgatási szervek bevonásával – át-
fogó, felügyeleti ellenõrzés lefolytatása a Komárom-
Esztergom Megyei Védelmi Bizottságnál, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottságnál, a Békés
Megyei Védelmi Bizottságnál, a Zala Megyei Védelmi
Bizottságnál, valamint a Nógrád Megyei Védelmi Bizott-
ságnál.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
érintett megyei, fõvárosi védelmi bizottsá-
gok

Határidõ: 2017. november 30.

11. Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter ré-
szére a védelmi felkészítés 2018. és 2019. évi feladatterv-
ének összeállítása érdekében, a tervezett feladatokhoz tar-
tozó költségvetési igények egyidejû megjelölésével.

Felelõs: miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2017. november 1.

12. A 11. pont szerinti javaslatok alapján a Kormány ré-
szére elõterjesztés készítése a 2018. évre tervezett védelmi
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szük-
séges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: 2018. február 1.

13. A Kormány számára összeállításra kerülõ jelentés-
hez tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részé-
re a 2017. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásá-
ról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.

Felelõs: miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2017. november 30.

14. A 13. pont szerinti tájékoztató alapján jelentés ké-
szítése a Kormány számára a védelmi felkészítés 2017. évi
feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és
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gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biz-
tosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer mûködtetése” jogcí-
meken biztosított elõirányzatok felhasználásáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: 2018. március 31.

A Kormány
1463/2017. (VII. 25.) Korm.

határozata
a Magyar Honvédség kijelölt állományának

a NATO Reagáló Erõben történõ részvételérõl

A Kormány
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állomá-

nyából legfeljebb 400 fõ az Észak-atlanti Szerzõdés Szer-
vezete (a továbbiakban: NATO) Reagáló Erõ tevékenysé-
gében részt vegyen,

2. a NATO-tól érkezõ konkrét felkérés alapján az adott
mûvelet Észak-atlanti Tanács általi elrendeléséhez való
magyar hozzájárulásról, valamint a Magyar Honvédség ki-
jelölt állományának a NATO mûveletben történõ tényle-
ges részvételérõl, a NATO gyorsított döntéshozatali eljá-
rás elõírásainak figyelembevételével külön határoz,

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség külön-
bözõ NATO parancsnokságokon szolgálatot teljesítõ tag-
jai a NATO Reagáló Erõben történõ részvétel keretében
– az 1. pont szerinti létszámkorlát keretein belül – mûveleti
területen is folytathassák a szolgálati tevékenységet akkor,
ha az adott parancsnokságot vagy annak meghatározott
elemeit NATO mûveleti területre telepítik,

4. visszavonja a Magyar Honvédség kijelölt állományá-
nak a NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1464/2017. (VII. 25.) Korm.

határozata
a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok

végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról

A Kormány
1. egyetért a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak

végrehajtásához a Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím,
1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés elõirány-
zatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felké-
szülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló
497,0 millió forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f) és g) pontjá-
ban, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá a honvéde-
lemrõl 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 41. § (3) bekez-
désében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében

a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi-
és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére
az ezen jogcímen rendelkezésre álló 497,0 millió forintból
a Kvtv. 1. melléklet

aa) I. Országgyûlés fejezet, 10. Közszolgálati média-
szolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati hozzájárulás
alcím javára 25,0 millió forint,

ab) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára
2,0 millió forint,

ac) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
cím javára 3,0 millió forint, 12. Fõvárosi, megyei kor-
mányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára
240,0 millió forint, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
cím javára 3,0 millió forint,

ad) XII. Földmûvelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Föld-
mûvelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 3,0 mil-
lió forint,

ae) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium
igazgatása alcím javára 67,0 millió forint,

af) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisz-
térium igazgatása cím javára 25,0 millió forint, 4. Terrorel-
hárítási Központ cím javára 9,0 millió forint, 5. Bünte-
tés-végrehajtás cím javára 3,0 millió forint, 7. Rendõrség
cím javára 20,0 millió forint, 8. Alkotmányvédelmi Hiva-
tal cím javára 5,0 millió forint, 9. Nemzetbiztonsági Szak-
szolgálat cím javára 5,0 millió forint, 12. BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím javára 35,0 millió
forint,

ag) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Belgazdasági felada-
tok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami fel-
adatai a honvédelmi törvény alapján jogcímcsoport javára
35,0 millió forint,

668 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



ah) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára
9,0 millió forint,

ai) XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,
1. Emberi Erõforrások Minisztériuma igazgatása cím ja-
vára 8,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
miniszterek

Határidõ: azonnal

b) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biz-

tosítása jogcím terhére az ezen jogcímen rendelkezésre
álló 1200,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet

ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
javára 975,0 millió forint,

bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi ke-
zelésû elõirányzatok cím, 1. K-600 hírrendszer mûködte-
tésére alcím javára 225,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök
233/2017. (VII. 10.) KE

határozata
katonai bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Belovai
Henriettét 2017. július 1. napjától határozatlan idõtartamra
katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. június 23.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03146-5/2017.

A köztársasági elnök
245/2017. (VII. 12.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. tör-
vény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõter-
jesztésére –

Magyarország védelmi képességének erõsítése, illetve
a Magyar Honvédség technikai és személyzeti fejlesztése
érdekében, valamint a szövetséges béketeremtõ, béke-
fenntartó és humanitárius feladatok ellátása terén nyújtott
több évtizedes segítõ tevékenysége elismeréseként

Ben Hodges altábornagy, az Amerikai Egyesült
Államok Európában állomásozó Szárazföldi Erõinek és
7. Hadseregének parancsnoka részére a

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2017. június 28.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 3.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03359-2/2017.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
255/2017. (HK 8.) HVKF

határozata
alkalmazásba vételre kerülõ

hadfelszerelésérõl

A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerbõl
történõ kivonásának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.)
HM utasítás 3. § (4) bekezdés e) pontja alapján az alábbi
hadfelszerelés alkalmazásba vételét rendelem el:

Eszköz megnevezése:
Könnyû szállító helikopter

Eszköz típusa:
AS350B

Eszköz rendeltetése:
A kiképzési, légimegfigyelõ-felderítõ repülések, vala-

mint futár- és szállítási feladatok ellátása, a hajózó állo-
mány helikopter vezetõi készségének fenntartása, továbbá
az NFTC képzés hazai szakaszában történõ alkalmazása.

Budapest, 2017. július 14.

A távollévõ HVKF helyett:

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

A honvédelmi miniszter
34/2017. (VII. 6.) HM

utasítása
a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok

besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás
és a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó

Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak
kijelölésérõl szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján, valamint a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 36. § (2) bekezdés d) pontjában, a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
désében, továbbá a kormányközi vegyesbizottságok tag-
jainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008.
(VIII. 27.) Korm. határozatban, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között
a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emléké-
nek megörökítésérõl, valamint sírjaik jogi helyzetérõl
szóló Megállapodás, valamint az ezzel kapcsolatos pénz-
ügyi finanszírozásról készített Jegyzõkönyv jóváhagyásá-
ról szóló 2158/1996. (VI. 25.) Korm. határozatban foglal-
takra figyelemmel a következõ

utasítást

adom ki:

1. A kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok
besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás

módosítása

1. §

A kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besoro-
lásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás 2. § f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott
tervezésérõl és végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) szerinti kiemelt
programok kategóriájába az alábbi hadfelszerelés-fejlesz-
tési programok, illetve folyamatban lévõ fejlesztések tar-
toznak:]

„f) a ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési
Program keretén belül megvalósítandó hadfelszerelésfej-
lesztési programok.”

2. A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó
Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak

kijelölésérõl szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosítása

2. §

A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó
Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelölésérõl
szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a továbbiakban:
Utasítás) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A Magyar Tagozat elnökhelyettesi feladatainak el-
látására dr. Holló József Ferenc nyugállományú altáborna-
gyot, kegyeleti diplomáciáért felelõs miniszteri biztost je-
lölöm ki.”

3. §

Az Utasítás 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A Magyar Tagozat tagjai a honvédelmi tárca képvise-
letében:)

„b) Horváth Lajos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um (a továbbiakban együtt: HM HIM) Katonai Emlékezet
és Hadisírgondozó Igazgatóság igazgatója,”

4. §

Az Utasítás 1. § (3) bekezdés e) pontjában a „Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum” szövegrész helyébe a „HIM”
szöveg lép.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
35/2017. (VII. 13.) HM

utasítása
egyes miniszteri utasítások módosításáról

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. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosítása

1. §

(1) A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatok-
ról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban:
9/2014. HM utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(2) A 9/2014. HM utasítás 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

2. A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról
és a létszámgazdálkodásról szóló

13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosítása

2. §

A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás

a) 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „HVK
HTCSF, az MH ÖHP parancsnokának szolgálati aláren-

deltségébe tartozó katonai szervezetek vonatkozásában
az MH ÖHP parancsnoka” szövegrész helyébe a „HVK
HTCSF csoportfõnöke, az MH ÖHP, az MH HFKP és
az MH LK parancsnokának szolgálati alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek vonatkozásában érintettségük-
nek megfelelõen az MH ÖHP, az MH HFKP vagy az MH
LK parancsnoka” szöveg és

b) 21. § (6) bekezdés b) pontjában a „Hadkiegészítõ”
szövegrész helyébe a „Katonai Igazgatási” szöveg
lép.

3. A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosítása

3. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 4. § b) pontjában
az „MH Logisztikai Központnál” szövegrész helyébe
az „MH Logisztikai Központnál és az alárendeltségébe
tartozó szervezeteknél, valamint” szöveg lép.

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

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 35/2017. (VII. 13.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 1. mellékletében az 1. Az utasításban szereplõ rövidítések jegyzéke megnevezésû táblázat
15. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A B

1. Megnevezés Rövidített megnevezés)

„15. HM Állami Légügyi Fõosztály HM ÁLF”

2. melléklet a 35/2017. (VII. 13.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „67 Közlekedés és szállítás” táblázat 22. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„22. T légiforgalmi terminál HVK LOGCSF t technikus”

2. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „84 Katonai hatósági” táblázat 12. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„12. J hatósági
repülés-meteorológus

HM ÁLF j ”

3. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „84 Katonai hatósági” táblázat 17. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„17. O hatósági repülõtér
felügyelõ

HM ÁLF o ”

4. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „84 Katonai hatósági” táblázat 23. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„23. U hatósági repülõorvos HM ÁLF u ”
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3. melléklet a 35/2017. (VII. 13.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjában foglalt I. táblázat B:19 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(19.)

„MH ÖHP:
légierõ haderõnem fõnöke (pkh.) (K);
szárazföldi haderõnem fõnöke (pkh.) (K);
törzsfõnök (K);
MH KKH (Brüsszel):
katonai képviselõ (K);
MH HFKP:
parancsnok (K);
vezetõ fõtanácsadó fõnök (K)”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjában foglalt I. táblázat B:8 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(8.)

„állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harcjármûparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezetési pont parancsnok;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai Harcszázad:
állomásparancsnok;
MH AA, kiképzõ szervek:
csoportparancsnok”

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjában foglalt I. táblázat C:14 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tûzvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

MH 25. KGY l. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd.:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtõernyõs Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Koronaõr Csoport:
csoportparancsnok;
Palotaõr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképzõ tiszt (alov.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Kiképzõ Század:
századparancsnok”

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjában foglalt II. táblázat C:14 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
híradó rendszerfõügyeletes tiszt;
humán tiszt;
informatikai tiszt;
informatikai rendszerfõügyeletes tiszt;
jogász tiszt;
kiképzõ tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

nevelõ tiszt;
oktató tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
rejtjelzõ tiszt;
személyügyi tiszt;
térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
bevezetõ irányító tiszt;
elemzõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ mérnök tiszt;
helikoptervezetõ tiszt;
helikoptervezetõ tiszt I.;
helikoptervezetõ tiszt II.;
helikoptervezetõ-lövész tiszt;
irányító tiszt;
kiképzõ tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
megfigyelõ tiszt;
meteorológus tiszt;
raj helikoptervezetõ-lövész tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
repülésirányító tiszt;
repülõgép-vezetõ tiszt;
repülõtéri irányító tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
MH BHD:
beosztott tiszt;
hadmûveleti biztosító tiszt;
hálózati rendszermérnök tiszt;
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt;
rendszermérnök tiszt;
távközlési hibamenedzser tiszt;
tervezõ tiszt;
ügyeletes tiszt;
MH 86. SZHB:
információvédelmi tiszt”
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5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat C:15 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„csoportparancsnok;
fõtechnológus fõtiszt (ovh.);
karmester;
meteorológiai csoportparancsnok;
meteorológus fõtiszt (kp.pk.h.);
meteorológus fõtiszt (ovh.);
térképész fõtiszt (ovh.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
vezetõ tûzszerész fõtiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnök;
MH GAVIK:
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
MH ARB:
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
Jogi és Igazgatási Osztály:
jogász fõtiszt (ovh.);
MH 12. ALRE:
szolgálatvezetõ mérnök;
MH PBRT:
csoportparancsnok;
részlegvezetõ fõtiszt;
MH KIKNYP, Központi HR Adminisztratív Osztály:
fõtiszt (ovh.)”

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat C:15 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„belsõ ellenõr fõtiszt;
fõtechnológus fõtiszt;
meteorológus fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
térképész fõtiszt;
MH KIKNYP:
Toborzó és Érdekvédelmi Osztály:
koordinációs fõtiszt;
MH ARB, vezetõ szervek:
környezetvédelmi fõtiszt;
MH PBRT, vezetõ szervek:
környezetvédelmi fõtiszt”
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7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet B) pont BB) alpontjában foglalt I. táblázat B:16 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(16.)

„központparancsnok;
központparancsnok (vez.orvos);
HM objektum:
rendelõvezetõ fõorvos;
fogászati rendelõvezetõ fõorvos;
MH ÖHP:
fõorvos (fõnökh.);
MH BHD:
Egészségügyi Fõnökség:
fõnök;
Pszichológiai Alosztály:
alosztályvezetõ”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet B) pont BB) alpontjában foglalt II. táblázat C:15 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„szakorvos fõtiszt;
szakpszichológus fõtiszt;
MH LZ:
pszichológus fõtiszt”

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet C) pontjában foglalt I. táblázat B:19 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(B

1. Speciális elõmeneteli rend)

(19.) „egyetemi tanár (rektorhelyettes)”

10. Hatályát veszti a 28/2015. HM utasítás C) pontjában foglalt I. táblázat B:18 mezõje.
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A honvédelmi miniszter
36/2017. (VII. 19.) HM

utasítása
a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges

infrastrukturális és élõerõs õrzés-védelmi feladatok
végrehajtásáról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek);

b) a 2. §-ban és a 3. §-ban foglaltak kivételével a Magyar
Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ

ba) katonai ingatlanok folyamatos üzemeltetésére, fenn-
tartására és élõerõs õrzés-védelmére,

bb) lakóépületek, lakások, helyõrségi szállók – ide értve
a szálló céljára hasznosított lakásokat is – gépkocsitárolók
és gépkocsi-állóhelyek, továbbá a lakóingatlanban nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére, fenntartá-
sára, valamint lakóház és helyõrségi szálló kezelésre;

c) a katonai szervezetek által Magyarország területén
végrehajtott kiképzési rendezvények és gyakorlatok infra-
strukturális biztosítására;

d) a HM által szervezett központi rendezvények infra-
strukturális biztosítására;

e) a katasztrófavédelmi feladatok infrastrukturális és
élõerõs õrzés-védelmi biztosítására;

f) a válsághelyzetben vagy a különleges jogrendben
az MH által végrehajtott feladatok infrastrukturális és élõ-
erõs õrzés-védelmi biztosítására és

g) a honvédelmi célból ideiglenesen használatba vett,
nem a HM vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok ideigle-
nes üzemeltetésére, fenntartására és élõerõs õrzés-védelmi
biztosítására
terjed ki.

2. §

A KNBSZ használatában lévõ katonai ingatlanok üze-
meltetésére, fenntartására és élõerõs õrzés-védelmére
a KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörben intézkedik.

3. §

Ezen utasítás hatálya nem terjed ki a Magyar Állam tu-
lajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ

a) azon katonai ingatlanokra, melyekre az 5. § szerinti
szerzõdés hatálya nem, vagy csak korlátozottan terjed ki,
és erre figyelemmel üzemeltetésük, fenntartásuk és élõ-
erõs õrzés-védelmük külön szabályozó szerint történik és

b) a honvédelmi szervezetek által nem használt azon in-
gatlanokra, melyekre vonatkozóan a HM vagyonkezelõi
jogának megszüntetése tervezett, kivéve a közigazgatási
hatósági döntésekben a vagyonkezelõ részére meghatáro-
zott feladatokat.

4. §

Ezen utasítás alkalmazásában a lakóingatlanban nem la-
kás céljára szolgáló helyiségnek minõsülnek a lakóingat-
lanban, lakóépületben lévõ, korábban közös használatot
szolgáló helyiségek.

2. Az infrastrukturális
és élõerõs õrzés-védelmi ellátás rendje

5. §

Az utasítás hatálya alá tartozó ingatlanok és események
infrastrukturális és élõerõs õrzés-védelmi feladatainak el-
látására a HM mint megrendelõ, valamint a HM Elektroni-
kai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság mint szolgáltató között – a 2001. évben
a 21520/01/44/10-01-03 nyilvántartási számon – határo-
zatlan idõtartamra kötött szolgáltatási szerzõdés (a továb-
biakban: Szerzõdés) alapján kerül sor.

6. §

A Szerzõdés
a) az 1. § b) pontja szerinti ingatlanokhoz kapcsolódó

átalánydíjas térítésû szolgáltatásokat részletesen és
b) az 1. § b)–g) pontja szerinti ingatlanokhoz, illetve

eseményekhez kapcsolódó nem átalánydíjas, eseti térítésû
szolgáltatásokat
tartalmazza.

7. §

A Szerzõdéssel kapcsolatos megrendelõi jogokat és kö-
telezettségeket a HM védelemgazdaságért felelõs helyet-
tes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) gyakorolja.
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8. §

A HM VGHÁT az 1. § b) pontja szerinti ingatlanállo-
mányban bekövetkezett változás vagy a HM 10. § szerinti
szolgáltatási igényeinek változása esetén szükség szerint,
de évente legalább egy alkalommal – a tárgyévet követõ
évre vonatkozóan – kezdeményezi a szolgáltató felé
a Szerzõdés módosítását.

9. §

(1) HM Védelemgazdasági Hivatal
a) végrehajtja a Szerzõdés ártárgyalásait,
b) az ártárgyalások befejezését követõ 10. munkanapig

összefoglaló jelentést terjeszt fel a HM VGHÁT részére,
amely a Szerzõdés tervezett összegét és költségvetési elõ-
irányzat-igényét is tartalmazza,

c) elõkészíti a Szerzõdés módosítására irányuló kezde-
ményezést, és azt a HM VGHÁT részére felterjeszti,

d) folyamatosan aktualizálja az 1. § b) pontja szerinti in-
gatlanok listáját és a változásokat – szükség szerint – jóvá-
hagyásra felterjeszti a HM VGHÁT részére,

e) végrehajtja a Szerzõdés mûszaki felügyeletével és
pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatokat és kötele-
zettségeket,

f) gyakorolja a költségviselõi jogokat, és teljesíti a köte-
lezettségeket, és

g) megrendeli a 11. § szerint nem átalánydíjas eseti szol-
gáltatásokat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ártárgyalásokon
a) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály,
b) a lakóház- és honvédszálló-kezelési szolgáltatások

tekintetében a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály és
c) az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás vonatkozásá-

ban a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
mint a követelménytámasztó Honvéd Vezérkar fõnökének
képviselõje

vesz részt.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti ingatlanok listája

tartalmazza az ingatlanok pontos címét – így különösen
a település és utca megnevezését és a házszámot – vagy
helyrajzi számát.

3. Az átalánydíjas szolgáltatások

10. §

A Szerzõdés 6. § a) pontja szerinti átalánydíjas térítésû
szolgáltatásai a következõk:

a) az ingatlanüzemeltetési szolgáltatások közül
aa) a fûtés- és melegvízellátás és -vételezés,
ab) a közüzemi vízellátás és -vételezés,

ac) a közüzemi szennyvízelvezetés,
ad) a közüzemi gázellátás és -vételezés,
ae) az elektromos energiaellátás és -vételezés,
af) a lég- és klímatechnikai berendezések üzemeltetése,
ag) a települési szilárdhulladék-elszállítás,
ah) a kéményseprés,
ai) az épülettakarítás,
aj) a rovar- és rágcsálóirtás,
ak) a parkápolás, kaszálás, hóeltakarítás és síkosság-

mentesítés,
al) a vezetõi karbantartási keret biztosítása,
am) a bútorjavítás,
an) a rendezvénybiztosítás és
ao) az ingatlankezelés, így különösen a nyilvántartások

vezetése és a hatósági felülvizsgálatok végrehajtása;
b) az ingatlanfenntartási szolgáltatások közül
ba) a központi szerviz,
bb) a hibaelhárítás és
bc) a karbantartás;
c) a lakóház- és helyõrségi szálló kezelési szolgáltatások

közül
ca) az üzemeltetés,
cb) a fenntartás,
cc) a szabályozás,
cd) az igazgatás és
ce) az adatszolgáltatás;
d) az egyéb szolgáltatások közül
da) a tisztító- és takarítóeszköz-biztosítás,
db) a technikai õrzés-védelmi nyomsáv karbantartás,
dc) a mélyfúrású kút létesítése és karbantartása,
dd) a csatornatisztítás és
de) a gépjavítás;
e) az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatások közül
ea) a fegyveres biztonsági õrség,
eb) a fegyveres vagyonõrség és
ec) a fegyver nélküli vagyonõrség

biztosítása.

4. Az eseti térítésû szolgáltatások

11. §

A Szerzõdés 6. § b) pontja szerinti nem átalánydíjas,
eseti térítésû szolgáltatásai a következõk:

a) az 1. § c)–g) pontja szerinti események és ingatlanok
infrastrukturális, valamint élõerõs védelmi biztosítása;

b) az 1. § b) pontja szerinti ingatlanokat érintõ
ba) a mindenkori hibajavítási értékhatárt meghaladó

azonnali és halasztható hibajavítási feladatok,
bb) anyagmozgatási szolgáltatások,
bc) egyes kötelezõ, idõszakos biztonságtechnikai felül-

vizsgálatok,
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bd) légszennyezõ pontforrások idõszakos emissziómé-
rése és hatásterület lehatárolás-számítása,

be) liftek és emelõgépek külön program szerinti karban-
tartása,

bf) hõtermelõ berendezések és nyomástartó edények
külön program szerinti karbantartása;

c) a 3. § b) pont szerinti feladatok végrehajtása, ide értve
a parlagfûirtást is és

d) a HM vagyonkezelésû adótornyok külön program
szerinti karbantartása.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

13. §

Hatályát veszti
a) az „élõerõs” õrzés-védelmi tevékenység ellátása

az MH különbözõ objektumaiban, fegyveres biztonsági
õrök, vagyonõrök, felállított õrök és járõrök, valamint por-
ta- (kapu-) és telephely-õrszolgálatok folyamatos ellátása
tárgyában létrejött Megbízási Szerzõdés egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 84/2009. (X. 30.) HM uta-
sítás és

b) az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának rend-
jérõl szóló 123/2011. (XI. 25.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
37/2017. (VII. 24.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség különleges rendeltetésû
dandár képesség kialakításával 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
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 Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrend-
je szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvéd-
ségi szervezetek) terjed ki.

2. Az MH különleges rendeltetésû dandár képesség
kialakításával kapcsolatos feladatok

2. §

(1) Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendel-
tetésû Ezred (a továbbiakban: MH 2. KRE) feladatrend-
szere 2017. szeptember 1-jén 00.00 órakor a különleges
rendeltetésû dandár képesség kialakítása és vezetése érde-
kében – az MH képességfejlesztési programjával össz-
hangban – kiegészül az azzal összefüggõ feladatokkal, és
jogállása dandár jogállásúra módosul, ezzel egyidejûleg
a megnevezése MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges
Rendeltetésû Dandár (a továbbiakban: MH 2. KRDD)
megnevezésre módosul.

(2) Az MH 2. KRDD (1) bekezdés szerinti átalakítása
érdekében szolgálati beosztások és munkakörök rendsze-
resítésére, illetve megszüntetésére kerül sor.

(3) Ezen utasítás szerint kialakított különleges rendel-
tetésû dandár felépítését úgy kell megtervezni és kialakí-
tani, hogy az MH 2. KRE állománytáblájában az átalakí-
tás napján meghatározott létszámkeret a képesség eléré-
séhez feltétlenül szükséges létszámon felül ne haladja
meg az átalakítást megelõzõ napon meghatározott lét-
számkereteket.

(4) Az MH 2. KRDD szervezeti kereteit érintõen elõké-
szítésre kerülnek a regionális különleges mûvelet vezetési
és irányító képességhez szükséges új szervezeti elemek.
A kialakításra tervezett Különleges Mûveleti komponens
parancsnokság (a továbbiakban: SOCC) felépítését úgy
kell megtervezni és kialakítani, hogy az MH 2. KRDD ál-
lománytáblája az SOCC vezetéséhez feltétlenül szükséges
létszámkereteket tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerint rendszeresített beosztások
2017. évi feltöltése során a munkaköri jegyzékekrõl, az ál-
lománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló
13/2014. (II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: 13/2014.
HM utasítás) 20. §-át úgy kell alkalmazni, hogy az MH
2. KRE 2017. évi költségvetési létszámának módosítására
ne kerüljön sor.
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3. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szervezési feladatok

3. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2018. február 28.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõnapja 2017. szeptember 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók

felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüg-
gésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érin-
tett állomány rendelkezési állományba helyezésének, va-
lamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekez-
dés e) pontja és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történõ meg-
szüntetésének vagy a Kjt. 30/A. §-a és 30/C. §-a szerinti
állásfelajánlást követõen a Kjt. 25. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti áthelyezésének vagy a kinevezés módo-
sítása hatálybalépésének legkorábbi idõpontja az új szer-
vezeti rend szerinti mûködés kezdõ napja, legkésõbbi
idõpontja megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott
szervezési idõszak utolsó napjával.

4. Az átalakítás végrehajtásának irányítása
és a mûködési alapokmányok elõkészítése

4. §

Az átalakítás során az MH 2. KRE megnevezésének
és feladatrendszerének módosítására a honvédelmi szer-
vezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól
szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban:
HM utasítás1.) 11/A. §-át, az MH 2. KRE alapító okira-
tának elõkészítése során a HM utasítás1. 6/A. §-át úgy
kell alkalmazni, hogy az MH 2. KRE alapító okirata mó-
dosításának a Magyar Államkincstár részére történõ
megküldése legkésõbb 2017. augusztus 29-ig megtör-
ténjen.

5. §

(1) Az MH 2. KRDD új állománytábláját a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása
alapján a 13/2014. HM utasítás 12. § (2) bekezdése alapján
kell elõkészíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állománytábla hatálybalé-
pésének idõpontja megegyezik a 3. § (2) bekezdése sze-
rinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ
napjával.

5. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggõ
egyéb feladatok

6. §

(1) Az MH 2. KRE parancsnoka ezen utasításban meg-
határozott feladatokhoz kapcsolódóan összeállítja az MH
2. KRE 2017. évi költségvetési tervjavaslatának módosítá-
sát, és azt 2017. július 27-ig jóváhagyás céljából – szolgá-
lati úton – megküldi a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) részére.

(2) Az MH 2. KRDD székhelyén kialakításra kerül
az SOCC sajátos tervezési és vezetés-irányítási infor-
mációvédelmi követelményeit biztosító feltételrend-
szer.

(3) Az MH 2. KRE parancsnoka összeállítja az ezen
utasításban meghatározott feladatrendszer módosítá-
sával összefüggõ MH 2. KRDD infrastrukturális igé-
nyét, és azt 2017. augusztus 1-jéig megküldi az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) részére. Az MH ÖHP a hadmûveleti és egyéb
más szempontú követelmények figyelembevételével
összeállítja az igényelt infrastrukturális feladatok mû-
szaki tartalmát, a végrehajtás becsült forrás- és idõ-
szükségletét. Az MH ÖHP az összeállított és jóváha-
gyott MH 2. KRDD infrastrukturális igényt megküldi
a HM VGH részére. A HM VGH az érintett honvédelmi
szervezetek bevonásával felülvizsgálja az MH 2.
KRDD infrastrukturális igényét, és a felülvizsgálat
alapján összeállítja a tervezési programot, és pontosít-
ja a forrásigényeket, amelyet a HM védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár útján döntésre felter-
jeszt a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) részére.

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

6. A szolgálati beosztások rendszeresítésével összefüggõ
egyes miniszteri utasítások módosítása

7. §

A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban:
9/2014. HM utasítás) 3. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

8. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
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(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.

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

7. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tását HVKF parancs szabályozza, amelynek tervezetét
a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoportfõnöke
ezen utasítás hatálybalépését követõ tizedik napig készíti
elõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti HVKF parancs tartalmazza
a) a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó honvéd-

ségi szervezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kap-
csolódó további szakfeladatait és

b) ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
átadása következtében szükségessé váló jogszabályok és
közjogi szervezetszabályozó eszközök felülvizsgálatával
kapcsolatos feladatokat.

10. §

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

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „10 Lövész” táblázat 9. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„9. G gépjármûves ejtõernyõs MH HFKP g oktató, szakoktató, kiképzõ

”

2. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke meg-
nevezésû táblázat 15. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés)

„15. MH 2. KRDD MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésû Dandár

”

3. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

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

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„Kiképzõ Század:
személyügyi altiszt;
kiképzõ altiszt;
technikus altiszt;
raktárvezetõ altiszt”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó I. táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
„

A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

2. közkatona

3. õrvezetõ

4. tizedes

5. szakaszvezetõ

6. õrmester
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A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

7. törzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
gépparancsnok (P);
harcjármûparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok (P);
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
lövegparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
rajparancsnok-helyettes (P);
raktárvezetõ altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
vezetési pont parancsnok

8. fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harcjármûparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezetési pont parancsnok;
vezénylõ altiszt;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH AA, kiképzõ szervek:
csoportparancsnok

raktárvezetõ altiszt;
segélyhelyparancsnok;
tûzoltó rajparancsnok;
MH KRK:
váltásparancsnok;
MH AA, kiképzõ szervek:
vezetõ kiképzõ altiszt

9. zászlós

állomásparancsnok;
csoportparancsnok;
étkezdevezetõ zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
váltásparancsnok;
századok:
vezénylõ zászlós;
zászlóalj ügyviteli részleg:
részlegvezetõ zászlós;
mûszaki ellenõrzõ állomások:
parancsnok;
MH 86. SZHB, Tûzszerész Raj:
rajparancsnok

mûveleti helyettes zászlós
kutatómentõ csoportok:
csoportparancsnok;
repülõ- és helikopter bázisok:
Tûzszerész Raj:
rajparancsnok
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10. törzszászlós

csoportparancsnok;
részlegparancsnok;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóaljak:
vezénylõ zászlós;
MH AA, kiképzõ szervek:
vezetõ kiképzõ zászlós

szólamvezetõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
HM objektumok:
részlegvezetõ zászlós;
MH AA:
részlegvezetõ zászlós

11. fõtörzszászlós
MH AA:
Altiszti Vezetõ Képzõ Csoport:
csoportparancsnok

12. hadnagy

13. fõhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (P);
beosztott tiszt (pkh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (P);
központparancsnok;
MH 59. SZD RB:
mûhelyparancsnok (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.);
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (P);
rendszerbiztonsági tiszt
(alkp.pk.h.);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (P);
központ, alközpont beosztott
részlegek:
részlegvezetõ (P);
részlegvezetõ (alkp.pk.h.);
MH AA, kiképzõ szervek:
századparancsnok-helyettes (P)

repülõmûszaki:
mûhelyparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai
Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 59. SZD RB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
üzemeltetõ mérnök (szdpk.h.);
Tûzoltó Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 86. SZHB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH 86. SZHB, Speciális
Ejtõernyõs-kiképzõ Csoport:
csoportparancsnok-helyettes;
Vegyivédelmi Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.)
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14. százados

alközpontparancsnok;
állomásparancsnok;
alosztályparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok (szdpk.h.);
csoportparancsnok;
ellenõr tiszt (rlg.vez.h.);
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
mûhelyparancsnok;
mûhelyparancsnok (szdpk.h.);
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
dandár vezetõ szervek:
részlegvezetõ-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ-helyettes – csak
a felderítõ, a mûszaki, a harcoló és
a harctámogató zászlóaljaknál;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok-helyettes;
MH BHD Honvéd Palotaõrség:
parancsnokhelyettes;
MH KRK:
századparancsnok-helyettes;
MH 2. KRDD:
századparancsnok-helyettes

informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tûvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH 25. KGY l. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd.:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt
(rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtõernyõs Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt
(rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Koronaõr Csoport:
csoportparancsnok;
Palotaõr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképzõ tiszt (alov.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Kiképzõ Század:
századparancsnok;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok
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15. õrnagy

alosztályvezetõ (pkh.);
fõközpontparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ – csak a felderítõ,
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;

pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
jogász fõtiszt (fõnökh.);
HM objektumok:
ügyviteli irodavezetõ fõtiszt;
Meteorológiai Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB, Elõretolt
Repülésirányító Csoport:
csoportparancsnok;
MH BHD:
szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt
(pk.h.);
MH 2. KRDD:
mûveleti fõtiszt (pkh.);
támogató fõtiszt (pkh.)
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MH AA:
fõtiszt (ovh.);
vezetõ oktató (csop.vez.h.);
MH KRK:
századparancsnok;
fõtiszt (ovh.);
MH 2. KRDD, kiképzõ század:
századparancsnok

16. alezredes

fõközpontparancsnok;
osztályparancsnok;
törzsfõnökhelyettes;
zászlóaljparancsnok;
repülõ- és helikopter bázisok:
Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
Repülõszázad:
századparancsnok;
helyõrségtámogató
parancsnokságok:
parancsnok;
MH BHD:
alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ;
igazgatóhelyettes;
osztályvezetõ;
MH BHD HIRFK:
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester;
MH BHD, 32. Nemzeti Honvéd
Díszegység:
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH AA:
csoportvezetõ;
osztályvezetõ;
MH 2. KRDD:
osztagparancsnok

kiemelt vezetõ pénzügyi referens
fõtiszt

696 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

17. ezredes

bázisparancsnok-helyettes;
dandárparancsnok-helyettes;
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH NKK:
katonai képviselõ helyettes;
MH BHD:
fõkarmester;
igazgató;
MH BHD HIRFK:
parancsnok (pkh.);
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok (pkh.);
MH KRK:
központparancsnok-helyettes

18. dandártábornok

MH 25. KGY l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 5. B.I. l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 59. SZD RB:
bázisparancsnok (K);
MH 86. SZHB:
bázisparancsnok (K);
MH NKK (Mons):
katonai képviselõ (K);
MH BHD:
dandárparancsnok (K);
MH AA:
parancsnok (K);
MH KRK:
központparancsnok (K);
MH 2. KRDD:
dandárparancsnok (K)

19. vezérõrnagy MH NKK (Mons):
katonai képviselõ (K)

20. altábornagy

21. vezérezredes

”
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„

A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

2. közkatona

3. õrvezetõ

forgalomszabályzó I.;
gépkezelõ I.;
gépkocsivezetõ I.;
harcjármûvezetõ I.;
kezelõ I.;
komendáns I.;
távbeszélõ I.;
távírász I.;
vontatóvezetõ I.

4. tizedes

forgalomszabályzó II.;
gépkezelõ II.;
gépkocsivezetõ II.;
géppuska irányzó;
harcjármûvezetõ II.;
harckocsivezetõ II.;
kezelõ II.;
komendáns II.;
távbeszélõ II.;
távírász II.;
vontatóvezetõ II.

5. szakaszvezetõ

gépkezelõ III.;
gépkocsivezetõ III.;
harcjármûvezetõ III.;
harckocsivezetõ III.;
kezelõ III.;
RHP kezelõ;
távbeszélõ III.;
távírász III.;
vontatóvezetõ III.

6. õrmester
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7. törzsõrmester

beosztott altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõtávírász altiszt (P);
fõtechnikus altiszt;
futár altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
karbantartó altiszt (P);
kihallgató altiszt (P);
laboráns altiszt (P);
pénztáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH BHD:
szakács altiszt (P);
MH AA:
harcjármûvezetõ altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
információvédelmi állomások:
rejtjelzõ altiszt (P);
MH 2. KRDD:
specialista altiszt (P)

Tûzoltó Raj:
technikus altiszt

8. fõtörzsõrmester

beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
felderítõ-adatértékelõ altiszt;
járatfogadó altiszt;
központ beosztott 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;
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ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 5. B. I. l.dd.:
Értékelõ-elemzõ Központ:
beosztott 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

9. zászlós

beosztott zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
irattáros zászlós;
komendáns zászlós;
statisztikus zászlós;
ügykezelõ zászlós;
zenész zászlós;
zászlóaljak:
tûztámogató zászlós;
MH 59. SZD RB:
anyagtervezõ zászlós;
kiértékelõ zászlós;
közelkörzet-irányító segítõ
zászlós;
MH BHD:
kidolgozó zászlós;
MH AA:
kiképzõ zászlós

adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
ellenõr zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelõ zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
repülõ- és helikopter bázisok:
repülõadat-kiértékelõ zászlós;

700 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

informatikai központok:
beosztott zászlós;
kiképzõ csoportok:
kiképzõ zászlós;
Speciális Ejtõernyõs Kiképzõ
Csoport:
beosztott zászlós;
kiképzõ zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezetõ zászlós;
információvédelmi ügyeletes
zászlós;
MH BHD HIRFK:
alkalmazás menedzsment
ügyeletes zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó- és informatikai biztonsági
ügyeletes;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós;
MH KRK, Objektum biztosító
Csoport:
beosztott zászlós;
MH 2. KRDD:
beosztott zászlós;
harctéri irányító zászlós;
mûvelettámogató zászlós;
tûztámogató zászlós;
harcvezetõ zászlós
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10. törzszászlós

komendáns zászlós;
dandár, repülõ- és helikopter bázis
törzsekben:
beosztott zászlós;
MH AA:
szakoktató zászlós;
MH BHD:
kidolgozó zászlós

pénzügyi referens zászlós;
zenész zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
parancsnok segítõje:
segítõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
HM objektumok:
irattáros zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH NKK:
beosztott zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
híradó zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós;
MH 2. KRDD:
beosztott zászlós

11. fõtörzszászlós MH AA:
kiemelt oktató zászlós

12. hadnagy

13. fõhadnagy

beosztott tiszt (P);
üzemeltetõ mérnök tiszt (P);
repülõ- és helikopter bázisok:
kiképzendõ tiszt (P);
MH BHD, Informatikai
Alközpont:
informatikai tiszt (P);
rendszerbiztonsági tiszt (P)

repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt
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beosztott tiszt;
ellenõr tiszt;
gurulás irányító tiszt;
objektumkomendáns tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
MH BHD:
ügyeletes tiszt;
MH BHD HIRFK:
Rendszer Fõfelügyelet:
rendszermérnök tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
ellenõr tiszt;
megfigyelõ tiszt;
oktató tiszt

belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
híradó rendszerfõügyeletes tiszt;
humán tiszt;
informatikai tiszt;
informatikai rendszerfõügyeletes
tiszt;
jogász tiszt;
kiképzõ tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
nevelõ tiszt;
oktató tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
rejtjelzõ tiszt;
személyügyi tiszt;
térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
bevezetõ irányító tiszt;
elemzõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ mérnök tiszt;
helikoptervezetõ tiszt;
helikoptervezetõ tiszt I.;
helikoptervezetõ tiszt II.;
helikoptervezetõ-lövész tiszt;
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irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
megfigyelõ tiszt;
meteorológus tiszt;
raj helikoptervezetõ-lövész tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
repülésirányító tiszt;
repülõgép-vezetõ tiszt;
repülõtéri irányító tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
MH BHD:
beosztott tiszt;
hadmûveleti biztosító tiszt;
hálózati rendszermérnök tiszt;
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt;
rendszermérnök tiszt;
távközlési hibamenedzser tiszt;
tervezõ tiszt;
ügyeletes tiszt;
MH 86. SZHB:
információvédelmi tiszt;
MH 2. KRDD:
beosztott tiszt;
harcvezetõ tiszt

15. õrnagy

MH AA:
vezetõ oktató fõtiszt

belsõ ellenõr fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
MH 59. SZD RB:
meteorológus fõtiszt;
MH 86. SZHB:
fõtechnológus fõtiszt;
meteorológus fõtiszt

16. alezredes

MH NKK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt;
kiemelt légierõ fõtiszt;
kiemelt logisztikai fõtiszt;
kiemelt személyügyi fõtiszt

17. ezredes
18. dandártábornok
19. vezérõrnagy
20. altábornagy
21. vezérezredes

”
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4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt 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);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezetõ altiszt (P)”

5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt 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;
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 PBRT:
laboratóriumvezetõ altiszt”
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6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat C:9 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„KORK:
parancsnok;
tûzszerész raj:
rajparancsnok;
MH GEOSZ:
raktárvezetõ zászlós;
MH ARB:
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
MH PBRT:
Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok”

7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:14 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(14.)

„alközpontparancsnok;
alosztályparancsnok;
állomásparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok;
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
felügyeletparancsnok;
rendszermérnök (pkh.);
MH 54. RE, Radarszázad:
századparancsnok-helyettes;
Gerinc Radar Mérõpont:
parancsnokhelyettes;
MH BHK, Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok-helyettes;
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

MH 1. HTHE:
Hadihajós Alosztály:
alosztályparancsnok;
MH ARB:
raktárparancsnok-helyettes;
objektumparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP:
beosztott tiszt (ivh.);
MH PBRT:
váltásparancsnok”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt 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 fõnök-helyettes;
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.);
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemzõ fõtiszt (ovh.);
értékelõ fõtiszt (ovh.);
fõnök;
laboratóriumvezetõ (ovh.);
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.);
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

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

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:17 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„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;

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 709



(B

1. Általános elõmeneteli rend)

MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok”

10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt 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);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
fõtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)”

11. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat 8. sora helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„8. fõtörzsõrmester

anyagbeszerzõ altiszt:
beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
nyilvántartó altiszt;
ügykezelõ altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
információvédelmi altiszt;
MH KKK:
diszpécser altiszt;
rakodásszervezõ altiszt;
MH ARB:
nyilvántartó altiszt;
technikus altiszt;

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;
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(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

MH PBRT:
anyagbeszerzõ altiszt;
FRISZ ügyeletes 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;
repülés-bejelentõ altiszt

”
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12. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat 9. sora helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

„9.

zászlós beosztott zászlós;
diszpécser zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
döntnök zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
híradó ügyeletes zászlós;
komendáns zászlós;
nyilvántartó zászlós;
rendszertechnikus zászlós;
ügykezelõ zászlós;
zenész zászlós;
MH 43. hír. és vt.e.:
rendszertechnikus zászlós;
MH ARB:
nyilvántartó zászlós;
technikus zászlós;
MH GEOSZ:
feldolgozó zászlós;
MH KKK:
kiképzõ zászlós

adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH 1. HTHE:
felderítõ tûzszerész zászlós;
fõkormányos zászlós;
kiképzõ tûzszerész zászlós;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes
zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
meteorológiai asszisztens zászlós;
MH LVIK HAMK:
híradó zászlós;
MH KIKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
térképész zászlós;
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(A B C

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend)

MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
technikus zászlós;
MH PBRT:
ellenõr zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
Kutató-mentõ Csoport:
kutató-mentõ (felcser) zászlós

”

13. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet B) pont BB) alpontjában foglalt I. táblázat C:14 mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„orvos tiszt (pkh.);
pszichológus tiszt (kp.pkh.);
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.);
részlegvezetõ tiszt;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok”
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A honvédelmi miniszter
38/2017. (VII. 24.) HM

utasítása
a belföldi reprezentációról szóló
83/2004. (HK 24.) HM utasítás

módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 5. §-a a követ-
kezõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az utasításnak a belföldi reprezentációról szóló
83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról szóló
38/2017. (VII. 24.) HM utasítással (a továbbiakban: Mó-
dut.) módosított 1. mellékletét 2017. január 1-jétõl kell al-
kalmazni.

(3) Az utasítás Módut.-tal módosított 1. mellékletére fi-
gyelemmel a 2017. január 1-je és az utasítás hatálybalépé-
se közötti idõszakra visszamenõleg járó éves reprezentáci-
ós norma különbözetét a 2017. évi harmadik negyedévi
normával egyidejûleg kell a más magasabb szintû parancs-
nokság parancsnoka rendelkezésére bocsátani.”

2. §

A HM utasítás 1. melléletében foglalt táblázat C:11 me-
zõjében a „150” szövegrész helyébe a „300” szöveg lép.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
39/2017. (VII. 24.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai
ellátását elõsegítõ tevékenységek szabályairól,

valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló

19/2015. (V. 11.) HM utasítás
módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátá-
sát elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint a vál-
lalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Uta-
sítás) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A kiegészítõ és a vállalkozási tevékenységek
bevételeit és kiadásait a honvédelmi szervezet költség-
vetési javaslatában elkülönítve, teljeskörûen meg kell
tervezni, ide nem értve

a) a kiegészítõ tevékenység esetében
aa) a 7. § szerinti fejezeti visszatérüléssel és a mûködési

hozzájárulással kapcsolatosan elszámolandó kiadásokat,
ab) a kiegészítõ tevékenységet végzõ, logisztikai ellá-

tásra utalt honvédelmi szervezetnél a 7/A. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti bevételeket és kiadásokat,

b) a vállalkozási tevékenység esetében a 11. § (1) és
(2) bekezdésével kapcsolatosan elszámolandó kiadásokat.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kiadá-
sok és bevételek logisztikai ellátó honvédelmi szervezet
költségvetési javaslatában történõ szerepeltetése érdeké-
ben az elemi költségvetés tervezésének idõszakában a lo-
gisztikai ellátásra utalt honvédelmi szervezet adatot szol-
gáltat.

(3) A kiegészítõ tevékenység elõirányzatainak (1) be-
kezdés szerinti elkülönített tervezését, továbbá elszámolá-
sát a „KIEGTEV” projektkód, valamint a 02 kezdõ szám-
sorú forrás és az anyagnem szerinti jelölések alkalmazásá-
val kell biztosítani. A vállalkozási tevékenység tervezése
során az (1) bekezdés szerinti elkülönítést a kormányzati
funkciószám alkalmazásával kell biztosítani.”
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2. §

Az Utasítás a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A kiegészítõ tevékenységet végzõ, logiszti-

kai ellátásra utalt honvédelmi szervezet a tevékenységébõl
származó bevételek elszámolása és felhasználása során

a) végrehajtja az ÁFA törvény és a 7. § (2) bekezdése
szerinti elszámolást, valamint befizetést,

b) a bevétel a) alpont, valamint 9. § (1) bekezdése sze-
rint személyi juttatásokra és járulékaira, valamint repre-
zentációs kiadásokra tervezett összegével csökkentett ré-
szét a 36732 más szervezetet megilletõ egyéb bevételek el-
számolása fõkönyvi számlaszámra átkönyveli, és

c) a 36732 más szervezetet megilletõ egyéb bevételek
elszámolása fõkönyvi számlaszámra átkönyvelt összeget
idõszakonként, de legkésõbb a tárgyév IV. negyedévében
továbbutalja a logisztikai ellátó honvédelmi szervezet ré-
szére úgy, hogy a logisztikai ellátó honvédelmi szervezet-
nél kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ne ke-
letkezzen.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti átutalásnál a köz-
lemény rovatba az átutalt összeg felhasználására vonatko-
zó – egyidejûleg megküldött – rendelkezés nyilvántartási
számát kell rögzíteni.”

3. §

Az Utasítás 2. § (2) bekezdés f) pontjában az „MH
ARB” szövegrész helyébe az „MH Logisztikai Központ”
szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti az Utasítás
a) 1. §-ában az „a miniszter közvetlen irányítása alá tar-

tozó központi hivatalokra,” és
b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában az „(a továbbiakban:

MH ARB)”
szövegrész.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
40/2017. (VII. 31.) HM

utasítása
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági

Beruházási Programja nemzeti feladatainak
végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés j) pontja alap-
ján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasí-
tás) 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(6) A HM VGH
a) a HM költségvetési fejezet részére a Magyar Állam-

kincstárnál nyitott fejezeti kezelésû elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámlán (a továbbiakban: kincstári számla) végzi
a jóváhagyott költségtervben szereplõ programokkal kap-
csolatos pénzforgalom bonyolítását,

b) a programok megvalósítása során végrehajtja
ba) a kötelezettségvállalások nyilvántartását,
bb) a fejezeti kezelésû elõirányzatok teljesítéséhez kap-

csolódó befejezetlen beruházások és készletbeszerzések
vagyonnyilvántartásba vételét fõkönyvi számlaszám
mélységben összevontan, NSIP készletcsoportkódon,

c) a vagyonnyilvántartásban alkalmazott utalványon át-
adja a b) pont bb) alpontja szerint bevételezett ingó va-
gyonelemeket az MH ARB részére, valamint

d) végrehajtja a b) pont bb) alpontja szerinti nyilvántar-
tásból az ingatlanok, illetve az azokhoz kapcsolódó befeje-
zetlen beruházások központi analitikus nyilvántartásba
történõ átvezetését.”

2. §

Az Utasítás 8. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül
ki:

„(6a) A (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nyil-
vántartásba vételhez szükséges bizonylatokat a program-
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felelõs, továbbá ingó vagyonelemek esetében az MH
ARB, ingatlan vagyonelemek esetében a HM VGH együt-
tesen biztosítják.”

3. §

Az Utasítás 16. § (6)–(9) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(6) A beruházások sikeres mûszaki átvételét követõen
a HM VGH

a) a rendelkezésére álló dokumentációk alapján kezde-
ményezi, illetve végrehajtja a használatba adást vagy át-
adást a b) és c) pont szerint úgy, hogy annak idõbeni végre-
hajtása biztosítsa a mûszakilag átvett, üzembe helyezett
ingatlanok vagy ingó eszközök fenntartását és üzemelteté-
sét,

b) ingó eszközök esetén a rendszeresítési vagy alkalma-
zásba vételi határozat kiadását megelõzõen, a szerzõdés
szerinti telepítést és átadást követõen kezdeményezi a kije-
lölt honvédelmi szervezet részére történõ átadást vagy
használatba adást, és egyidejûleg tájékoztatja a HM Va-
gyonfelügyeleti Fõosztályt az állami vagyonkörbe kerülõ
ingó eszközökrõl,

c) ingatlanok vonatkozásában a jogerõs használatbavé-
teli engedély megléte esetén végrehajtja a 8. § (6) bekez-
dés b) pont bb) alpontja szerint bevételezett és d) pontja
szerint átvezetett vagyon üzembe helyezését és használat-
ba adását az objektumot használó honvédelmi szervezet
részére.

(7) Amennyiben a (6) bekezdés a) pontja szerinti átadást
vagy használatba adást követõen csapatpróba végrehajtása
szükséges, az ahhoz kapcsolódó közüzemi kiadások fede-
zetét a HM VGH központi költségvetése, az egyéb kiadá-
sok fedezetét a használatba vevõ honvédelmi szervezet
– vagy annak logisztikai ellátását végzõ honvédelmi szer-
vezet – intézményi költségvetése biztosítja.

(8) Az MH ARB a 8. § (6) bekezdés c) pontja szerinti
utalvány alapján

a) az ingó eszközt analitikus vagyonnyilvántartásában
az átvétel más katonai szervezettõl mozgáskóddal,
az egyéb eszközállománytól elkülönítetten, NSIP készlet-
csoport kóddal vételezi be úgy, hogy a 8. § (6) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti összevont bevételezést ki-
bontja,

b) végrehajtja a bevételezett ingó eszközök aktiválását,
valamint az érintett honvédelmi szervezet részére történõ
átadását vagy használatba adását, valamint

c) a használatba adott ingó eszközök leltározásához
szükséges leltáríveket megküldi a használatba vevõ hon-
védelmi szervezet részére, és az idõközi mérlegjelentések
és az éves költségvetési beszámoló összeállítása során
végzi ezen ingó eszközökkel kapcsolatos beszámolási fel-
adatokat.

(9) Az ingó eszközöket átvevõ vagy használatba vevõ
honvédelmi szervezet vagy annak tájékoztatása alapján
a logisztikai ellátását végzõ honvédelmi szervezet

a) intézményi költségvetésében tervezi az átvett
vagy használatba vett eszköz üzemeltetési kiadásait, illet-
ve a központi készlet- és szolgáltatásellátáshoz adat-
szolgáltatást nyújt az MH ARB, valamint a HM VGH ré-
szére, és

b) a használatba vett eszközök esetében végrehajtott
leltározásról kiállított leltáríveket az MH ARB részére,
az általa meghatározott határidõig visszaküldi.”

4. §

Az Utasítás 17/A. § (1) bekezdése a következõ
l)–o) ponttal egészül ki:

(A Munkacsoport tagjai:)
„l) a HM Haderõfejlesztési Programok Fõosztály fõosz-

tályvezetõje,
m) a HVK Titkárság vezetõ szakreferense,
n) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság parancsnoka,
o) az érintett programfelelõs.”

5. §

Az Utasítás
a) 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „progra-

monként és összesítve, az éves” szövegrész helyébe
a „programonként feladatsorosan és összesítve, elõirány-
zatonkénti bontásban, az éves” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdés a) pontjában az „NSIP források”
szövegrész helyébe az „NSIP források és elõirányzatok”
szöveg,

c) 8. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „módosítá-
sát a HM VGH” szövegrész helyébe a „módosítását, illetve
átcsoportosítását a HM VGH” szöveg,

d) 8. § (7) bekezdés g) pontjában az „egyenlegét idegen
pénzeszközként mutatja ki” szövegrész helyébe
az „egyenlegét nemzetközi támogatási programok pénz-
eszközeként mutatja ki” szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében a „költségterv alapján” szö-
vegrész helyébe a „költségterv és a rendelkezésre álló sza-
bad keretek alapján” szöveg és

f) 17/A. § (1) bekezdés k) pontjában az „az érintett prog-
ramfelelõs.” szövegrész helyébe az „a HVK Kiképzési és
Oktatási Csoportfõnökség csoportfõnöke,” szöveg
lép.

6. §

Hatályát veszti az Utasítás 17/A. § (1) bekezdés d) pontja.
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7. §

Ez az utasítás 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2017. (VIII. 7.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott jogkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §
(2) bekezdése alapján dr. Holló József Ferenc nyá.
altábornagyot a kegyeleti diplomáciáért, a hadisírgondo-
zásért, a hõsi temetési hely feletti rendelkezési és hozzá-
járulási joghoz, valamint a jubileumi centenáriumi kato-
nai emlékmegõrzéshez kapcsolódó feladatokért felelõs
miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2017. augusztus
1-jétõl 2018. január 31-ig látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. §

A miniszteri biztos a Honvédelmi Minisztérium (a to-
vábbiakban: HM) parlamenti államtitkárának a hadisír-
gondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosz-
tásról és az elsõ világháborúban életüket vesztett magyar
katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfel-
mérésével, felújításával összefüggõ pályázati tevékeny-
ségrõl szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasításban meghatá-
rozott jogköreit nem érintõen

a) koordinálja a HM kegyeleti diplomáciával kapcsola-
tos feladatait, a kétoldalú kormányközi hadisírgondozó
egyezményekben meghatározott feladatok végrehajtását,

b) irányítja a különbözõ történelmi korokban elhunyt
magyar katonák és más nemzetek katonái hazánkban
és külföldön fellelhetõ hadisírjainak gondozásával és kuta-
tásával kapcsolatos feladatokat,

c) felügyeli a hadisírok gondozásával kapcsolatos adat-
bázisok feltöltését, szakszerû alkalmazását,

d) szakmailag felügyeli a további hadisírgondozó
egyezmények, együttmûködési megállapodások megköté-
sének elõkészítését,

e) irányítja és felügyeli a külföldi hadszíntereken, hadi-
fogolytáborokban és azok környékén eltemetett magyar
katonák felkutatását,

f) összehangolja a katonai kegyelet, emlék- és hagyo-
mányõrzés területén a civil szervezetekkel, egyházakkal,
önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel közösen
folytatott tevékenységet,

g) együttmûködik a centenáriumi feladatokra kijelölt
szervezetekkel a Magyarországon és külföldön található
hõsi temetõk és sírok, emlékhelyek számbavétele, gondo-
zása, méltó állapotba hozása területén,

h) elõkészíti és segíti a vonatkozó jogszabályokban
a miniszter hõsi temetõkkel és temetési helyekkel össze-
függõ kiemelt jogainak gyakorlását, és részt vesz e tevé-
kenységek végrehajtásához kötõdõ ellenõrzési feladatok
ellátásában, együttmûködik a Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottsággal,

i) az a)–h) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben
elõkészíti a szükséges kormányzati döntéseket, intézkedé-
seket, és ellátja a miniszter által meghatározott további fel-
adatokat.

3. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköréhez
kapcsolódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli
a minisztert.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti kapcso-
latfelvételrõl és az általa tett intézkedésekrõl tájékoztatja
a HM parlamenti államtitkárát, HM közigazgatási állam-
titkárát, valamint a Honvéd Vezérkar fõnökét.

4. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatainak ellátá-
sa érdekében a HM önálló szervezeti egységeivel (a továb-
biakban: HM szerv) és valamennyi érintett honvédségi
szervezettel közvetlen – a parlamenti államtitkár aláren-
deltségébe tartozó HM szervek vonatkozásában a parla-
menti államtitkár útján történõ – kapcsolattartásra, egyez-
tetésre, adat és egyéb információ, illetve irat bekérésére jo-
gosult.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdéstõl eltérõen
az adatbázisok magánszemélyek által is közvetlenül
igényelhetõ tartalmának vagy iratoknak bekérése esetén
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a parlamenti államtitkár alárendeltségébe tartozó HM
szervek vonatkozásában a parlamenti államtitkár egyidejû
tájékoztatása mellett jogosult.

(3) A miniszteri biztos a HM Nemzetközi Együttmûkö-
dési Fõosztályán keresztül együttmûködik a külföldön fel-
lelhetõ katonai sírok és emlékhelyek feltárása, gondozása,
nyilvántartása kapcsán a külföldre akkreditált magyar ka-
tonai attasékkal.

(4) A miniszteri biztos a több HM szerv feladatkörét
érintõ ügyben egyeztetõ értekezletet hívhat össze.

5. §

A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdésében
meghatározott díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. §

(1) A miniszteri biztos tevékenységének ellátását
– a Ksztv. 38. § (8) bekezdésére figyelemmel – a Miniszte-
ri Kabinetben önálló szervezeti egységként mûködõ, a mi-
niszteri biztos által közvetlenül irányított titkárság segíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti titkárság személyi állo-
mánya

a) munkavégzését, szolgálatteljesítését közvetlenül
a miniszteri biztos irányítja, és

b) részére egyéb feladat kizárólag a miniszteri biztos en-
gedélyével adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti titkárságra a Ksztv. 38. §
(8) bekezdésére figyelemmel a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
46/A. §-át megfelelõen alkalmazni kell.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
5/2017. (II. 21.) HM utasítás.

9. §

A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli fel-
adatmegosztásról és az elsõ világháborúban életüket vesz-
tett magyar katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek

állapotfelmérésével, felújításával összefüggõ pályázati te-
vékenységrõl szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a) 2. § nyitó szövegrészében a „Parlamenti Államtitkári
Titkárság” szövegrész helyébe a „parlamenti államtitkárá-
nak” szöveg,

b) 2. § e) pont eb) alpontjában a „képviselõi” szövegrész
helyébe a „képviselõi, valamint a kegyeleti diplomáciáért,
a hadisírgondozásért, a hõsi temetési hely feletti rendelke-
zési és hozzájárulási joghoz, valamint a jubileumi centená-
riumi katonai emlékmegõrzéshez kapcsolódó feladatokért
felelõs miniszteri biztos” szöveg,

c) 3. § d) pontjában és 8. § (1) bekezdésében a „magyar
katonák hadisírjainak” szövegrész helyébe a „katonák ha-
disírjainak” szöveg
lép.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2017. (VIII. 7.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti

és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ 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. §

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a a következõ
o) ponttal egészül ki:

(Készenléti szolgálat:)
„o) Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat (a to-

vábbiakban: SOKSZ).”
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2. §

Az Utasítás a 16/E. §-t követõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat
16/F. § (1) A HM VIF-en mûködõ SOKSZ rendeltetése

a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési
feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása
a speciális mûködési helyszíneken.

(2) A SOKSZ-ot a HM VIF Speciális Objektumok és
Létfontosságú Infrastruktúra Osztály állományából egy fõ
hivatásos vagy szerzõdéses állományú katona heti váltás-
ban látja el.

(3) A SOKSZ riasztása az MH KÜ által szolgálati tele-
fonon keresztül történik.

(4) A SOKSZ ellátásával kapcsolatos követelményeket
– különösen a SOKSZ feladatait, a SOKSZ-ot ellátó sze-
mélyek vezénylésének, felkészülésének, eligazításának és
a szolgálatteljesítési helyre történõ beérkezésének rend-
jét – a HM VIF fõosztályvezetõje határozza meg.

(5) A HM VIF a szolgálatba vezényeltekrõl havi szolgá-
latvezénylést készít, amelyet a tárgyhónapot megelõzõ hó-
nap 20. napjáig megküld a HVK HDMCSF részére.”

3. §

Az Utasítás 16/E. § (1) bekezdés e) pontjában a „Fõosz-
tályon” szövegrész helyébe a „Fõosztályon (a továbbiak-
ban: HM VIF)” szöveg lép.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az MH Elektronikus Iratkezelõ Rendszer
rendszergazdai feladatainak ellátásáról,

a rendszergazda kijelölésérõl*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
70/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint

a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok

végrehajtásáról

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
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (1) bekezdés 1. pontja
alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Az együttes intézkedés rendelkezéseit kell alkal-
mazni az Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló
Szerzõdés (a továbbiakban: CFE Szerzõdés), a Bizalom-
és Biztonságerõsítõ Intézkedések Bécsi Dokumentuma
(a továbbiakban: Dokumentum), valamint a Dokumentum

alapján megkötött kétoldalú megállapodások, a Nyitott
Égbolt Szerzõdés (a továbbiakban: OS Szerzõdés) az
Egyesült Nemzetek Szervezete által elõírt adatszolgál-
tatási és ellenõrzési, valamint a Katonai Információk Glo-
bális Cseréje címû dokumentum (a továbbiakban: GEMI)
(a továbbiakban együtt: Szerzõdések) által elõírt adatszol-
gáltatási feladatok végrehajtása során.

3. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy a HM
Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF)
kezdeményezésére tegyen javaslatot a CFE Szerzõdés,
a Dokumentum és az OS Szerzõdés szerinti ellenõrzések,
értékelõ látogatások, megfigyelõ repülések célországaira,
valamint célobjektumaira, illetve területeire és biztosítsa
képviselõi részvételét a HM VPF által szervezett, célor-
szág, illetve objektum, valamint terület kiválasztást egyez-
tetõ szakértõi munkacsoport üléseken.

4. Felkérjük az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
által elõírt feladatokban érintett, miniszter által felügyelt
gazdasági társaságok vezetõit, hogy biztosítsák az együt-
tes intézkedésben meghatározott rendelkezések érvé-
nyesülését.

5. Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, vala-
mint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt feladatok tervezéséért, szervezéséért és koordinálá-
sáért országos hatáskörrel a HM VPF Fegyverzet-ellenõr-
zési Osztály (a továbbiakban: HM VPF FEO) a felelõs.
A HM VPF FEO a fegyverzet-ellenõrzési feladatok végre-
hajtása során az érintett honvédségi szervezetekkel, más
minisztériumok és hatóságok illetékes szervezeteivel köz-
vetlenül tart kapcsolatot.

2. A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek,
bejelentések végrehajtása

6. A Szerzõdések elõírásai szerint Magyarország ha-
gyományos fegyverzetére, harci technikájára, létszámada-
taira és hagyományos fegyveres erõinek szervezeti felépí-
tésére vonatkozóan a HM VPF FEO információt szolgáltat
és bejelentéseket tesz a Részes és a Résztvevõ Államok
számára.

7. A HM VPF FEO a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
összeállítja és december 15-ig nyomtatott és digitális vál-
tozatban átadja, valamint az Európai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) Kommuni-
kációs Hálózaton továbbítja a CFE Szerzõdés Részes
Államai felé a következõ információkat:

a) a szárazföldi, valamint légi- és légvédelmi repülõ
erõk felépítése, elhelyezkedése és létszáma,
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b) a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos fegy-
verzet- és harci technika valamennyi kategóriájának
összesített mennyisége,

c) a hagyományos fegyveres erõknél rendszerben lévõ
hagyományos fegyverzet- és harci technika elhelyezke-
dése, mennyisége és típusai,

d) Magyarország területén lévõ, de nem a hagyományos
fegyveres erõknél rendszeresített harckocsik, páncélozott
harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek és
támadó helikopterek elhelyezkedése és mennyisége,

e) a bejelentett helyek és az ellenõrzési objektumok
adatai,

f) azon helyek területi elhelyezkedése, ahonnan hagyo-
mányos fegyverzetet és harci technikát vontak ki,

g) a hagyományos fegyveres erõknél rendszeresítésre
kerülõ és rendszerbõl kivonásra került, a CFE Szerzõdés
által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci tech-
nika;

h) a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika alkalmazási területre történõ
be- és kilépése,

i) az erõk szintjében vagy szervezeti felépítésében be-
következett változások,

j) a harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök, harci repülõgépek és támadó helikopterek
mennyiségének változásai,

k) Magyarország által birtokolt, a CFE Szerzõdés által
korlátozott harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzér-
ségi eszközök elhelyezkedése, amelyek nem Magyaror-
szág területén találhatók,

l) a CFE Szerzõdés alkalmazási területén áthaladó, vagy
azon belül másik Részes Állam területére átlépõ hagyomá-
nyos fegyverzet és harci technika,

m) Magyarország területén állomásozó vagy a CFE
Szerzõdés alkalmazási területén állomásoztatott harcko-
csik, páncélozott harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci
repülõgépek és támadó helikopterek,

n) a páncélozott sebesültszállító jármûvekre vonatkozó
adatok,

o) a békefenntartó mûveletekre vonatkozó adatok és
p) az ellenõri névjegyzék.
8. A HM VPF FEO a Dokumentum elõírásai szerint

összeállítja és december 15-ig digitális változatban átadja
az EBESZ Résztvevõ Államainak a következõ informá-
ciókat:

a) a katonai erõk parancsnoki rendszerének felépítésére
vonatkozó adatok, így különösen a katonai szervezetek
megnevezése, alárendeltsége, rendeltetése, aktív vagy
nem aktív jellege, a parancsnokság békeidõszaki elhelye-
zésének adatai, az alakulat rendszeresített békeidõszaki
létszáma, fõbb szervezetszerû fegyver- és harci technikai
rendszerei,

b) a Dokumentumban megadott létszámküszöböket és
idõtartamot meghaladó létszámnövelés esetén a növelés
vagy aktivizálás célja, a létszámnövekedés mértéke,
kezdeti és befejezési idõpontja, tervezett helyszíne és

az aktivizálás, növelés során alkalmazott fõbb fegyverzet
és harci technikai eszközök száma,

c) a következõ évben rendszeresítésre tervezett fegyver-
rendszerek típusa, összesített mennyisége, és ha ismert,
a rendszeresítés helye, valamint a kiváltott fegyverrend-
szer típusa és

d) a következõ évben tervezett legjelentõsebb katonai
tevékenységekre vonatkozó adatok: gyakorlatok megne-
vezése, jellege, célja, idõtartama, résztvevõ személyi állo-
mány és fegyver- és harci technikai eszközök száma.

9. A HM VPF FEO a GEMI elõírásai szerint összeállítja
és a következõ év április 30-ig digitális változatban átadja
az EBESZ Résztvevõ Államainak a következõ informá-
ciókat:

a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) és a pa-
rancsnokságok elhelyezkedése, rendszeresített békeidõ-
szaki állományának létszáma,

b) a hagyományos fegyveres erõk parancsnoki rendsze-
rének felépítése, a magasabb egységek megnevezése, alá-
rendeltsége, a parancsnokság békeidõszaki elhelyezése,

c) a hagyományos fegyveres erõk személyi állományára
vonatkozó adatok,

d) a fõbb fegyver-és harci technikai rendszerek összesí-
tett mennyiségére vonatkozó adatok,

e) a Magyarországon állomásoztatott szárazföldi erõkre
és egyéb haderõnemekre vonatkozó adatok,

f) a Magyarországon kívül állomásoztatott szárazföldi
erõkre és egyéb haderõnemekre vonatkozó adatok és

g) az újonnan rendszerbe állított fegyver- és harci tech-
nikai eszközökre és rendszerekre vonatkozó adatok.

10. A HM VPF FEO az OS Szerzõdés elõírásai szerint
az EBESZ Kommunikációs Hálózaton keresztül megküldi
az OS Szerzõdés Részes Államai felé

a) a feladatba bevonható állomány adatait, feladatait, il-
letve az azokban bekövetkezett változásokat,

b) a feladatok során alkalmazásra kerülõ megfigyelõ
platform adataiban, a Nyitott Égbolt repülõterek adataiban
bekövetkezett változásokat és

c) a következõ évi megfigyelõ repülési szándékot ne-
gyedévekre, Részes Államokra lebontva.

11. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási fel-
adatok végrehajtása, az adatok határidõre történõ összeál-
lítása és ellenõrzése érdekében a HM VPF FEO az érintett
honvédségi szervezetek részvételével minden év októ-
berében adatcsere-elõkészítõ, illetve novemberében adat-
csere-hitelesítõ értekezletet hív össze.

12. Az adatszolgáltatás formátumát meghatározó táblá-
zatokat az együttes intézkedés 1. melléklete tartalmazza.

13. A Szerzõdések elõírásainak megfelelõ bejelentési
kötelezettségek teljesítése érdekében a HM VPF FEO az
évközi változásokról tájékoztatást küld a Részes Államok
részére.

14. A Szerzõdések végrehajtásában érintett Részes és
Résztvevõ Államoktól beérkezõ adatok, bejelentések fel-
dolgozását, a politikai és katonai felsõ vezetés tájékoz-
tatását a HM VPF végzi.
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15. Az EBESZ Kommunikációs Hálózatának és
a NATO fegyverzet-ellenõrzést támogató adatbázisának,
a NATO VERITY rendszernek a Magyarországon telepí-
tett munkaállomásainak fenntartásáért, üzemeltetéséért
a HM VPF FEO a felelõs.

3. A honvédségi szervezetek adatszolgáltatási feladatai

16. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási és
bejelentési feladatok végrehajtása, az adatok határidõre
történõ összeállítása érdekében az érintett honvédségi
szervezetek felelõsek a tárgyévet követõ év január 1-jei
helyzetnek megfelelõ adatok biztosításáért minden év ok-
tóber 20-ig, illetve az évközi, bejelentés-köteles válto-
zások megküldéséért a HM VPF FEO részére.

17. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF) a HVK Haderõtervezési Csoport-
fõnökséggel (a továbbiakban: HVK HTCSF) együttmû-
ködve információt szolgáltat:

a) az 1. melléklet 1. táblázatának kitöltésével az MH
szervezeteinél rendszeresített, katona állományra vonat-
kozó békeidõszaki létszámról – beosztásszámról – a Ma-
gyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló or-
szággyûlési határozatban megadott állománycsoportok
szerinti részletes bontásban,

b) az 1. melléklet 2. táblázat 1–5. és 8. pontjának kitölté-
sével az MH szervezeteinél rendszeresített, katona állo-
mányra vonatkozó békeidõszaki létszámról – beosztás-
számról – haderõnemenkénti bontásban és

c) az 1. melléklet 3. táblázat e) pontjának kitöltésével az
MH, Szerzõdések hatálya alá tartozó szervezeteinél rend-
szeresített, katona állományra vonatkozó békeidõszaki lét-
számról – beosztásszámról – békeidõszaki elhelyezés sze-
rinti bontásban.

18. A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály együtt-
mûködve a HVK Logisztikai Csoportfõnökséggel (a to-
vábbiakban: HVK LOGCSF) információt szolgáltat a fõbb
fegyver és harci technikai rendszerek rendszeresítési ter-
veirõl és a rendszerbõl történõ kivonásáról.

19. A HVK HTCSF a HM TKF útján információt szol-
gáltat

a) az 1. melléklet 3. táblázat, a)–d) és f) oszlopa kitölté-
sével a Szerzõdések hatálya alá tartozó katonai szerveze-
tek magyar és angol nyelvû megnevezésérõl és alárendelt-
ségérõl, az MH szervezeti felépítésének megfelelõen, az-
zal, hogy a közvetlenül a dandár, ezred parancsnoksági
szint alatt lévõ önálló egységeket, amelyek a dandár, ezred
szint feletti szervezetek közvetlen alárendeltségébe tartoz-
nak – különösen az önálló zászlóaljak – olyan adattal kell
azonosítani, amely jelzi, hogy ezek az egységek mely szer-
vezet alárendeltségébe tartoznak,

b) az MH szervezeteinél az aktuális szervezeti felépítést
befolyásoló vagy jelentõs méretû létszámváltozást ered-
ményezõ változásokról a következõk szerint:

ba) a január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett lét-
számadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokról,
a változás hatálybalépését megelõzõen 50 nappal,

bb) a szervezet létszámának növelésérõl, ha az ilyen nö-
vekedés dandár, ezred szinten eléri vagy meghaladja az
1000 fõt, vagy repülõezred vagy annak megfelelõ szinten
az 500 fõt,

bc) létszámnövelésrõl, ha annak idõtartama meghaladja
a 21 napot és mértéke az aktív egységek esetében több
mint 1000 fõ, az aktív magasabb egységek esetében
3000 fõ,

bd) létszámnövelésrõl, ha bármely nem aktív szervezet-
nél 21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû, és

be) a létszámnövelés vagy aktivizálás céljáról, a terve-
zett létszámemelés mértékérõl, a létszámnövelés vagy ak-
tivizálás elõrelátható kezdési és befejezési idõpontjáról, az
aktivizálás tervezett helyérõl, a fõbb fegyver- és harci
technikai rendszerek egyes típusainak mennyiségére vo-
natkozó adatokról, a katonai szervezet megnevezésérõl és
alárendeltségérõl,

c) az éves adatszolgáltatásban szereplõ szervezeteket
érintõ szervezeti változásokról a változások bekövetkezé-
sét megelõzõ 50. napig.

20. A HVK Személyzeti Csoportfõnökség információt
szolgáltat

a) az 1. melléklet 5. táblázatának kitöltésével az aktív
szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány össz-
létszámáról, rendfokozatonkénti bontásban és

b) az 1. melléklet 2. táblázat 6–7. pontjának kitöltésével
a tartalékos állomány létszámáról, külön jelölve a 90 nap-
nál hosszabb idõtartamra bevonult állomány létszámát.

21. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) információt szolgáltat

a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai esz-
közeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyi-
ségérõl, elhelyezkedésérõl,

b) az 1. melléklet 6–8. és 9. táblázatok adatainak össze-
állításához,

c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely ka-
tegóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere – bele-
értve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekövetke-
zett mennyiségi változásról öt napon belül,

d) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról az MH ellenõrzési
objektumnak nem minõsülõ alakulataihoz, katonai szerve-
zeteihez, az átcsoportosítást megelõzõen 50 nappal,

e) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök ellenõrzési objektumokból történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 50 nappal,

f) az 1. melléklet 11. táblázatának kitöltésével a leg-
utóbbi éves információcserében jelentett, január 1-jei
helyzet óta a szervezeti felépítésben bekövetkezett állandó
jellegû szervezeti változásokról, a változást megelõzõen
50 nappal,

g) az 1. melléklet 12. táblázatának kitöltésével a béke-
fenntartó mûveletekre vonatkozó adatokról és
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h) a Magyarország területén kívül állomásoztatott szá-
razföldi erõkrõl és egyéb haderõnemre vonatkozó adatok-
ról a tárgyévet követõ év január 1-i helyzetnek megfe-
lelõen, október 20-ig.

22. Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) információt szolgáltat

a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai esz-
közeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyi-
ségérõl, elhelyezkedésérõl, valamint közremûködik
az 1. melléklet 6–9. táblázat adatainak összeállításában,
egyeztetésében,

b) az 1. melléklet 10. táblázat kitöltésével öt napon belül
a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bár-
mely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere
– beleértve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekö-
vetkezett mennyiségi változásról,

c) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról, az átcsoportosítást
megelõzõ 50. napig, abban az esetben, ha az átcsoportosí-
tás „ellenõrzési objektum”-nak nem minõsülõ alakulatai-
hoz, katonai szervezeteihez történik,

d) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök „Ellenõrzési objektumok”-tól történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 50 nappal
korábban,

e) az 1. melléklet 9. táblázat kitöltésével az elõzõ naptári
évben rendszerbe állított hazai gyártmányú eszközei össz-
mennyiségérõl kategóriánként,

f) az 1. melléklet 9. táblázat kitöltésével az elõzõ naptári
évben rendszerbe állított importált eszközei összmennyi-
ségérõl kategóriánként és

g) az 1. melléklet 4. táblázatának kitöltésével a kutatás-
fejlesztésben lévõ, a kutatás-fejlesztéshez és vizsgálatok-
hoz használt, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszkö-
zök mennyiségérõl.

23. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) információt szol-
gáltat:

a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai esz-
közei, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyisé-
gérõl, elhelyezkedésérõl,

b) az 1. melléklet 4. és 6. táblázat adatainak összeállítá-
sához és

c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely ka-
tegóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere – bele-
értve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekövetke-
zett mennyiségi változásról öt napon belül.

24. Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) információt
szolgáltat:

a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai esz-
közei, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyi-
ségérõl, elhelyezkedésérõl, valamint közremûködik
az 1. melléklet 6. táblázat adatainak összeállításában,
egyeztetésében,

b) az 1. melléklet 10. táblázat kitöltésével öt napon belül
a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bár-
mely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere
– beleértve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekö-
vetkezett mennyiségi változásról,

c) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról az MH ellenõrzési
objektumnak nem minõsülõ alakulataihoz, katonai szerve-
zeteihez, az átcsoportosítást megelõzõ 50. napig, és

d) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök ellenõrzési objektumokból történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõ 50. napig.

25. A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK KIKOCSF) információt szolgáltat

a) az MH szervezeteinek katonai tevékenységérõl, vala-
mint a Magyarország területén más állam által végrehajtott
gyakorlatokról, ha azok a bejelentési kötelezettség hatálya
alá esnek, a feladat megkezdését megelõzõen 50 nappal,
vagy ha a tevékenység a bevont csapatok elõzetes értesíté-
se nélkül történik, a tevékenység megkezdésekor, az
1. melléklet 13. táblázat szerinti adatok meghatározásával,

b) a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó katonai
tevékenységrõl – a végrehajtásban érintett szervezetek
adatszolgáltatása alapján –, ha a tevékenység során azon:

ba) legalább 6000 fõ vesz részt, beleértve a támogató
csapatokat is,

bb) legalább 100 db harckocsi vesz részt,
bc) legalább 150 db páncélozott harcjármû vesz részt,
bd) 75 db 100 mm-es, vagy annál nagyobb ûrméretû tü-

zérségi eszköz vesz rész, vagy
be) elõreláthatólag több mint 50 repülõgép, helikopter

bevetés történik,
c) bejelentés-köteles gyakorlat hiánya esetén, az ország

területén végrehajtott legjelentõsebb magyar, vagy bér-
gyakorlatokról vagy katonai tevékenységekrõl.

26. A HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zrt.
a felkérésnek megfelelõen információt szolgáltat:

a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai esz-
közei, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyisé-
gérõl, elhelyezkedésérõl,

b) az 1. melléklet 6. táblázatának adatai összeállításá-
hoz és

c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely ka-
tegóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere – bele-
értve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekövetke-
zett mennyiségi változásról öt napon belül.

27. A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM
Zrínyi Nonprofit Kft.) a felkérésnek megfelelõen informá-
ciót szolgáltat a megfigyelõ repülések során alkalmazott
szenzorkonfigurációkban és laboratóriumi berendezések
adataiban bekövetkezett módosításokról, pontosítja és el-
küldi az OS Szerzõdés által elõírt formátumokat.

28. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a felkérés-
nek megfelelõen információt szolgáltat a kezelésében
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lévõ, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó, állandó köz-
szemlére tett, illetve múzeumokban, kiállítási helyeken
elhelyezett haditechnikai eszközökrõl.

4. Helyszíni ellenõrzések, megfigyelõ repülések
és rendezvények biztosítása

29. A Szerzõdések elõírásai szerint Magyarország terü-
letén fogadott, illetve a Részes és Résztvevõ Államok terü-
letén végzett helyszíni ellenõrzések, értékelések, megfi-
gyelõ repülések és egyéb rendezvények (a továbbiakban:
nemzetközi ellenõrzések) tervezéséért, a Szerzõdésekben
elõírt kötelezettségek és határidõk betartásáért, az elõírt
okmányok elõkészítéséért és a végrehajtás koordinálásáért
a HM VPF FEO a felelõs.

30. A nemzetközi ellenõrzések fogadására kötelezett
szervezetek jegyzékét, valamint az érintett szervezetekrõl
az éves adattárakban közölt információkat a HM VPF FEO
minden év január 1-jéig megküldi az érintetteknek. A nem-
zetközi ellenõrzések fogadásában érintett honvédségi
szervezetek éves felkészítését és a felkészültség ellenõrzé-
sét, illetve a fegyverzet-ellenõrök felkészítését és tovább-
képzését a HM VPF FEO végzi.

31. Magyarországot érintõ ellenõrzési szándék bejelen-
tését követõen a HM VPF FEO vezetõje kijelöli a kísérõ-
csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõ-
csoport összeállításáért, a feladatok koordinálásáért és
végrehajtásáért.

32. A kísérõcsoport parancsnok a bejelentés adatai alap-
ján feldolgozza az ellenõrzésre vonatkozó információkat,
amelynek keretén belül

a) tájékozódik az ellenõrzés feltételeinek meglétérõl, az
ellenõrcsoport érkezésének idõpontjáról, az országba tör-
ténõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és távozásá-
nak idõpontjáról, és

b) felveszi a kapcsolatot az MH BHD szakállományá-
val, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét.

33. A HM VPF FEO a nemzetközi ellenõrzések végre-
hajtása, a külföldi ellenõrcsoportok kísérése érdekében
kérheti más szervezetek állományából szakértõk kijelölé-
sét és biztosítását. A kijelölt és felkészített bevonható állo-
mányú ellenõröket – képzettségük és tapasztalatuk alap-
ján – oktatói, elõadói, csoportparancsnoki vagy beosztott
ellenõri, megfigyelõi, kísérõi feladatokra bevonhatja.
Az állományilletékes parancsnok biztosítja a bevonható
ellenõrt a HM VPF FEO számára, ettõl csak különleges
indokkal térhet el.

34. A Szerzõdésekbõl adódó feladatok ellátására a hely-
színi ellenõrzésekben, a megfigyelõ repülések fogadásá-
ban és a rendezvények lebonyolításában érintett honvéd-
ségi szervezetek vezetõi, parancsnokai, állományukból
olyan tiszteket vagy altiszteket jelölnek ki, akik beosztá-
suk szerint a Szerzõdésekbõl adódó feladatokat is ellátják.

35. A nemzetközi ellenõrzések logisztikai és pénzügyi
támogatását HM VPF FEO igénylése alapján az MH BHD

és a HM VGH az érintett szervezetek parancsnokaival
együttmûködve végzi.

36. A földi és légi szállító eszközöket és a Nyitott Ég-
bolt megfigyelõ repülésekhez a megfigyelõ repülõgépet az
MH kijelölt katonai szervezetei adják.

37. A rendészeti biztosítást az MH Katonai Rendészeti
Központ adja.

38. A Nyitott Égbolt megfigyelõ rendszer szenzorjait, a
vezérlõ- és annotációs berendezéseket, az útvonaltervezõ
és feldolgozó szoftvereket, a laboratóriumi kidolgozó- és
másolóberendezéseket, a digitalizáláshoz szükséges esz-
közt, valamint a szükséges alapanyagokat és szakszemély-
zetet az HM Zrínyi Nonprofit Kft. biztosítja.

39. Az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ) a HM VPF FEO elõzetes igénylése alapján,
az MH alapellátásában lévõ és külön engedéllyel igényel-
hetõ analóg és digitális térképészeti és katona földrajzi
anyagokat, továbbá meteorológiai adatokat, idõjárás-
elõrejelzéseket biztosít.

40. A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ haditechnikai esz-
közök rendszeresítése, rendszerbõl való kivonása, így kü-
lönösen értékesítése, átalakítása, megsemmisítése, meg-
semmisülése esetén a Szerzõdés elõírásainak betartásáért a
HM VPF FEO a felelõs. A HM VPF FEO a CFE Szerzõdés
hatálya alóli kivonás tényét jegyzõkönyvben rögzíti és az
elõírt ellenõrzéseket követõen – igény esetén – arról igazo-
lást ad ki.

41. A feladatok tervezése, elõkészítése során a HM VPF
az érintett honvédségi szervezetek képviselõinek bevoná-
sával szakértõi munkacsoportok összehívását kezdemé-
nyezi.

5. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásakor

42. Az ellenõrzési szándék bejelentését három órán be-
lül vissza kell igazolni.

43. A HM VPF FEO az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen haladéktalanul értesíti az érintett honvédségi
szervezetek elöljáró parancsnokságait az ellenõrzés tényé-
rõl, akik értesítik az alárendelt „bejelentett helyek” pa-
rancsnokait, vezetõit. Ezzel egy idõben a HM VPF FEO
tájékoztatja a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
MH Központi Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ) az
ellenõrzés tényérõl.

44. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése közvetlenül
az MH KÜ-re érkezik, akkor az MH KÜ ügyeletes váltás-
parancsnoka haladéktalanul tájékoztatja a HM VPF FEO
osztályvezetõjét az ellenõrzés tényérõl. A HM VPF FEO
osztályvezetõje intézkedik az érintett szervezetek kiértesí-
tésére.

45. Az értesítés, tájékoztatás tartalmazza az ellenõrcso-
port nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpontjára,
a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe helyezésére
vonatkozó információkat. Az értesítés alapján a parancs-
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nok végrehajtja alárendeltjei kiértesítését, intézkedik a pa-
rancsnoki tájékoztatók szövegének és a bejelentett hely
vázlatok, továbbá a technikai eszközök nyilvántartásának
pontosítására és a szükséges információvédelmi rendsza-
bályok bevezetésére. A parancsnoki tájékoztatók formátu-
mát és a bejelentett hely vázlatokkal szemben támasztott
követelményeket a 2. melléklet szerinti 1., 2., 5. és
6. mintaokmányok tartalmazzák.

46. A kísérõcsoport az ellenõrcsoport megérkezését kö-
vetõen lefolytatja a beléptetési eljárást, melynek során el-
lenõrzik, hogy az ellenõrcsoport tagjai megegyeznek-e az
ellenõrzési szándék bejelentésben megadottakkal. A be-
léptetési eljárást követõen az ellenõrcsoport leghamarabb
egy, legkésõbb tizenhat órán belül kijelöli az elsõ ellen-
õrizni kívánt bejelentett helyet.

47. A kísérõcsoport-parancsnok az ellenõrcsoport pa-
rancsnokának a bejelentett helyre és az ellenõrzés kezdési
idõpontjára vonatkozó bejelentése alapján tájékoztatja
a HM VPF FEO-t, amely az érintett honvédségi szerveze-
tek elöljáró parancsnokságai és az MH KÜ egyidejû tájé-
koztatásával kiértesíti a bejelentett hely parancsnokát.

48. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése hivatali idõn
túl érkezik, a kísérõcsoport-parancsnok szóbeli tájékozta-
tása alapján az MH KÜ a 3. melléklet 1. minta szerint elõ-
készített kiértesítési okmány kitöltésével és megküldésé-
vel kiértesíti a „bejelentett hely” ügyeleti szolgálatait, és
ezzel egyidejûleg a vezetõ ügyeleti szolgálatok útján tájé-
koztatja az érintett honvédségi szervezetek elöljáró pa-
rancsnokságait.

49. Az értesítés, tájékoztatás tartalmazza az ellenõrzésre
kijelölt „bejelentett hely” megnevezését, azonosító szá-
mát, a „bejelentett helyen” lévõ ellenõrzési objektumok
megnevezését, azonosító számaikat, az ellenõrzés kezdési
idõpontját és a kísérõcsoporttal való kapcsolatfelvétel le-
hetõségeit.

50. A „bejelentett hely” kijelölésére vonatkozó értesítés
kézhezvételét követõen annak parancsnoka intézkedik
az alábbi feladatok végrehajtására:

a) a tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére: 25 fõ
befogadására alkalmas eligazító helyiség és egy, az ellen-
õrök rendelkezésére bocsátandó – 9 fõ befogadására alkal-
mas – zárható iroda kijelölésére,

b) a híradás megszervezésére, szükség esetén 3-4 kis
vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék vagy
EDR készülék az ellenõrcsoport alcsoportjai közötti kap-
csolattartásra az ellenõrzés során; az összeköttetés bizto-
sítható a kísérõcsoport szolgálati mobil telefonjaival is,

c) a helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot és a
technikai eszközök elhelyezkedését jól ismerõ személy,

d) szállítóeszközök elõkészítésére: 3–4 terepjáró sze-
mélygépkocsi 10–18 fõ szállítására; az ellenõrzésre kerülõ
katonai szervezetek saját eszközeikkel a laktanyán belül,
valamint a laktanyából a kijelölt helikopter leszállóhelyre,
a kiképzési bázisra, gyakorlótérre és a nagyobb távolságra
esõ tároló helyekre történõ szállítások során felelõsek
a személyszállítási feladatok biztosításáért; ha az érintett

katonai szervezet a megfelelõ számú szállítóeszközt – kü-
lönösen üzemképtelenség vagy más technikai akadály ese-
tén – nem tudja biztosítani, akkor az eszközök a „bejelen-
tett hely” parancsnokának igénylése alapján az elöljáró
parancsnokságának alárendelt vagy egyéb parancsnoksá-
gok más katonai szervezetétõl kell biztosítani, továbbá

e) a kapcsolat felvételére az MH BHD szakállományá-
val a logisztikai biztosítás egyeztetése céljából.

51. A kísérõcsoport parancsnoka útba indítja az elõké-
szítõ részleget, úgy, hogy az elõkészítõ részleg az ellenõr-
csoport elõtt legalább kettõ órával korábban érkezzen meg
a bejelentett helyre.

52. Az elõkészítõ részleg parancsnoka a bejelentett
helyre történõ érkezését követõen jelentkezik a „bejelen-
tett hely” parancsnokánál, majd ezt követõen meggyõzõ-
dik a végrehajtás feltételeinek meglétérõl a következõk
szerint:

a) ellenõrzi a „bejelentett hely” és az „ellenõrzési objek-
tum” parancsnok tájékoztatójának tartalmát: „bejelentett
hely” megnevezése, azonosító száma, koordinátái, aláren-
deltség szintjei, „ellenõrzési objektumok” megnevezése,
azonosító száma, technikai eszközök száma, létszámada-
tok; eltérés esetén az eltérés okát a jelentés során indokolni
kell, ideiglenes távollét esetén fel kell készülni a távollét
idõtartamának és az eszközök jelenlegi elõtalálási helyé-
nek jelentésére,

b) lehetõség szerint az ellenõrzés meggyorsítása érdeké-
ben kimutatást készít a technikai eszközök elhelyezkedé-
sérõl,

c) ellenõrzi és pontosítja a „bejelentett hely” vázlatát,
d) az alakulat parancsnokával egyezteti, hogy talál-

ható-e a „bejelentett hely” területén „érzékeny pont”, aho-
vá a belépés az ellenõrcsoport tagjai részére nem engedé-
lyezhetõ,

e) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl: munkaszobák, összeköttetés,
országos távhívó joggal rendelkezõ telefonvonal az ellen-
õrcsoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök, egész-
ségügyi biztosítás, beléptetés az objektumba, étkezés, és

f) hiányosság esetén kéri az alakulat parancsnokát azok
pótlására.

53. A kísérõcsoportból kijelölt elõkészítõ részleg az ala-
kulat parancsnoka által kijelölt személlyel közösen fogadja
az ellenõr- és a kísérõcsoportot.

54. Az elõkészítõ részleg jelent a kísérõcsoport-pa-
rancsnoknak az alakulat felkészültségérõl és az esetleges
„érzékeny pont(ok)ról”, amelyekre a következõ elõírások
vonatkoznak:

a) az ellenõrök nem jogosultak olyan létesítményekbe
vagy azokon belüli olyan területekre belépni, amelyeknél
a belépésre az egyedüli fizikai lehetõséget olyan, szemé-
lyek által használt ajtók jelentik, amelyek mérete nem
haladja meg a két méter szélességet,

b) a kísérõcsoport jogosult megtagadni az „érzékeny
pont”-nak minõsített épületbe, tároló helyre, hangárba,
vagy egyéb létesítménybe való belépést; ilyenkor minden
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esetben jelenteni kell az ellenõrcsoportnak, hogy az épü-
let, tároló hely, hangár, vagy egyéb létesítmény tartal-
maz-e a CFE Szerzõdés által korlátozott eszközöket,

c) ha az érzékenynek nyilvánított létesítmény tartalmaz
ilyen eszközöket, azok ellenõrizhetõségét biztosítani kell
a technikai eszköz kihozatalával, vagy a létesítményben
lévõ érzékeny eszközök letakarását követõen a belépés
biztosításával,

d) a CFE Szerzõdés lehetõvé teszi fényképek, videó fel-
vételek készítését az ellenõrzött katonai létesítményekben
a technikai eszközök jelenlétének dokumentálása céljából,
azonban a kísérõcsoport kérheti, hogy jelezzék az ilyen
szándékot, a tevékenységet megelõzõen, és

e) érzékeny pontokról csak a kísérõcsoport hozzájárulá-
sával készülhet fénykép, vagy videó felvétel.

55. Az ellenõrzési helyre történõ megérkezést követõen
az ellenõrcsoportot – fogadása után – a tájékoztató helyére
kell kísérni, át kell adni a 2. melléklet 6. minta szerinti „be-
jelentett hely” vázlatát és a „bejelentett hely” parancsnoka
a 2. melléklet 1. minta szerint rövid általános tájékoztatót
tart. A tájékoztatót követõen lehetõséget kell biztosítani az
ellenõrök részére a tájékoztató értelmezésére, a vázlat ta-
nulmányozására, az ellenõrizni kívánt objektum kiválasz-
tására.

56. A „bejelentett hely” parancsnok tájékoztatóján részt
vesz valamennyi, a „bejelentett hely” területén elhelyezke-
dõ katonai szervezet képviselõje, akik szükség esetén biz-
tosítják a közös használatúnak minõsülõ területeken az el-
lenõrzést.

57. Ha a „bejelentett helyen” több „ellenõrzési objek-
tum” található, az ellenõrcsoport a „bejelentett hely” váz-
lat kézhezvételétõl számított fél órán belül megjelöli, hogy
melyiknél kívánják az ellenõrzést lefolytatni. A kijelölés-
rõl az „ellenõrzési objektumok” jelenlévõ parancsnokai
vagy képviselõik a helyszínen szereznek tudomást.

58. Az „ellenõrzési objektum” kijelölését követõen az
ellenõrcsoport részére a kijelölt „ellenõrzési objektum”
parancsnoka a 2. melléklet 2. minta szerint tájékoztatót
tart, amely a kérdésekre adott válaszokkal és a tolmácso-
lással együtt sem tarthat tovább egy óránál.

59. A parancsnoki tájékoztatóban magyarázatot kell
adni minden olyan eltérésre, amely a CFE Szerzõdés által
korlátozott eszközök az ellenõrzési helyen elõtalálható
mennyisége, illetve az információcserére vonatkozó jegy-
zõkönyv szerint a legutolsó bejelentésben megadott
mennyiségek között áll fenn.

60. A mennyiségi eltérésekre vonatkozó magyarázat
tartalmazza:

a) a fegyverzet- és harci technika ideiglenes elhelyezke-
dését, ha azok száma kisebb, mint a legutolsó bejelentés-
ben megadott mennyiség, és

b) az ellenõrzési helyen jelenlévõ hagyományos fegy-
verzet- és harci technika többlet eredetét, az eredet helyé-
rõl történõ távozásának idõpontját, az érkezés idõpontját
és az ellenõrzési helyen tervezett tartózkodásának idõ-
tartamát.

61. A tájékoztatót követõen az ellenõrcsoport részére
lehetõséget kell biztosítani, hogy kérdéseket tegyen fel
a tájékoztatóval és a „bejelentett hely” vázlatával kapcso-
latosan.

62. A kísérõcsoport parancsnoka biztosítja az ellenõrzés
elõírásszerû végrehajtását, segítséget nyújt az alakulat pa-
rancsnokának a vitás kérdések tisztázásában, meggyõzõ-
dik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatón elhangzott,
illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok kerültek-e.

63. Ha az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést jelent be, ar-
ról a kísérõcsoport parancsnoka értesíti a HM VPF FEO-t,
aki kiküldi az értesítést az érintett szervezetnek, és ezzel
egy idõben tájékoztatja az MH KÜ-t a követõ ellenõr-
zésrõl.

64. Ha ez a bejelentés hivatali idõn túl érkezik, a kísérõ-
csoport-parancsnok szóbeli tájékoztatása alapján az
MH KÜ a 3. melléklet 1. minta szerint elõkészített kiértesí-
tési okmány kitöltésével és megküldésével kiértesíti a „be-
jelentett hely” ügyeleti szolgálatait, és ezzel egyidejûleg
a vezetõ ügyeleti szolgálatok útján tájékoztatja az érintett
honvédségi szervezetek elöljáró parancsnokságait.

65. A kísérõcsoport parancsnoka felveszi a kapcsolatot
a kijelölt „bejelentett hely” parancsnokával és biztosítja a
követõ ellenõrzés végrehajtásának feltételeit. Ha követõ
ellenõrzést nem jelentenek be, a kísérõcsoport parancs-
noka tájékoztatja a HM VPF FEO-t az ellenõrzés befejezé-
sérõl, aki kiküldi az ellenõrzés befejezésérõl szóló értesí-
téseket.

6. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„soron kívüli kijelölt terület-ellenõrzés” fogadásakor

66. Az ellenõrzési szándék bejelentését három órán be-
lül vissza kell igazolni.

67. A HM VPF FEO az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen haladéktalanul értesíti az érintett honvédségi
szervezetek elöljáró parancsnokságait az ellenõrzés tényé-
rõl, amelyek értesítik az alárendelt alakulatok parancs-
nokait, vezetõit. Ezzel egy idõben a HM VPF FEO tájé-
koztatja az MH KÜ-t az ellenõrzés tényérõl.

68. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése közvetlenül
az MH KÜ-re érkezik, akkor az MH KÜ ügyeletes váltás-
parancsnoka haladéktalanul tájékoztatja a HM VPF FEO
osztályvezetõjét az ellenõrzés tényérõl. A HM VPF FEO
osztályvezetõje intézkedik az érintett szervezetek kiértesí-
tésére.

69. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése hivatali idõn
túl érkezik, a kísérõcsoport-parancsnok szóbeli tájékozta-
tása alapján az MH KÜ a 3. melléklet 2. minta szerint elõ-
készített kiértesítési okmány kitöltésével és megküldésé-
vel kiértesíti a vezetõ ügyeleti szolgálatok útján a honvéd-
ségi szervezetek parancsnokságait.

70. Magyarországra történõ megérkezését követõen
a kísérõcsoport fogadja az ellenõrcsoportot, lefolytatja
a beléptetési eljárást és meggyõzõdik arról, hogy a beje-
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lentésben megadott személyek az ellenõrcsoport tagjai.
Az ellenõrcsoport Magyarország területére érkezését kö-
vetõen, legkorábban egy, de legkésõbb tizenhat órán belül
megadja az ellenõrizni kívánt terület földrajzi leírását.

71. A terület és a kezdõpont kijelölését követõen a kísé-
rõcsoport-parancsnok tájékozódik, hogy az ellenõrzés
kezdõpontjaként megjelölt hely közvetlen körzetében,
mely katonai szervezetek milyen tevékenységet folytat-
nak. Egyezteti a HVK Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF)
szaktisztjével, hogy a területen van-e olyan objektum,
amely felett az átrepülés, illetve ahova a belépés tiltott.
A területre történõ érkezést követõen az ellenõrcsoport tá-
jékoztatást kérhet a területen lévõ, nem „ellenõrzési objek-
tumnak” minõsülõ katonai szervezetekrõl vagy létesítmé-
nyekrõl is.

72. Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport nemzeti-
ségére, létszámára, érkezésének idõpontjára, a légi és földi
szállítóeszközök készenlétbe helyezésére vonatkozó in-
formációkat, a kijelölt terület földrajzi koordinátáit, sarok-
pontjait.

73. Az érintett szervezetek parancsnokai az értesítés
alapján végrehajtják a területen található alárendeltjeik tá-
jékoztatását, intézkednek a parancsnoki tájékoztatók szö-
vegének, továbbá a technikai eszköznyilvántartások tartal-
mának pontosítására.

74. Az elõzetes értesítés kézhezvételét követõen a béke-
idõszaki elhelyezési körleteiken kívül tartózkodó, illetve
a CFE Szerzõdés szerint nem „ellenõrzési objektumként”
azonosított alárendeltekkel rendelkezõ alakulatok pa-
rancsnokainak intézkedniük kell a szükséges információ-
védelmi rendszabályok bevezetésére, továbbá a területen
tartózkodó alárendeltjeik értesítésére, akik felkészülnek a
tájékoztatók megtartására és az esetlegesen a területen
tartózkodó technikai eszközeikkel történõ elszámolásra.

75. A terület kijelölését követõen a kísérõcsoport-pa-
rancsnok

a) tájékoztatja a kijelölt terület földrajzi leírásáról az
MH ÖHP, az MH HFKP és az MH LK parancsnokai által
kijelölt kapcsolattartó személyeket,

b) felveszi a kapcsolatot az ellenõrzésre kijelölt területen
elhelyezkedõ, vagy ott tevékenységet folytató alakulatok
parancsnokaival, Magyarország Belügyminisztériumával,
a kijelölt területen található polgármesteri hivatalokkal,
tájékoztatja õket az ellenõrzés várható programjáról,
egyezteti a tájékoztatók tartalmát,

c) intézkedik a földi és légi szállítóeszközök kirendelé-
sére a kijelölt indulópontra, pontosítja, hogy a biztosított
helikopter személyzet milyen képesítéssel rendelkezik, le-
szállhat-e elõkészítetlen helikopter leszállóhelyen,

d) ellenõrzi és biztosítja, hogy a helikopter ellenõrzésre
történõ igénybevételének összesített idõtartama ne haladja
meg a hatvan percet, és

e) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl, a munkahelyiségek, az össze-
köttetés, a szállítóeszközök, az egészségügyi biztosítás

rendelkezésre állásáról, a területen lévõ objektumokba tör-
ténõ beléptetésrõl.

76. A terület kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvé-
telét követõen, az érintett katonai szervezet parancsnoka
intézkedik a tájékoztatásra kijelölt helyiség elõkészítésére:
25 fõ részére, szükség esetén a híradás megszervezésére:
3–4 kis vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készü-
lék, a helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot vagy a
területet jól ismerõ személy, valamint a szállítóeszközök
elõkészítésére: 3–4 terepjáró személygépkocsi 10–18 fõ
szállítására. Ha az érintett katonai szervezet a megfelelõ
számú szállítóeszközt – különösen üzemképtelenség vagy
más technikai akadály esetén – nem tudja biztosítani, ak-
kor az eszközök az érintett katonai szervezet parancsnoká-
nak igénylése alapján az elöljáró parancsnokságának alá-
rendelt vagy egyéb parancsnokságok más katonai szerve-
zetétõl kell biztosítani.

77. A kísérõcsoport-parancsnok a terület kijelölését kö-
vetõen egyezteti az ellenõrzés ütemtervét az ellenõrcso-
port parancsnokával, majd biztosítja az „indulópontra”
történõ szállítást. A kijelölt indulópontra való megérkezést
követõen az egyeztetésen részt vesz a helikopter személy-
zet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka is.

78. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka a HM VPF FEO által összeál-
lított névjegyzék alapján engedélyezi.

79. Az ellenõrzés során csak olyan katonai szervezet el-
lenõrizhetõ, amelyet korábban „ellenõrzési objektumként”
nem jelentettek be, vagy ha a területen tevékenykedõ kato-
nai szervezet olyan bejelentett helyrõl érkezett, amely nem
a kijelölt területen van. Ilyen esetekben a tájékoztatót a te-
rületen lévõ, vagy az ott tevékenykedõ katonai szervezet
parancsnoka vagy helyettese tartja. A tájékoztató az alaku-
lat megnevezésére, alárendeltségére, a CFE Szerzõdés ha-
tálya alá esõ technikai eszközeinek számára, valamint ha
az alakulat nem állandó jelleggel települt a kijelölt terüle-
ten, az ott folytatott tevékenység jellegére, idõtartamára,
a tevékenységben résztvevõk számára, és a CFE Szerzõdés
hatálya alá esõ technikai eszközeik mennyiségére ter-
jed ki.

80. Az ellenõrzés folyamán a kísérõcsoport parancsno-
ka együttmûködik az MH ÖHP, az MH HFKP, valamint az
MH LK képviselõjével és folyamatosan kapcsolatot tart az
MH KÜ-vel, az ellenõrzés során érintett alakulatok pa-
rancsnokaival, valamint a légi és a földi szállító személy-
zettel. A kísérõcsoport parancsnoka folyamatosan ponto-
sítja az ellenõrzés programját, változások esetén megteszi
a szükséges intézkedéseket, biztosítja az ellenõrzés során
az elõírt tájékoztatók megtartását, valamint segítséget
nyújt az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához.

81. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka részt vesz az ellenõri jelentés elõkészítésében,
a feltett kérdések észrevételek megválaszolásában, meg-
gyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatókon
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elhangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok ke-
rültek-e.

82. Ha az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést jelent be, ar-
ról a kísérõcsoport parancsnoka értesíti a HM VPF FEO-t,
amely kiküldi az értesítést az érintett szervezetnek, és ez-
zel egy idõben tájékoztatja az MH KÜ-t a követõ ellenõr-
zésrõl.

83. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése hivatali idõn
túl érkezik, a kísérõcsoport-parancsnok szóbeli tájékozta-
tása alapján az MH KÜ a 3. melléklet 1. minta szerint elõ-
készített kiértesítési okmány kitöltésével és megküldésé-
vel kiértesíti a „bejelentett hely” ügyeleti szolgálatait, és
ezzel egyidejûleg a vezetõ ügyeleti szolgálatok útján tájé-
koztatja az érintett honvédségi szervezetek elöljáró pa-
rancsnokságait.

84. A kísérõcsoport parancsnoka felveszi a kapcsolatot
a kijelölt „bejelentett hely” parancsnokával és biztosítja a
követõ ellenõrzés végrehajtásának feltételeit. Ha követõ
ellenõrzést nem jelentenek be, a kísérõcsoport parancsno-
ka tájékoztatja a HM VPF FEO-t az ellenõrzés befejezésé-
rõl, amely kiküldi az ellenõrzés befejezésérõl szóló értesí-
téseket.

7. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„csökkentés ellenõrzés” fogadásakor

85. A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
eszközök csökkentését a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
az ellenõrzés feltételeinek biztosítása mellett kell végezni.

86. A csökkentési tevékenységek éves tervek szerint,
a végrehajtó szerv kapacitásának figyelembevételével
folynak. Minden csökkentési naptári periódus kezdete és
vége, a csökkentésre kerülõ eszközök típusával és mennyi-
ségével, valamint az alkalmazásra kerülõ csökkentési eljá-
rás meghatározásával a CFE Szerzõdés végrehajtásában
érintett Részes Államok részére bejelentésre kerül.

87. A csökkentés ellenõrzésérõl szóló értesítést a
HM VPF FEO az elöljáró parancsnokság és az MH KÜ
egyidejû tájékoztatásával megküldi a csökkentési hely pa-
rancsnokának.

88. A csökkentési hely parancsnoka a bejelentett perió-
dus kezdetétõl a végéig és azt követõen még három napig
biztosítja a csökkentési eljárás ellenõrizhetõségét, a tech-
nikai eszközök gyári alvázszámának és egyes meghatáro-
zott fõdarabok számainak azonosíthatóságával, továbbá
a csökkentésrõl készült Munkanapló megtekintésének le-
hetõségével.

89. Az ellenõrzés kezdetekor a csökkentési hely vezetõje
tájékoztatja az ellenõrcsoportot a csökkentési helyen lévõ
technikai eszközök típusáról és mennyiségérõl, az adott
periódus során megsemmisített eszközök összesített
mennyiségérõl, az elvégzett feladatokról, az alkalmazott
csökkentési technológiáról, valamint a csökkentési eljá-
rásba bevont technikai eszközök származási helyérõl,
a csökkentési helyre történt érkezésük idõpontjáról.

90. Az ellenõrcsoport részére megfelelõ munkafeltéte-
leket kell biztosítani.

91. Az ellenõrzés befejezésekor részletes, alvázszám és
fõdarab azonosító szám szerinti jegyzõkönyv készül
a csökkentett haditechnikai eszközökrõl.

8. Feladatok a Dokumentum szerinti
„értékelõ látogatás” fogadásakor

92. A látogatási szándék bejelentését negyvennyolc
órán belül vissza kell igazolni.

93. A HM VPF FEO az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen azonnal értesíti az MH ÖHP-t az ellenõrzés té-
nyérõl, amely értesíti az „értékelõ látogatás” fogadásában
érintett szervezet parancsnokát az ellenõrzés tényérõl.
Ezzel egy idõben a HM VPF FEO tájékoztatja az MH KÜ-t
az ellenõrzés tényérõl.

94. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése közvetlenül
az MH KÜ-re érkezik, úgy az MH KÜ ügyeletes váltáspa-
rancsnoka haladéktalanul tájékoztatja a HM VPF FEO
osztályvezetõjét az ellenõrzés tényérõl. A HM VPF FEO
osztályvezetõje intézkedik az érintett szervezetek kiértesí-
tésére.

95. A 94. pont szerinti értesítés tartalmazza az értékelõ
csoport nemzetiségére, létszámára, valamint az érintett
alakulathoz érkezésének idõpontjára vonatkozó informá-
ciókat.

96. Az MH ÖHP-tõl érkezett értesítés alapján az értékelõ
látogatásra kijelölt alakulat parancsnoka végrehajtja az
érintett alárendeltjei kiértesítését, intézkedik a parancsno-
ki tájékoztató szövegének és a technikai eszközök nyil-
vántartásának pontosítására, a tájékoztatásra kijelölt helyi-
ség berendezésére mintegy 8–10 fõ részére, 1–2 fõ helyi
kísérõ kijelölésére, a szállítóeszközök elõkészítésére to-
vábbá a szükséges információvédelmi rendszabályok
bevezetésére. A parancsnoki tájékoztató formátumát
a 2. melléklet szerinti 3. mintaokmány tartalmazza.

97. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelen-
tés kézhezvételét követõen

a) felveszi a kapcsolatot az értékelõ látogatás fogadásá-
ra kijelölt alakulat parancsnokával, akivel egyeztetik a lá-
togatás programját, a tájékoztató tartalmát, a Dokumentum
szerinti adattárban bejelentett technikai eszközök mennyi-
ségét, létszámadatokat,

b) fogadja az értékelõ csoportot, egyezteti a bejelentés-
ben megadott és a megérkezett személyeket, majd tájékoz-
tatást nyújt az értékelõk részére az alakulattal egyeztetett
programról, és

c) megteszi a szükséges intézkedéseket és egyeztetést
folytat az alakulat parancsnokával, ha az értékelõ csoport
részérõl az elõzetes tervektõl eltérõ igény merül fel.

98. Az értékelõ csoport alakulathoz történõ megérkezé-
sét követõen az alakulat parancsnoka megtartja tájékozta-
tóját, majd a tájékoztató értelmezését, a kérdések megvála-
szolását követõen lehetõséget biztosít az értékelõ csoport
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számára az objektum és az információ csere során meg-
adott technikai eszközök megtekintésére, valamint a kü-
lönbözõ állománykategóriákkal való találkozásra és be-
szélgetésre.

99. A kísérõcsoport parancsnoka az értékelõ csoport ré-
szérõl feltett kérdések megválaszolásához és a vitás kérdé-
sek tisztázásához segítséget nyújt az alakulat parancsnoká-
nak. A látogatás befejezését követõen a kísérõcsoport pa-
rancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t az értékelõ látogatás
befejezésérõl.

9. Feladatok a Dokumentum szerinti
„terület-ellenõrzés” fogadásakor

100. Az ellenõrzési szándék bejelentését huszonnégy
órán belül vissza kell igazolni.

101. A HM VPF FEO az ellenõrzési szándék bejelenté-
sét követõen azonnal értesíti a „terület-ellenõrzés” fogadá-
sában érintett honvédségi szervezetek elöljáró parancs-
nokságait az ellenõrzés tényérõl, amelyek értesítik az érin-
tett alárendelt alakulatok parancsnokait, vezetõit. Ezzel
egy idõben a HM VPF FEO tájékoztatja az MH KÜ-t az
ellenõrzés tényérõl.

102. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése közvetlenül
az MH KÜ-re érkezik, akkor az MH KÜ ügyeletes váltás-
parancsnoka haladéktalanul tájékoztatja a HM VPF FEO
osztályvezetõjét az ellenõrzés tényérõl. A HM VPF FEO
osztályvezetõje intézkedik az érintett szervezetek kiértesí-
tésére.

103. A 102. pont szerinti értesítés tartalmazza az ellen-
õrzés kezdési idõpontját és helyét, a kijelölt terület föld-
rajzi koordinátáit, sarokpontjait, a légi és földi szállító-
eszközök készenlétbe helyezésére vonatkozó kérést,
a kísérõcsoport parancsnokának nevét, elérhetõségét.
Az értesítés alapján a parancsnokok végrehajtják érintett
alárendeltjeik kiértesítését, intézkednek a parancsnoki
tájékoztatók szövegének és a technikai eszközök nyilván-
tartásának pontosítására, továbbá a szükséges informá-
cióvédelmi rendszabályok bevezetésére. A parancsnoki tá-
jékoztató formátumát a 2. melléklet szerinti 4. mintaok-
mány tartalmazza.

104. A kijelölt területen a békeidõszaki elhelyezési kör-
letekben, vagy azon kívül elhelyezkedõ katonai szerveze-
tek felkészülnek az ellenõrcsoport fogadására és a pa-
rancsnoki tájékoztatók megtartására.

105. Az ellenõrzésre történõ felkészülés során a kísérõ-
csoport parancsnoka:

a) pontosítja az MH ÖHP, az MH HFKP és az MH LK
összekötõ tisztjeivel, hogy az ellenõrzésre kijelölt terüle-
ten mely katonai szervezetek, milyen tevékenységet foly-
tatnak és tájékoztatást ad az ellenõrzés várható program-
járól,

b) egyeztet a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy a terüle-
ten melyek azok a térségek, melyek felett az átrepülés,
illetve a belépés tiltott,

c) pontosítja a HVK HDMCSF, az MH HFKP Gyakor-
lattervezõ és Kiképzést Támogató Osztály, a HVK
KIKOCSF és az MH ÖHP szaktisztjeivel, hogy a térség-
ben milyen katonai tevékenység folyik,

d) elkészíti az ellenõrök részére a kijelölt területrõl
szóló tájékoztatót,

e) egyezteti a parancsnoki tájékoztatók tartalmát, az el-
lenõrzés biztosításának feladatait,

f) ellenõrzi, hogy a kijelölt területen más Résztvevõ
Állam fegyveres erõi hajtanak-e végre katonai tevékeny-
séget,

g) felveszi a kapcsolatot a katonai tevékenységben érin-
tett Résztvevõ Állam partner szervezetével és kéri az ala-
kulat értesítését, valamint együttmûködésüket az ellenõr-
zés során,

h) intézkedik az ellenõrzés elõzetes programjának
összeállítását követõen a légi és földi szállítóeszközök ki-
rendelésére az értesítésben szereplõ indulópontra,

i) a kirendelésre vonatkozó kérésben meghatározza az
ellenõrzés indulópontját, a kijelölt terület koordinátáit,
a készenlét idõpontját, az igényelt eszközöket, az igénybe-
vétel elõrelátható idõtartamát és a kísérõcsoporttal történõ
kapcsolatfelvétel módját,

j) tájékoztatja a szállító gép személyzetét az elõzetesen
kialakított repülési útvonaltervrõl, amely alapján a sze-
mélyzet számvetést készít a repülésrõl,

k) véglegesíti a repülési útvonaltervet az ellenõrcsoport
megérkezését követõen, és

l) felveszi a kapcsolatot az MH BHD szakállományával
és egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét.

106. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utaslistára
az MH ÖHP parancsnoka a HM VPF FEO által összeállí-
tott és megküldött névjegyzék alapján engedélyezi.

107. Az ellenõrcsoportot – Magyarország területére tör-
ténõ érkezését követõen – a kísérõcsoport fogadja, amely
a bejelentett és az érkezett személyek egyeztetését követõ-
en tájékoztatót tart a kijelölt területrõl, valamint az ellenõr-
zés feltételeinek biztosításáról. A tájékoztatón lehetõség
szerint részt vesznek a kijelölt területen lévõ parancsnok-
ságok képviselõi, a helikopter személyzet és a földi szál-
lító jármûoszlop parancsnoka.

108. Ha az ellenõrcsoport részérõl a javasolt programtól
eltérõ igény merül fel, a kísérõcsoport parancsnoka tájé-
koztatja az MH ÖHP, az MH HFKP és az MH LK összekö-
tõjét és az érintett szervezetek vezetõit, parancsnokait az
ellenõrcsoport által kért változtatásokról. A kísérõcsoport
parancsnoka – együttmûködve az MH ÖHP, az MH HFKP
és az MH LK összekötõjével – egyezteti a kért repülési út-
vonalat a légi és a földi szállító személyzettel, pontosítja
a helikopter utántöltésének lehetõségeit, összehangolja a
légi és a földi szállítást. A pontosítást követõen vagy elfo-
gadja az ellenõrcsoport kezdeményezését, vagy módosító
javaslatot tesz.

109. A kísérõcsoport az ellenõrzés során folyamatosan
kapcsolatot tart az ellenõrzés során érintett alakulatok
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parancsnokaival, valamint a légi és a földi szállító sze-
mélyzettel, továbbá folyamatosan pontosítja az ellenõrzés
programját, változások esetén megteszi a szükséges intéz-
kedéseket.

110. A kísérõcsoport parancsnoka részt vesz az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokainak tájékoztató-
ján, segítséget nyújt az ellenõrcsoport részérõl feltett kér-
dések megválaszolásához. A kísérõcsoport parancsnoka
az ellenõrzés befejezésérõl tájékoztatja az MH KÜ-t.

111. Az ellenõrzés befejezését követõen az HM VPF
FEO az MH ÖHP és az MH BHD útján kéri a légi és földi
szállítóeszközök készenlétének megszüntetését és az érin-
tett katonai szervezetek tájékoztatását az ellenõrzés befe-
jezésérõl.

10. Feladatok a külföldön és Magyarország területén
végrehajtott gyakorlat ideje alatti ellenõrzések során

112. Magyarország területén kívül, a CFE Szerzõdés és
a Dokumentum alkalmazási övezetében végrehajtott gya-
korlat idõtartama alatt, a gyakorlaton résztvevõ katonai
szervezet a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti el-
lenõrzések során ellenõrizhetõ. Ellenõrzés bejelentése
esetén az alakulat és a magyar fegyverzet-ellenõrzési szer-
vezet értesítése, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése
a fogadó nemzet felelõssége.

113. A CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli ellenõrzés”
során az ellenõrcsoport jogosult a CFE Szerzõdés hatálya
alá tartozó technikai eszközök ellenõrzésére, függetlenül
attól, hogy azok mely Részes Állam fegyveres erõinek ál-
lományába tartoznak. Ennek megfelelõen az ellenõrcso-
port jogosult tájékoztatást kérni és kapni a kijelölt terüle-
ten lévõ katonai szervezet parancsnokától az alárendeltsé-
gébe tartozó – a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Az ellenõrzés feltételeinek
biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tar-
tózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékoz-
tató és az abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének biz-
tosítása a magyar katonai szervezet feladata.

114. A Dokumentum szerinti ellenõrzés bejelentése
esetén az értesítés, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése
a befogadó nemzet felelõssége. Az ellenõrzés során az el-
lenõrcsoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a terüle-
ten tartózkodó katonai szervezet parancsnokától a térség-
ben folyó tevékenységrõl, annak jellegérõl, kiterjedésérõl
a résztvevõk számáról és a technikai eszközök mennyisé-
gérõl. A kijelölt területen az ellenõrcsoportnak az ellenõr-
zés során lehetõvé kell tenni a területen lévõ katonai szer-
vezetek települési helyének és technikai eszközeinek el-
lenõrzését. A zárt területek számát és azok kiterjedését,
amennyire lehetséges, minimalizálni kell. Az ellenõrzés
földrõl és levegõbõl vagy egyidejûleg mindkét helyrõl
végrehajtható és maximum negyvennyolc órán keresztül
tarthat. Az ellenõrzés feltételeinek biztosítása a befogadó

nemzet felelõssége, a területen tartózkodó magyar katonai
szervezetre vonatkozó tájékoztató és az abban szereplõ
adatok ellenõrizhetõségének biztosítása a magyar katonai
szervezet feladata.

115. A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely” ellen-
õrzés csak a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szerve-
zeteket érintheti, helyszíne a befogadó Részes Állam, CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezetének békeidõ-
szaki elhelyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton
részt vevõ magyar állomány ideiglenes elhelyezési körle-
tét, ha az a befogadó Részes Állam, CFE Szerzõdés hatá-
lya alá esõ katonai szervezetének békeidõszaki elhelyezési
körletében került kialakításra. Az ellenõrzés során az el-
lenõrcsoportok jogosultak tájékoztatást kérni és kapni
a befogadó nemzethez tartozó „bejelentett helyen” lévõ
magyar katonai szervezet parancsnokától az alárendeltsé-
gébe tartozó – a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Jogosultak továbbá
a megadott számadatok ellenõrzésére, a technikai eszkö-
zök megtekintésére is.

116. Az ellenõrzés idõszakában, ha más államok kato-
nai szervezetei hajtanak végre gyakorlatot vagy egyéb
tevékenységet Magyarország területén, a gyakorlatot, ka-
tonai tevékenységet folytató nemzet értesítéséért, az ellen-
õrzés feltételeinek jelen intézkedés szerinti biztosításáért,
az ellenõrcsoport kíséréséért a HM VPF FEO a felelõs.

11. Feladatok az OS Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” fogadásakor

117. Az ellenõrzési szándék bejelentését huszonnégy
órán belül vissza kell igazolni.

118. A HM VPF FEO az ellenõrzési szándék bejelenté-
sét követõen azonnal értesíti az érintett honvédségi szerve-
zetek elöljáró parancsnokságait az ellenõrzés tényérõl,
akik értesítik az alárendelt alakulatok parancsnokait, veze-
tõit. Ezzel egy idõben a HM VPF FEO tájékoztatja
az MH KÜ-t az ellenõrzés tényérõl.

119. Ha az ellenõrzési szándék bejelentése közvetlenül
az MH KÜ-re érkezik, akkor az MH KÜ ügyeletes váltás-
parancsnoka haladéktalanul tájékoztatja a HM VPF FEO
osztályvezetõjét az ellenõrzés tényérõl. A HM VPF FEO
osztályvezetõje intézkedik az érintett szervezetek kiértesí-
tésére.

120. Az értesítés, tájékoztatás tartalmazza az ellenõr-
csoport nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpont-
jára, a repülõgép hívójelére, az érkezési repülõtérre
vonatkozó információkat.

121. Az ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért a HM VGH a felelõs.

122. A feladat elrendelésének kézhezvételét követõen
az MH ÖHP kijelölt képviselõje, valamint a HVK HIICSF,
a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és az MH GEOSZ kijelölt állo-
mánya vagy képviselõje felveszi a kapcsolatot a kísérõ-
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csoport parancsnokával. A kísérõcsoport parancsnoka
az érintett szervezetek képviselõivel egyezteti a végrehaj-
tás és az együttmûködés rendjét, tájékoztatja õket a rendel-
kezésre álló adatokról.

123. Az MH ÖHP intézkedik az OS Szerzõdés szerinti
feladatokra kijelölt repülõtér megfigyelõ repülés fogadá-
sára történõ elõkészítésére, valamint a megfigyelõ csoport,
a kísérõcsoport és az ideiglenes határnyitást végzõk belép-
tetésének biztosítására. Az OS Szerzõdés feladatokra kije-
lölt repülõtér parancsnoka az értesítést követõen intézke-
dik a szükséges helyiségek, a kapcsolattartás és az ellátás
biztosítására, valamint a szükséges információvédelmi
rendszabályok bevezetésére.

124. A kísérõcsoport parancsnoka a repülõtérre történõ
érkezését követõen jelentkezik a bázis parancsnokánál, és
az MH ÖHP kijelölt képviselõjével együttmûködve ponto-
sítják a megfigyelõ repülés végrehajtásához szükséges fel-
tételek biztosítását: fogadó helyiségek, pihenõ és munka-
helyiségek, országos távhívó jogú telefonvonal a meg-
figyelõ csoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök,
egészségügyi biztosítás, beléptetés az objektumba.

125. A kísérõcsoport parancsnoka a megfigyelõ csoport
megérkezésekor fogadja a megfigyelõket és lefolytatja
a beléptetési eljárást, megtartja az általános, megfigyelõ
repülés végrehajtására vonatkozó tájékoztatóját, és fel-
ügyeli a szakszolgálatok által megtartandó tájékoztatókat.
A megfigyelõ csoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt.

126. A HM Zrínyi Nonprofit Kft.
a) végrehajtja és dokumentálja a megfigyelõ repülõgép

szenzorfedõk zártságának ellenõrzését,
b) részt vesz a repülés elõtti tájékoztatókon, a tervezett

repülési útvonal ellenõrzésében, a megfigyelõ repülõgép,
a hagyományos és digitális szenzorok, kiegészítõ berende-
zések földi és a repülés közbeni ellenõrzésében,

c) kontrollálja a repülési paraméterek betartását, elvégzi
az útvonalkövetést és az adatrögzítést,

d) hagyományos nedves légifilmek esetén kontrollálja
az annotációt, igény esetén végrehajtja a negatívok labora-
tóriumi kidolgozását, másolását, digitalizálását,

e) a megfigyelõ repülés után tárolja az elkészült felvéte-
leket és igény esetén biztosítja a kért másolatokat a Részes
Államok és az illetékes nemzeti szervezetek számára, va-
lamint

f) részt vesz a feladatról készült jelentés- és számlafor-
mátum elkészítésében.

127. Az MH ÖHP biztosítja a hatáskörébe tartozó
tájékoztatók megtartását, illetve a megfigyelõ repülés
végrehajtásában közremûködõ légiforgalmi-irányítók,
mérnök-mûszaki és meteorológus szakértõk részvételét.
Az MH ÖHP kijelölt szakértõi ellátják a megfigyelõ cso-
portot a repülések elõkészítéséhez és végrehajtásához
szükséges repülési, légi-navigációs és repülésmeteoroló-
giai információkkal a következõk szerint:

a) az MH ÖHP képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ fél ál-
tal átadott feladattervet, indokolt esetben javaslatot tesz
a kísérõcsoport parancsnok részére annak módosítására,
felügyeli a repülési terv kitöltését és a repülési terv enge-
délyeztetését,

b) a légiforgalmi-irányítási szakértõje intézkedik a re-
pülési útvonal által érintett veszélyes légterekben folyó
tevékenységek szükség szerinti korlátozására, a polgári re-
pülésirányító-szolgálattal összehangoltan a megfigyelõ
repülés végrehajtásának szavatolására és az igényelt tarta-
lék repülõterek fogadókészségének biztosítására,

c) a repülõ-mûszaki szolgálat szakértõje vezeti a megfi-
gyelõ fél repülõgépének repülés elõtti ellenõrzését, meg-
szervezi a megfigyelõ repülõgép kiszolgálását, és

d) a meteorológiai csoport szakértõje részt vesz a repü-
lés elõtti tájékoztatón, javaslatot tesz az idõjárási viszo-
nyoknak megfelelõen a repülés idõpontjára, valamint biz-
tosítja a megfigyelõ repülések végrehajtásához szükséges
repülés-meteorológiai információt.

128. A HVK HIICSF képviselõje információvédelmi
szempontból ellenõrzi a megfigyelõ csoport feladattervét,
melynek eredményérõl tájékoztatja a kísérõcsoport pa-
rancsnokát. A HVK HIICSF képviselõje szükség esetén
javaslatot tesz a repülési útvonal módosítására és értesíti
az érintett szervezeteket az átrepülés idõpontjáról, továbbá
részt vesz a repülés során készített felvételek kiértékelé-
sében.

129. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését és összeállítja a fel-
adatról készült jelentést, csatolva a feladat során küldött
és fogadott jelentés formátumokat. Az üzemanyagköltség
elszámolását a külföldi szervezetek eszközei magyaror-
szági, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön
végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának
rendjérõl szóló 23/2016. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasí-
tás alapján hajtja végre az érintett szakállomány.

130. A HM VGH a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizott-
ság által meghatározott, a csoportparancsnokok által aláírt
OS Szerzõdés szerinti számla formátum alapján elkészíti
a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült költsé-
geket tartalmazó számlákat és azokat továbbítja a HM
VPF FEO részére.

131. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. a légifilm elõhívással
kapcsolatos szolgáltatásról a Nyitott Égbolt Konzultatív
Bizottság által meghatározott módon számlát állít ki, ame-
lyet megküld a HM VPF FEO részére.

12. Feladatok az OS Szerzõdés szerinti átrepülés
biztosítása során

132. Az átrepülési szándék bejelentést követõen a HM
VPF FEO osztályvezetõje kijelöli a készenlétet ellátó sze-
mélyt, aki a továbbiak folyamán felelõs a feladatok koor-
dinálásáért. A kijelölt személy ellenõrzi a kapott informá-
ciókat, tájékozódik a megfigyelõ repülõgép átrepülésének
várható idõpontjáról és errõl értesíti az MH ÖHP-t és
a HM Zrínyi Nonprofit Kft-t.

133. A kijelölt készenlétet ellátó személy az átrepülés
során kapcsolatot tart az OS Szerzõdés szerinti feladatokra
kijelölt repülõtérrel, valamint az MH Légi Vezetési és Irá-
nyítási Központtal. Ha az átrepülés során mûszaki meghi-
básodás miatt nem-tervezett leszállást hajtanak végre,
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megszervezi a kamerafedõk zártságának ellenõrzését és
– igény esetén – megszervezi az ideiglenes határnyitást,
a megfigyelõ csoport elhelyezését, ellátását, szállítását.

134. Ha a megfigyelõ repülõgép technikai kiszolgálás
céljából leszállást tervez a OS Szerzõdés szerinti felada-
tokra kijelölt magyar repülõtéren, akkor a HM VPF FEO
általános értesítést küld az átrepülésrõl az átrepülés bizto-
sítási feladataiban érintett honvédségi szervezeteknek, az
MH KÜ-nek, az OS Szerzõdés szerinti repülõtereknek, va-
lamint tájékoztatja a HM Zrínyi Nonprofit Kft-t és kéri
a szakembereik útba indítását. A feladat biztosítására kije-
lölt személy összeállítja az átrepülés során leszálló megfi-
gyelõ repülõgép fogadásához, ellenõrzéséhez szükséges
okmányokat, fogadja a megfigyelõ csoportot. Elvégzi
a kamerafedõk zártságának ellenõrzését, a formátumok ki-
töltését és továbbítását a HM VPF FEO részére.

135. Az MH Anyagellátó Raktárbázis a technikai kiszol-
gálást követõen – együttmûködve a HM VPF FEO kijelölt
szaktisztjével – számlát állít ki. A tranzitáló Részes Állam
repülõgépének technikai meghibásodása, vagy egyéb, elõre
nem tervezett leszállás során a HM VPF FEO szolgáltatási
igénylése – ilyen esetben utólagos igénylése – alapján
az MH BHD megszervezi a megfigyelõ csoport és a kijelölt
kísérõ személyek szállítását, elhelyezését és étkeztetését.
Az ideiglenes határnyitásra a HM VPF FEO tájékoztatása
alapján a HM VGH szakértõje intézkedik.

136. A HM VPF FEO kijelölt képviselõjének a feladata
a technikai kiszolgálást követõen addig tart, amíg a megfi-
gyelõ repülõgép elhagyja Magyarország légterét.

13. Feladatok a CFE Szerzõdés és a Dokumentum
szerinti „ellenõrzések” végrehajtásakor

137. A HM VPF FEO az ellenõrzések célországaira és
az objektumokra vonatkozó javaslatát az érintett szerve-
zetek képviselõinek részvételével szervezett szakértõi
munkacsoport ülésen állítja össze.

138. A HM VPF FEO szakállománya
a) a felkészülés során elgondolást alakít ki a végrehajtás

rendjére, összeállítja az ellenõrcsoportot, javaslatot tesz
a bevonható állományú ellenõrök alkalmazására;

b) önköltséges ellenõrzés esetén intézkedik az ellenõr-
zés költségeinek biztosítására, az angol és orosz nyelvû
garancialevél elkészítésére és megküldésére KNBSZ-nek;

c) megküldi a külföldi vendégellenõrök részére az ellen-
õrzés részadatait, kéri a bevonható állományú ellenõrök ki-
jelölését, útba indítását és végzi felkészítésüket, összeállítja
a kiutazáshoz szükséges okmányokat; valamint

d) pontosítja a cél- és a tartalék objektumokat, adatot
gyûjt, feldolgozza a korábbi ellenõrzések tapasztalatait,
elemzi az adattárak és az évközi változásjelentések vonat-
kozó adatait és ennek alapján tájékoztató anyagokat állít
össze.

139. A HM VPF FEO szakállománya az ellenõrzés elõtt
pontosítja a felkészülés érdekében tett intézkedések végre-

hajtását, a berendelt és a vendégellenõri állomány ellátásá-
nak, szállításának, elszállásolásának helyzetét, az ellenõri
felszerelés, ajándékok, repülõjegyek, útlevelek, napidíjak
felvételezését, elosztását; elkészíti és továbbítja a megfe-
lelõ formátumot az ellenõrzés bejelentésére vonatkozóan.

140. A feladat elõkészítésének idõszakában az ellenõr-
csoport parancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t a tervezett
feladatról, majd az ellenõrzés során az ellenõrcsoport in-
dulásáról, az esetleges rendkívüli eseményekrõl és a cso-
port hazaérkezésérõl.

141. Az ellenõrzési feladat befejezését követõen az
érintett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését és
összeállítja a jelentéseket az ellenõrzésrõl.

14. Feladatok az OS Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” végrehajtásakor

142. A HM VPF FEO szakállománya végzi a jóváha-
gyott OS Szerzõdés szerinti megfigyelési feladatok terve-
zését, a hivatalos csatornákon keresztül Magyarország ak-
tív kvótájának bejelentését, tervezi a megfigyelõ repülések
útvonalait, egyeztetést folytat a NATO tagországok társ-
szervezeteivel az aktív kvóták felhasználásáról. Az aktív
kvóták felhasználásának idõpontját és célját az éves terv-
ben kell szerepeltetni, arról az érintett szervezeteket
a tárgyévet megelõzõ év október végéig elõzetesen tájé-
koztatni kell. A feladat tervezéséhez szükséges elõzetes
egyeztetéseket az érintett szervezetekkel a HM VPF FEO
lefolytatja.

143. A HM VPF FEO osztályvezetõje kijelöli a megfi-
gyelõ csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs
a megfigyelõ csoport összeállításáért és a feladatok koor-
dinálásáért. A HM VPF FEO a feladat elrendelésérõl
– a végrehajtást megelõzõen legalább 5 héttel – tájékoztat-
ja az érintett szervezeteket. Az elrendelés kézhezvételét
követõen a végrehajtásban érintett szervezetek állományá-
ból kijelölt személy felveszi a kapcsolatot a megfigyelõ re-
pülés vezetésére kijelölt csoport parancsnokával, tájéko-
zódik a megfigyelõ repülés adatairól.

144. A megfigyelõ csoport parancsnoka elkészíti a ki-
utazási engedélyt és a szolgáltatási igényt.

145. A feladat elõkészítésének idõszakában az ellenõr-
csoport parancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t a tervezett
megfigyelõ repülésrõl, majd az ellenõrzés során a megfi-
gyelõ csoport indulásáról, az esetleges rendkívüli esemé-
nyekrõl és a csoport haza érkezésérõl.

146. Az igényelt ellátással, szállítással, valamint
az ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáért, a feladatok végrehajtásával kapcsolatban fel-
merült költségeket tartalmazó számlák összeállításáért
a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott
formátum alapján a HM VGH felelõs az MH BHD és
az MH ARB együttmûködésével.

147. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik a megfigyelõ
repülõgép és a személyzet biztosítására, a megfigyelõ
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repülõgép, valamint az OS Szerzõdés szerinti feladatokra
kijelölt repülõtér elõkészítésére és a megfigyelõ repülés
végrehajtására, a megfigyelõ csoport tagjainak és az ideig-
lenes határnyitást végzõk beléptetésének biztosítására.
A HM VPF FEO által összeállított névjegyzék alapján en-
gedélyezi a nem-magyar állampolgárok és a nem az MH
állományába tartozó megfigyelõk felvételét az utaslistára.

148. A HM Zrínyi Nonprofit Kft.
a) a felkérés alapján a HM VPF FEO-val együttmû-

ködve, a rendelkezésekre álló adatok alapján, megtervezi
a megfigyelõ repülés útvonalait,

b) a feladatot megelõzõ harminc napon belül gyakorló-
repülésen elvégzi a szenzor és a kameravezérlõ mûködésé-
nek és a laboratóriumi kidolgozó és másolóberendezések
ellenõrzését,

c) az OS Szerzõdés szerinti feladat során bemutatja a
szenzorkonfigurációkat, a laboratóriumi kidolgozó és má-
solóberendezéseket, részt vesz a repülõgép és szenzorok
földi ellenõrzésében, a megfigyelõ repülés alatt mûködteti
a szenzort, a vezérlõ- és annotációs berendezést, rögzíti az
útvonalat és a repülési adatokat, gondoskodik a légifilm
kezelésérõl, kísérésérõl, valamint

d) végrehajtja az exponált légifilmek laboratóriumi ki-
dolgozását, másolását, digitalizálását, tárolását, az adat-
szolgáltatást a Részes Államok és az illetékes szervezetek
számára, részt vesz a feladatról készült jelentés és számla-
formátum elkészítésében.

149. Az MH GEOSZ képviselõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatókon, vagy on-line adatszolgáltatással se-
gíti a megfigyelõ csoport munkáját, javaslatot tesz az idõ-
járási viszonyoknak megfelelõen a repülés idõpontjára.
Igény esetén az MH GEOSZ térképeket biztosít a felada-
tok tervezéséhez és végrehajtásához. Biztosítja a megfi-
gyelõ repülések végrehajtásához szükséges repülésmeteo-
rológiai információkat.

150. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését, és összeállítja a ma-
gyar nyelvû jelentéseket, csatolva a feladat során küldött
és fogadott nemzetközi jelentési formátumokat.

15. A honvédségi szervezetek egyéb feladatai
az ellenõrzések biztosítása során

151. Az MH BHD, a HM VGH és az MH ARB végzi
a CFE Szerzõdés, a Dokumentum, a kétoldalú megállapo-
dások és a Dayton-i Béke Keret-megállapodás, valamint
az OS Szerzõdés által elõírt – Magyarország által tervezett
és fogadott – ellenõrzések, megfigyelõ repülések és egyéb
rendezvények végrehajtásának és fogadásának logisztikai
és pénzügyi támogatását, amelyet a HM VPF FEO vezetõ-
je által aláírt kiutazási engedély és szolgáltatási igénylés
alapján szervez és biztosít. A szállás, étkeztetés, szállítás,
határnyitás és a feladatok egyéb logisztikai biztosítása során
a hatályos belsõ rendelkezések elõírásai szerint jár el.

152. Az MH BHD, a HM VGH és az MH ARB kijelölt
képviselõje a nemzetközi ellenõrcsoportok tevékenységé-
nek biztosítása során, együttmûködik a kísérõcsoport pa-
rancsnokával a szállás, az étkeztetés, a szállítás, a határ-
nyitás és egyéb, a feladat végrehajtásához kapcsolódó
szolgáltatások megszervezésében. A feladatok befejezését
követõen pontosítják a felhasznált költségkereteket, vala-
mint a külföldi partnerszervezet felé történõ elszámolás
rendjét.

153. Az MH Katonai Rendészeti Központ katonai ren-
dészeket biztosít Magyarország területén feladatot végzõ
ellenõrcsoportok tevékenységének biztosítása érdekében.
A feladatra kijelölt katonai rendész járõr parancsnoka fel-
veszi a kapcsolatot a kísérõcsoport parancsnokával a fel-
adat részleteinek pontosítása érdekében, illetve a feladat
megkezdését megelõzõen részt vesz a kísérõcsoport pa-
rancsnoka által vezetett felkészítésen. A feladat végrehaj-
tásának teljes idõtartama alatt a rendész járõr parancsnoka
folyamatosan kapcsolatot tart a kísérõcsoport parancsno-
kával vagy az általa kijelölt személlyel.

154. Az MH BHD Magyarország területén fogadott
CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti terület ellenõr-
zések során – igény esetén – biztosítja az ellenõrzésben
részt vevõ földi és légi szállítóeszközök közötti kommuni-
kációt.

155. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. a Részes Államok fel-
kérésére elvégzi a Részes Államok által végrehajtott meg-
figyelõ repülések során exponált filmek laboratóriumi
kidolgozását és duplikálását.

16. Záró rendelkezések

156. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ
8. napon lép hatályba.

157. Az érintett honvédségi szervezetek vezetõi, pa-
rancsnokai az együttes intézkedésben meghatározott fel-
adatok végrehajtására, az együttes intézkedés hatálybalépé-
sét követõen 90 napon belül pontosítják belsõ rendelkezése-
iket, kiegészítik a Szervezeti és Mûködési Szabályzataikat,
az érintett 24 órás õr- és ügyeleti szolgálatok szolgálati uta-
sításait és az alárendeltségükbe tartozó, a feladatkör végzé-
sére kijelölt személyek munkaköri leírásait.

158. Hatályát veszti az európai fegyverzet-korlátozási,
leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési
feladatok végrehajtásáról szóló 7/2015. (HK 2.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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1. melléklet a 70/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Táblázatok az adatok továbbítására

1. táblázat
A rendszeresített tiszti, altiszti és legénységi állomány összlétszámára vonatkozó táblázat

Állománykategória Rendszeresített összlétszám

(a) (b)

Tiszt

Altiszt

Legénységi állomány

Honvéd tisztjelölt állomány

Honvéd altisztjelölt állomány

2. táblázat
Összesített létszámadatok

Fsz. Kategória Alkategória Létszám

(a) (b) (c) (d)

1. Korlátozás alá esõ katonai szervezetek
állományának összlétszáma

2. Szárazföldi csapatok

3. Légi és légvédelmi csapatok

4. Központi törzsek, parancsnokságok

5. Központi alárendeltségû szervek, csapatok

6. Tartalékos állomány

7. Ebbõl 90 napot meghaladó szolgálatot teljesítõ

8. Egyéb katonai szervek

3. táblázat
Szervezeti felépítésre és az alárendelt alakulatok létszámára vonatkozó adatok

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Szolgálati elöljárók
Beosztásszám

Békeidõszaki
elhelyezés,

koordinátákI. szint II. szint

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
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4. táblázat
A rendszerbõl kivont, kutatás-fejlesztésben lévõ, kutatás-fejlesztéshez és vizsgálatokhoz használt, exportra, re-ex-

portra váró és belügyi feladatokra kijelölt, CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközökrõl

Szervezet, raktár neve, helye,
földrajzi koordinátái,

létszámadatok
Típus

Egyedi
azonosítók

(a) (b) (c)

Harckocsi

Páncélozott harcjármû

Tüzérség 100 mm és a felett

Támadó helikopter

Harci repülõgép

5. táblázat
Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány összlétszáma

Aktív szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány összlétszáma rendfokozatonként
a tárgyév január 1-i helyzetnek megfelelõen

(a) (b)

Tábornok

Ezredes

Alezredes

Õrnagy

Százados

Fõhadnagy

Hadnagy

Zászlósok

Fõtörzsõrmester

Törzsõrmester

Õrmester

Legénység
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6.
tá

b
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t

A
C

F
E
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ze
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és
és

a
D

ok
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ha
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ly
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ta
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ó
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zk
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ök
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he
ly

ez
ke
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sé

rõ
lé

s
m

en
ny

is
ég

ér
õl

Katonaiszervezetazonosítója

Szervezetmegnevezése,
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8. táblázat
Az elmúlt 12 hónap alatt a következõ hagyományos fegyverzetek kerültek kivonásra az alkalmazási területen lévõ

fegyveres erõktõl

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése
Eszköz
típusa

Eszköz
mennyisége

Legutolsó
bejelentett

elhelyezkedés
Megjegyzés

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

9. táblázat
Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területre került, a fegyveres erõknél rendszeresített, a CFE Szerzõdés által kor-

látozott fegyverzet és felszerelés

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése
Eszköz
típusa

Eszköz
mennyisége

Rendeltetési
mennyisége

Hazai gyártmány/
Import

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

10. táblázat
A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök mennyiségében beálló változásokról

Alakulat Eszköz

CFE
azonosítója

Megnevezése,
Helyõrsége

Típusa Régi Változás Új Hatályos
Egyedi

azonosító
Megj.
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11. táblázat
Az állandó jellegû változások a szervezeti felépítésben

1. Változás típusa: Módosítás/Törlés/Létrehozás

2. Fsz.: Adatok:

(a) Alakulat CFE azonosító:

(b) Alakulat/egység megnevezése:

(c) Helyõrség/koordináta:

(d) Elsõ szintû elöljáró:

(e) Második szintû elöljáró:

(f) A változás hatálybalépése:

12. táblázat
Részvétel a béketámogató missziókban

Fsz. Misszió megnevezése Misszió neve
Meglévõ
létszám

Megnevezés

13. táblázat
A katonai tevékenységek bejelentéséhez szükséges információk

Szükséges információk:

(a) a bejelentendõ katonai tevékenység száma:

(b) a katonai tevékenység típusa és megnevezése:

(c) a katonai tevékenység általános jellemzõi és célja:

(d) a katonai tevékenységben részt vevõ államok:

(e) a katonai tevékenység területe földrajzi
koordinátákkal meghatározva, és ahol lehetséges,
földrajzi meghatározásokkal jelölve:

(f) a katonai tevékenység tervezett idõtartama az
elõrelátható kezdési és befejezési idõpontokkal jelölve:

(g) a katonai tevékenységben részt vevõ állomány
elõrelátható összlétszáma:

(h) a részt vevõ állomány elõrelátható összlétszáma részt
vevõ államonként, ha több mint egy állam vesz részt
a tevékenységben:

(i) a katonai tevékenységben részt vevõ haderõnemek:

(j) a katonai tevékenység várható szintje és a közvetlen
irányító parancsnokság megnevezése, amelynek vezetése
alatt a katonai tevékenységre sor kerül:

(k) a katonai tevékenységben várhatóan részt vevõ
szervezetek száma és típusa:

(l) kiegészítõ információk:
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2. melléklet a 70/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Parancsnoki tájékoztató, bejelentett hely vázlat minták

1. minta

A bejelentett hely parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, ....................................................................................................... vagyok, a Magyar Honvédség
.............................................. alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt „Bejelentett hely” parancsnoka
(az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása).

A bejelentett hely megnevezése (pl. Hódmezõvásárhely): ............................................................................................
A bejelentett hely száma (pl. HU-O-62):

Átadom Önöknek a „Bejelentett hely” vázlatát.
A vázlaton jelölt koordináta azonosítási pont a laktanya fõbejárata.
A bejelentett helyen az alábbi ellenõrzési objektumok találhatók:

1. Alakulat megnevezése (pl. MH 5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): ..........................................................
Azonosító kódja (pl. HU0198 OOV13): ........................................................................................................................
Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................

2. Alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító kódja: ............................................................................................................................................................
Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................
A bejelentett helyen lévõ katonai alakulatok összesített létszáma: ...............................................................................
(Nem csak a CFE adattárban szereplõ alakulatok!)

A bejelentett hely területén az alábbi – közös használatú területeken elhelyezett – a CFE Szerzõdés hatálybalépését
megelõzõen (1991. elõtt) kiállított múzeumi tárgyak, kiképzési vagy egyéb célra kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás (kivonás) idõpontja:

Jelenlegi tartózkodási helyünk: ......................................................................................................................................
Az ellenõrcsoport számára biztosított helyiségek: .........................................................................................................

Tájékoztatómat befejeztem, kérem, nevezzék meg az ellenõrizni kívánt ellenõrzési objektumot.
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2. minta

Az ellenõrzési objektum parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, ....................................................................................................... vagyok, a Magyar Honvédség
.............................................. alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt objektum parancsnoka.

Az ellenõrzési objektum megnevezése (pl. MH5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): Az ellenõrzési objektum
azonosítókódja (pl. HU0198 OOV13):

Alárendeltsége
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................

Az ellenõrzési objektumban az alábbi jelentési kötelezettség hatálya alá esõ technikai eszközök találhatók:

Technikai eszköz típusa:
A legutóbbi információcsere során

jelentve:
Az objektumban jelenleg van: Az eltérés oka:

Az ellenõrzési objektum területén az alábbi, a CFE Szerzõdés hatálybalépését megelõzõen kiállított múzeumi tárgyak,
kiképzési vagy egyéb feladatokra (pl. céltárgyak) kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az eszközök mennyiségi ellenõrzésének elõsegítése érdekében a kijelölt helyi kísérõk jegyzékkel rendelkeznek.
Az ellenõrzési objektum legutóbbi információcserében jelentett létszáma: ............. fõ, jelenleg van: ............. fõ.
Az eltérés oka: ...............................................................................................................................................................

Az ellenõrzés során – biztonságuk érdekében – kérem, tartsák be az alábbi biztonsági rendszabályokat:
– felállított õrök megközelítése, felfegyverzett repülõgépek megközelítése stb.

Az Önök szállításához az objektum területén és a kapcsolódó gyakorlótereken, lõtereken az alábbi szállítóeszközöket
biztosítottuk:

1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
Az alcsoportok közötti összeköttetés a helyi kísérõknél lévõ rádiókészülékekkel/mobiltelefonokkal oldható meg.
Szükség esetén mentõ gépkocsi, orvos áll rendelkezésre.

Az objektumban a helyi kísérõik
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................

Az ebéd javasolt idõpontja: ........................................

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tájékoztatómat befejeztem, várom kérdéseiket.
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3. minta

A Dokumentum szerinti értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, ....................................................................... vagyok, az Önök által értékelõ látogatásra kijelölt,
a Magyar Honvédség .............................................. alakulatának parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából
jelenlévõ személyek bemutatása)

Az értékelõ látogatás során az alábbi programot javaslom:
– Parancsnoki tájékoztató, válasz a felmerülõ kérdésekre: 08.30–10.00,
– A laktanya fõbb létesítményeinek megtekintése: 10.00–12.30,
– elhelyezési körlet,
– étkezde,
– mûvelõdési otthon,
– tantermek,
– telephely, javítómûhely stb.
– Ebéd: 12.30–13.30.
– Külsõ kiképzési bázisok megtekintése: 13.30–16.00.
– lõtér,
– gyakorló tér,
– találkozó a különbözõ állománykategóriák képviselõivel.
– A helyõrség bemutatása: 16.00-tól.

Az Önök szállításához rendelkezésre álló eszközök: .................... db terepjáró személygépkocsi.
Szükség esetén, orvosi ellátást az alakulat segélyhelyén tudunk biztosítani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):

Alárendeltsége:
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................

Az alakulat rendeltetése:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat az értékelõ látogatás idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordináták): ..................................................................................
A laktanya területe: .................................. km2

Az alakulat a következõ gyakorló- és lõterekkel rendelkezik:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Az alakulat szervezeti felépítésének vázlatos bemutatása (max. z., önálló szd. szintig)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Tájékoztató a kiképzési feladatokról, sajátosságokról:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Tájékoztató a katonák számára biztosított közmûvelõdési, kulturális és sport lehetõségekrõl:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A laktanya fõbb objektumainak bemutatása:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Az alakulat állományában az éves információ-cserében jelentett technikai eszközök:

Technikai eszköz típusa:
A legutóbbi információcsere során

jelentve:
Az alakulatnál jelenleg van: Az eltérés oka:

Az objektum területén található múzeumi tárgyak vagy egyéb kiképzési céllal használt eszközök:

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békeidõszaki létszáma: ................................... fõ
Jelenleg van: ................................... fõ

A legutóbbi információcserében megadott létszámtól való eltérés indoka:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
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4. minta

A Dokumentum szerinti ellenõrzés fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, ........................................................................... vagyok, az Önök által kijelölt területen található,
a Magyar Honvédség ................................................ alakulatának parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából
jelenlévõ személyek bemutatása)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):

Alárendeltsége:
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................

Az alakulat rendeltetése:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat területellenõrzés idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordinátái): ..................................................
Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békeidõszaki létszáma: ....................................... fõ
Jelenleg van: ....................................... fõ
Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentkezett technikai eszközei: .......................... db
Jelenleg van: .......................... db

Ha a katonai szervezet nem békeidõszaki elhelyezési körletében tartózkodik a jelentést az alábbi információkkal kell
kiegészíteni:

Az ellenõrzött alakulat aktuális tartózkodási helye:
Az alakulat aktuális tevékenysége, annak aktuális fázisa, a résztvevõk létszáma és a technikai eszközök száma, a tevé-

kenység várható befejezése: ............................................

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
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2. magyarázat

A „bejelentett hely” vázlat formai kellékei

a) Földrajzi koordináta, melynek meg kell egyezni, a tárgyévi adattár V. Fejezetében megadott koordinátáival és
a vázlaton jól láthatóan – az adott Részes Állam valamennyi „bejelentett hely” vázlatán egységes jellel – jelölt koordi-
nátabemérési pont.

b) Méretarány: valamennyi „bejelentett hely” vázlaton egy általánosan érvényes méretarányt kell feltüntetni. A külön
elhelyezésben lévõ területek esetében, ha másképp nem oldható meg, eltérõ méretarány is alkalmazható. Több külön el-
helyezésben lévõ terület esetén több eltérõ méretarány is szerepelhet. A méretarányokat valamennyi vázlaton fel kell
tüntetni, beleértve a külön elhelyezésben lévõ területekét is ha azok eltérnek az alap „bejelentett hely” vázlat méretará-
nyától.

c) A „bejelentett hely” határvonala: a „bejelentett hely” határa Részes Államonként egységesen meghatározott jellel,
vagy jelekkel kerül feltüntetésre a vázlatokon. A határvonal jelöli a bejelentett hely külsõ határát. A „bejelentett hely”
vázlata magába kell, hogy foglalja valamennyi területet melyek kizárólag az „ellenõrzési objektumokhoz” tartoznak, va-
lamint a vázlat külsõ határán belül helyezkednek el, de más katonai szervezethez tartoznak, illetve az „ellenõrzési objek-
tumok” közös használatában vannak. A „bejelentett hely” vázlat szemlélteti a külön elhelyezésben lévõ területek földrajzi
elhelyezkedését, távolságát és irányát a bejelentett hely alap objektumától. A külön elhelyezésben lévõ területekhez
vezetõ útvonalakat is fel kell tüntetni a vázlatokon. Ha ez más módon nem oldható meg, akkor a „bejelentett hely” vázlat-
hoz térképvázlat csatolása javasolt, amelyen azonosítható a koordináta bemérési pont, valamint szemléltethetõ a külön
elhelyezésben lévõ területek iránya, távolsága, és az odavezetõ útvonal. A „bejelentett hely” állhat több nem összefüggõ
területbõl is, ebben az esetben minden különálló területnek fel kell tüntetni a saját külsõ határvonalát a vázlaton.

d) Az „ellenõrzési objektumokhoz” tartozó területek határvonala: minden ellenõrzési objektum határvonalát a „beje-
lentett hely” határvonalától eltérõ jelzéssel vagy színezéssel kell jelölni. A területeken belül jelölni kell az „ellenõrzési
objektum” azonosító számát, melyet fel kell tüntetni az objektumhoz tartozó, de önálló elhelyezésben lévõ területek
vázlatán is.

e) Fõbb épületek és utak: a „bejelentett hely”, valamint a hozzá tartozó külön elhelyezkedõ területek vázlatán fel kell
tüntetni azon helyeket, ahol a CFE Szerzõdés által korlátozás alá esõ technikát és a hasonló eszközöket ideiglenes vagy
állandó jelleggel tárolják. Jelölni kell továbbá a fõbb épületeket és utakat méretarányosan úgy, hogy biztosított legyen az
ellenõrök részére a tájékozódás az objektum területén. A vázlatnak minden olyan épületet tartalmaznia kell, amely
rendelkezik 2 méter, vagy annál szélesebb bejárattal.

f) A „bejelentett hely” személyi és gépjármûvek számára szolgáló bejáratai: a „bejelentett hely” vázlatának – az adott
Részes Államon belül egységesen – szemléltetnie kell azokat a helyeket, ahol az „ellenõrzési objektumba” való be-, illet-
ve kijutás lehetséges. Hasonló módon kell feltüntetni az ideiglenesen vagy állandó jelleggel külön elhelyezésben lévõ
területek ki- és bejáratait is.

g) Egyéb, a „bejelentett hely” vázlaton feltüntetendõ adatok: a „bejelentett hely” vázlatokon minden esetben fel kell
tüntetni a bejelentett hely megnevezését és azonosítóját, a jelmagyarázatot, a vázlat készítésének idõpontját, az
észak-déli irányt, a „bejelentett helyhez” tartozó helikopter leszálló helyeket, valamint azt hogy a „bejelentett hely” terü-
lete kisebb vagy nagyobb-e, mint 20 km2.
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3. melléklet a 70/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

1. minta

HONVÉD VEZÉRKAR . számú példány
HADMÛVELETI CSOPORTFÕNÖKSÉG „E-mail-ben továbbítandó!”
Nyt. szám: „AZONNAL!”
Hiv. szám:

PARANCSNOK, FÕOSZTÁLYVEZETÕ ÚR
(Vezetõ ügyeleti szolgálat útján)

Állomáshelyén

Tárgy: Értesítés CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely” ellenõrzésrõl

Vezérõrnagy/Dandártábornok/Ezredes/Alezredes úr jelentem!
Tisztelt Fõosztályvezetõ, Vezérigazgató/Igazgató úr!

A hivatkozott értesítés szerinti ellenõrzés során az ellenõrcsoport az alábbi bejelentett helyet nevezte meg

Megnevezés: .............................................................., azonosító száma: HU-O-........

A fenti bejelentett helyhez az alábbi ellenõrzési objektum(ok) tartozik(nak):

Ellenõrzési objektum megnevezése: Azonosítója: Sorszáma:

Ellenõrzés kezdési idõpontja: 20 . év hó nap óra perc

A HM Védelempolitikai Fõosztálytól kijelölt kísérõcsoport-parancsnok:

Név: ................................................................................................... Tel.: ........................................................

Budapest, 20 . év hó nap

Tisztelettel:

................................................................
MH Központi Ügyelet

ügyeletes váltásparancsnok

Készült: ........... példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.): ........................................................................
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: HM VPF (szervezeti e-mail, Tájékoztatásul!)
3. sz. pld.: ........................................................................
4. sz. pld.: ........................................................................
5. sz. pld.: ........................................................................
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2. minta

HONVÉD VEZÉRKAR . számú példány
HADMÛVELETI CSOPORTFÕNÖKSÉG „E-mail-ben továbbítandó!”
Nyt. szám: „AZONNAL!”

PARANCSNOK / IGAZGATÓ / FÕOSZTÁLYVEZETÕ ÚR
(Vezetõ ügyeleti szolgálat útján)

Állomáshelyén
Tárgy: Értesítés CFE Szerzõdés szerinti

„kijelölt terület” ellenõrzésrõl

Vezérõrnagy/Dandártábornok/Ezredes úr jelentem!
Tisztelt Fõosztályvezetõ úr!

Magyarország területén az Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló Szerzõdés (CFE) elõírásai szerint nemzet-
közi ellenõrcsoport „kijelölt terület” ellenõrzést hajt végre:

A TERÜLET-ELLENÕRZÉS KEZDETÉNEK HELYE, IDÕPONTJA:

.............................................., 20 . év hó nap óra perc

Az ellenõrzésre kijelölt térség földrajzi koordinátái, sarokpontjai:

° ’ ” É ° ’ ” K
° ’ ” É ° ’ ” K
° ’ ” É ° ’ ” K
° ’ ” É ° ’ ” K
° ’ ” É ° ’ ” K
° ’ ” É ° ’ ” K

Kérem, a Parancsnok úr intézkedését a kijelölt területen található összes alárendelt katonai alakulat értesítésére és
a 70/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben elrendelt feladatok elõkészítésére. A kijelölt terület-ellen-
õrzés során jelentkezõ egyéb feladatokról a HM Védelempolitikai Fõosztályról kijelölt kísérõcsoport-parancsnok
az érintett alakulatok parancsnokát a helyszínen tájékoztatja.

A HM Védelempolitikai Fõosztálytól kijelölt kísérõcsoport-parancsnok:

Név: ................................................................................................... Tel.: ........................................................

Budapest, 20 . hó nap
Tisztelettel:

......................................................
MH Központi Ügyelet

ügyeletes váltásparancsnok
Készült: 7 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.): ............................................
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: MH ÖHP (szervezeti e-mail/ügyeleti szolgálat e-mail)
3. sz. pld.: MH LK (szervezeti e-mail/ügyeleti szolgálat e-mail)
4. sz. pld.: MH HFKP (szervezeti e-mail/ügyeleti szolgálat e-mail)
5. sz. pld.: MH BHD (szervezeti e-mail/ügyeleti szolgálat e-mail)
6. sz. pld.: KNBSZ (szervezeti e-mail)
7. sz. pld.: HM VPF (szervezeti e-mail, Tájékoztatásul!)
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési

Program megvalósításával kapcsolatos
egyes feladatokról

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
6. § (1) bekezdés 28. pontja és 11. § (1) bekezdés
11. pontja alapján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre továbbá a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérjük, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, a miniszter fenn-
tartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény igazga-
tóját, valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyon-
kezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továb-
biakban: HM EI Zrt.) vezérigazgatóját az intézkedésben
meghatározott feladatok végrehajtásában történõ közre-
mûködésre.

3. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési
Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) megvalósítá-
sával kapcsolatos feladatok koordinált végrehajtása érde-
kében, a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) és Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) együttes irányításával munkacsoportot (a továb-
biakban: Zrínyi 2026 MUCS), valamint I. – és II. számú
szakmai csoportokat hozunk létre.

4. A Zrínyi 2026 MUCS a Zrínyi 2026 HHP megvalósí-
tásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának tárca szintû
nyomon követését, az állami vezetõi és katonai felsõ veze-
tõi döntések kidolgozói folyamatokba történõ becsatorná-
zását biztosító testület, amely felhasználja a HM Kont-
rolling Fõosztály (a továbbiakban: HM KOF) által

mûködtetett, a „Fejlesztések Értékelése és Nyomon köve-
tése” megnevezésû szakmai oldal (FÉNY oldal) adatait.

2. A Zrínyi 2026 MUCS összetétele

5. A Zrínyi 2026 MUCS vezetõje a HM védelemgazda-
ságért felelõs helyettes államtitkára, helyettese a Honvé-
delmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szerve-
zési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások
módosításáról szóló 33/2017. (VI. 30.) HM utasítás szerint
létrehozandó HM Haderõfejlesztési Programok Fõosztály
(a továbbiakban: HM HFPF) fõosztályvezetõje, a MUCS
titkárát a HM HFPF vezetõje, a szakmai csoportok titkárait
a szakmai csoportok vezetõi jelölik ki.

6. A Zrínyi 2026 MUCS tagjai:
a) a MUCS vezetõje, valamint helyettese,
b) a MUCS titkára,
c) a HM KÁT Titkárság szakreferense,
d) az I. és II. számú szakmai csoportok vezetõi,
e) a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje,
f) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály

fõosztályvezetõje,
g) a HM KOF fõosztályvezetõje,
h) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:

HM VGH) fõigazgatója,
i) a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnök-

ség (a továbbiakban: HVK HTCSF) csoportfõnöke,
j) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK LOGCSF) csoportfõnöke,
k) a HM biztonsági vezetõje
l) a KNBSZ fõigazgatója által kijelölt személy.

7. Az I. számú szakmai csoport állandó tagjai:
a) a Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályve-

zetõje, mint az I. számú szakmai csoport vezetõje és
b) az I. számú szakmai csoport titkára,
c) a HM Humánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) a HM Védelempolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje,
e) A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosz-

tály fõosztályvezetõje,
f) a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiakban:

HM VFF) fõosztályvezetõje,
g) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK SZCSF) csoportfõnöke,
h) a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség (a to-

vábbiakban: HVK KIKOCSF) csoportfõnöke,
i) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) parancsnoka,
j) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.

8. A II. számú szakmai csoport állandó tagjai:
a) a Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnöke, mint

a II. számú szakmai csoport vezetõje
b) a II. számú szakmai csoport titkára,
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c) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) a HM HFPF fõosztályvezetõ-helyettese,
e) a KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség csoportfõnöke,
f) a HVK SZCSF csoportfõnök helyettese,
g) a HVK LOGCSF csoportfõnök-helyettese,
h) a HVK HIICSF csoportfõnöke által kijelölt személy,
i) a HVK KIKOCSF csoportfõnök-helyettese,
j) a HVK HTCSF csoportfõnök-helyettese,
k) az MH Logisztikai Központ parancsnoka,
l) az MH HFKP parancsnok-helyettese,
m) az MH egészségügyi fõnöke,
n) a HM VGH fõigazgatója által kijelölt személy.

9. A Zrínyi 2026 MUCS és a szakmai csoportok tagjait
távollétük vagy akadályoztatásuk esetén – a Zrínyi 2026
MUCS titkárával elõzetesen egyeztetve – szervezetszerû
helyetteseik, illetve a szervezeti és mûködési szabályzat-
ban vagy a szervezetek ügyrendjében a helyettesítésükre
kijelölt vezetõk helyettesítik. A HTCSF csoportfõnökét
akadályoztatása esetén a HTCSF vezetõ szakreferense he-
lyettesíti.

10. A Zrínyi 2026 MUCS ülésén – az elõterjesztõ javas-
latára, a Zrínyi 2026 MUCS vezetõjének döntése alapján –
a tárgyalt napirendi pont szakterületi felelõsei, a szakértõk,
illetve más szerv, szervezet képviselõi eseti meghívottként
vehetnek részt.

3. A Zrínyi 2026 MUCS feladatai

11. A Zrínyi 2026 MUCS a 4. pont szerinti feladata vég-
rehajtása érdekében

a) nyomon követi
aa) a honvédelmi programok és a haderõ-fejlesztési

programok szervezeti keretek közötti megvalósításának
tervezési és végrehajtási folyamatait,

ab) a programokkal kapcsolatos kommunikációs terv és
a terv alapján szükséges – nyílt és minõsített – tájékoztatók
elõkészítését,

ac) a jogi aspektusok vizsgálatát, a kapcsolódó jogalko-
tási feladatok felmérését és végrehajtását,

ad) az információbiztonsági kritériumok vizsgálatát.
b) értékeli az a) pontban meghatározott folyamatokat,
ba) azonosítja a tárca vezetése számára a beavatkozási

pontokat és javaslatot fogalmaz meg az azonosított kocká-
zatok kezelésére,

bb) az állami vezetõk és a katonai felsõ vezetõ döntései-
nek megfelelõen információt biztosít a szakmai csoportok
tevékenységéhez.

12. A 11. pont a) pont ab) alpont szerinti kommuniká-
ciós terv kidolgozásának határideje 2017. július 31.

13. Az 11. pont szerinti feladat végrehajtásának alap-
jául a 11. pont a) pont aa) alpontjában meghatározott

feladatokra 2017. október 16-ig összeállított stratégiai
tervdokumentumok szolgálnak.

14. A honvédelmi programok esetében az I. számú szak-
mai csoport a Zrínyi 2026 MUCS iránymutatása szerint
hajtja végre feladatát. Nyomon követi a programok meg-
valósítását, amelyek kiterjednek

a) az Önkéntes Tartalékos Rendszer megújítására,
b) a Honvédelmi Ösztöndíj programra,
c) a Honvédelmi Sportszövetség mûködési bázisának

kiterjesztésére és az annak biztosítására szolgáló infra-
strukturális feltételek megteremtésére,

d) a honvédelmi életpályamodell fejlesztésére,
e) a Honvéd kadétképzés elindítására, valamint
f) a hadisírgondozás feladataira.

15. A haderõ-fejlesztési programok esetében a II. számú
szakmai csoport a Zrínyi 2026 MUCS iránymutatása sze-
rint hajtja végre feladatát. Nyomon követi a programok
megvalósítását, amelyek kiterjednek

a) az elérendõ képességek megfogalmazására és azok
megvalósításának ütemezésére,

b) a megvalósítandó hadfelszerelés-fejlesztési igények
összeállítására és azok végrehajtásának ütemezésére,

c) a felkészítési, képzési és kiképzési feladatok tervezé-
sére,

d) a személyi valamint a mûködés-fenntartási kiadások
tervezésére,

e) az infrastrukturális feladatok tervezésére,
f) a meglévõ és beszerzésre kerülõ haditechnikai eszkö-

zök fenntartási feladataira, valamint
g) az a)–d) alpontok szerinti feladatokra biztosított for-

rások elosztására, évenkénti ütemezésben.

4. A Zrínyi 2026 MUCS mûködési rendje

16. A MUCS mûködési rendjét annak Ügyrendje szabá-
lyozza, melyet a MUCS titkára készít elõ. Az Ügyrendet
a MUCS vezetõje jelen intézkedés hatálybalépését követõ
10 munkanapon belül terjeszti fel a MUCS irányítói részé-
re jóváhagyásra. A MUCS Ügyrendje rögzíti a szakmai
csoportok mûködési rendjét is.

17. A Zrínyi 2026 MUCS valamint a szakmai csoportok
jogosultak az 1. és 2. pont szerinti honvédelmi szerveze-
tektõl üléseikre szakértõket meghívni, valamint a HM EI
Zrt.-tõl – a hatályos jogszabályok és közjogi szervezetsza-
bályozó eszközök által biztosított keretek között – jelenté-
seket, információkat, adatokat, illetve tájékoztatást kérni.

18. A Zrínyi 2026 MUCS és a szakmai csoportok
tevékenysége nem eredményezheti a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
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szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben, valamint
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban
rögzített feladatkörök és hatáskörök elvonását.

5. Záró rendelkezések

19. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

20. A 11–13. pont szerinti feladatok végrehajtását bizto-
sító intézkedési terv elõkészítéséért a Zrínyi 2026 MUCS
vezetõ-helyettese a felelõs, amelyet az intézkedés hatályba
lépésétõl számított tíz napon belül a HVKF és a HM KÁT
útján terjeszt fel a miniszter részére jóváhagyásra.

21. A 20. pont szerinti intézkedési tervben szereplõ
egyes feladatok végrehajtásáért felelõs szervezetek veze-
tõi jogosultak közvetlenül megtenni minden olyan intéz-
kedést, amely a szervezeteiket érintõ feladatok eredmé-
nyes végrehajtásához szükséges.

22. A 21. pont szerinti intézkedéseikrõl az érintett veze-
tõk a Zrínyi 2026 MUCS tagjait az ülések anyagainak elõ-
terjesztésével egyidejûleg tájékoztatják.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. július 20.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
77/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium 2017. évi átalakításával

összefüggõ szervezési feladatok végrehajtásáról

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. § (1) bekezdés 11. pontja
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium átala-
kításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes

honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló
33/2017. (VI. 30.) HM utasításra – a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

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

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre,

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrend-
jébe tartozó katonai szervezetekre
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban: honvédségi
szervezetek], és

d) a Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi
egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi minisz-
teri utasítások módosításáról szóló 33/2017. (VI. 30.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) szerinti szerve-
zeti változással érintett honvédségi szervezetek hivatásos
és szerzõdéses katonáira, kormánytisztviselõire, közalkal-
mazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban együtt:
személyi állomány)
terjed ki.

2. A HM utasítás 2. és 3. §-ában nevesített HM szervek
(a továbbiakban: szervezeti változásban érintett HM szer-
vek) és 4. §-ában nevesített katonai szervezetek (a továb-
biakban együtt: szervezeti változásban érintett honvédségi
szervezetek) személyi állománya tekintetében a személy-
ügyi eljárás megkezdésére és végrehajtására – ideértve
a személyi beszélgetések lefolytatását is – a munkáltatói,
az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlója, vagy
a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által
arra felhatalmazott személy (a továbbiakban együtt: fele-
lõs vezetõ) jogosult.

2. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos
rendelkezések

3. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Köz-
szolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI), valamint a
Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK SZCSF) (a továbbiakban együtt: HM sze-
mélyügyi szervei) és a szervezeti változásban érintett hon-
védségi szervezetek személyügyi szervei az együttes
intézkedés hatályba lépését követõ elsõ munkanapig

a) ellenõrzik a személyügyi alapnyilvántartásokat,
b) pontosítják a szervezeti változásban érintett szerve-

zeteknél beosztást vagy munkakört be nem töltõk, de sze-
mélyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak adatait és
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c) pontosítják a képzésben résztvevõk számát, helyze-
tét, valamint az elõmeneteli szabályok alapján magasabb
beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilvántartását.

4. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi a HM utasítás 8. §-a szerinti helyesbítõ ív kiadását
követõ második munkanapig

a) pontosítják az adott beosztás, vagy munkakör feltöl-
tése, feltöltésének megtervezése érdekében a továbbfog-
lalkoztatásra tervezett személyi állományra vonatkozó
elgondolásokat és

b) megtervezik a továbbfoglalkoztatásra nem tervezett
személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesítési
vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének
kezdõ napját.

5. A felelõs vezetõk a szolgálatteljesítési vagy munka-
végzési kötelezettség alóli mentesítések idõpontját úgy ha-
tározzák meg, hogy biztosítható legyen a szervezeti válto-
zásban érintett honvédségi szervezetek vagy HM szervek
közötti átadás-átvétel, valamint a szervezeti változásban
érintett honvédségi szervezetek új szervezeti rend szerinti
mûködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

6. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a felelõs vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó
személyügyi eljárások lefolytatására a HM utasítás 8. §-a
szerinti helyesbítõ ívek kiadását követõ nap és az együttes
intézkedés hatálybalépését követõ tizedik nap között kerül
sor.

7. A személyügyi eljárások során tájékoztatni kell az
érintett személyi állományt a jogairól és ennek körében is-
mertetni kell a hivatásos és szerzõdéses katona esetében
a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõ-
segítésének lehetõségét is.

8. A felelõs vezetõk hatáskörét meghaladó munkáltatói
jogkörbe (a továbbiakban: magasabb munkáltatói jogkör)
tartozó döntések esetén a személyi javaslati lapokat a mun-
káltatói jogkör gyakorlójához a személyi beszélgetést kö-
vetõ három munkanapon belül, de legkésõbb az együttes
intézkedés hatálybalépését követõ tizenkettedik munka-
napig kell felterjeszteni.

9. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
azon csoportját, akik megfelelnek a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. §
(1) bekezdés r) pontja szerinti feltételeknek, a HVK
SZCSF szakállománya tájékoztatja a közigazgatási tarta-
lékállományba kerülés (TARTINFO) lehetõségérõl és az
ehhez szükséges további teendõkrõl. A honvédelmi ága-
zatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008.
(XII. 31.) HM rendelet 3/A. § (1) bekezdése szerinti fel-
ajánlás vizsgálatát a HVK SZCSF szakállománya végzi.

10. Ha a szervezeti változásban érintett hivatásos vagy
szerzõdéses katona részére beosztás tervezési lap került ki-
adásra, az érintett az állományilletékes szervezetnél a sze-
mélyi javaslati lapon nyilatkozik a tervezett beosztás elfo-
gadásáról. A magasabb munkáltatói jogkörbe tartozók
esetén a felterjesztésre kerülõ személyi javaslati laphoz
csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.

11. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoz-
tatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szol-
gálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére a HM utasítás 6. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott határidõk figyelembevételével kerül sor.

12. A szervezeti változásban érintett honvédségi szerve-
zetek személyügyi szervei a tárgynapi személyügyi eljárá-
sok alapján az érintett személyi állomány vonatkozásában
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer-
ben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik a személyügyi
nyilvántartásban kezelt adatok változásait.

13. A szervezeti változásban érintett honvédségi szerve-
zetek személyügyi szervei a személyügyi eljárás során
keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgozása
érdekében gondoskodnak a munkáltatói döntések, külö-
nösen a személyügyi parancsok és határozatok egy példá-
nyának – legkésõbb azok aláírását követõ 30 napon
belüli – megküldésérõl az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP) részére.

3. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
rendelkezés

14. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszünte-
tése esetén a személyi állomány tagja részére – a HM
KGIR zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetmé-
nye és a Hjt., a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény eltérõ rendelkezései
kivételével egyéb járandóságai, a jogviszonyra vonatkozó
igazolások az utolsó munkában, illetve szolgálatban töltött
napon, de legkésõbb az azt követõ tizenöt napon belül kifi-
zetésre és kiadásra kerülnek.

4. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai

15. A szervezeti változásban érintett HM szervek sze-
mélyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem terve-
zettek civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének
humánszolgálati feladatait a HM személyügyi szerveinek
szakállománya végzi, amelynek során együttmûködnek
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a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és
az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

16. A HVK SZCSF csoportfõnöke a HM KÁT KI veze-
tõjének, illetve a HM utasítás 4. §-a szerinti honvédségi
szervezet felelõs vezetõjének igénye esetén szakmai támo-
gatást biztosít a továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek ci-
vil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének humán-
szolgálati feladataival összefüggõ feladatok szakszerû
végrehajtásában, valamint elõsegíti az MH Szociál-
politikai Közalapítvánnyal történõ kapcsolattartást.

5. A költségvetési gazdálkodással és
illetménygazdálkodással kapcsolatos feladatok

17. A felelõs vezetõk áttekintik a feladatok átadás-átvé-
teléhez kapcsolódó kötelezettség-vállalásokat és indokolt
esetben kezdeményezik azok módosítását, ide értve az elõ-
irányzatok átcsoportosítását, lemondását, pót-elõirányzat
igények felterjesztését is.

18. A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) fõigazgatója az objektumellátás keretében
megszervezi a szervezeti változással összefüggõ pénzügyi
és számviteli feladatok végrehajtásának biztosítását.

19. A felelõs vezetõk a HM KGIR-ben meglévõ jogo-
sultságok, valamint a HM KGIR-ben használt eszközök
vonatkozásában a szervezeti változásban érintett honvéd-
ségi szervezeten belüli vagy az azok közötti átadás-
átvétellel érintett személyek esetében bekövetkezõ vál-
tozásokat a HM KGIR adatlapokkal együtt megküldik
a HM VGH részére.

6. Készenlét fenntartásával és fokozásával összefüggõ
feladatok

20. A szervezeti változásban érintett HM szervek a szer-
vezeti változással összhangban

a) elkészítik vagy módosítják az MH készenlét fenntar-
tása és fokozása rendszeréhez (a továbbiakban: KFR) elõ-
írt munkatervüket,

b) a KFR munkatervet felterjesztik jóváhagyásra 2017.
augusztus 25-ig az irányítást végzõ állami vagy katonai
vezetõ részére,

c) a KFR munkaterv egy példányát megküldik 2017.
augusztus 31-ig a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
részére,

d) intézkednek a KFR tervhez kapcsolódó okmányok
elkészítésére, illetve pontosítására.

21. A HM hivatali szervezetéhez tartozó HM szerv
vezetõje 2017. szeptember 1-jéig tájékoztatja a HM TKF

fõosztályvezetõjét a HM szerv KFR munkatervének elké-
szítésérõl vagy módosításáról.

22. A HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért
Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetõje
2017. augusztus 10-ig – a HM Védelmi Tervezési Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM VTF) KFR munkaterve vala-
mennyi példányának megsemmisítése érdekében – intéz-
kedik azoknak a HM ügyviteli szerve részére történõ le-
adására.

7. Logisztikai feladatok

23. A szervezeti változásban érintett HM szerv vezetõje
– az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dan-
dár (a továbbiakban: MH BHD) parancsnokával együtt-
mûködve – intézkedik a vezetése alá tartozó HM szerv
analitikus és egyéb operatív nyilvántartásainak pontosítá-
sára, beleértve a Honvédelmi Minisztérium informatikai
fejlesztései során különbözõ projektek részeként átvett
eszközökkel kapcsolatos logisztikai feladatok meghatáro-
zásáról szóló 187/2016. (HK 7.) HVKF intézkedésben
foglalt eszközök nyilvántartását is.

24. A szervezeti változásban érintett HM szervek közötti
anyagmozgás az átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján,
kizárólag az ESZKÖZ program által elkészített mozgás-
bizonylatokon kell elvégezni, amelyeket az átadó és
az átvevõ HM szerv kijelölt anyagfelelõsei aláírnak és
az MH BHD a szervezet bélyegzõjével hitelesíti a mozgás-
bizonylatokat.

25. A HM VTF – az MH BHD-val együttmûködve –
a számítástechnikai anyagait és eszközeit a HM utasítás
6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fordulónapot
követõen átadja a HM utasítás 2. § (11) bekezdés a) és
b) pontjában nevesített HM szerv részére.

26. A HM vagyoni körébe tartozó ingó vagyoni eleme-
ket érintõen a szervezeti változásban érintett átadó és átve-
võ HM szerv – a HM VGH HM-I Objektum Gazdálkodás
Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra által biztosított
leltárívek és a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és
mûködtetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek által a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött mû-
tárgyak kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás 8. §
(3) bekezdése szerinti analitikus nyilvántartás alapján –
a HM utasítás 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott fordulónappal végrehajtja a szervezeti változásban
érintett HM szervek közötti átadás-átvételt.

27. A felelõs vezetõ az átadás-átvételrõl készült jegyzõ-
könyv egy példányát 2017. augusztus 29-ig

a) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes állam-
titkár,
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b) végrehajtásra, az analitikus és egyéb nyilvántartáso-
kon történõ átvezetés és a káreljárás lefolytatása céljából

ba) a HM vagyonkezelésében és az MH BHD vagyon-
kezelésében lévõ ingóságok tekintetében az MH BHD
parancsnoka,

bb) a Magyar Állam tulajdonában és a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) haszná-
latában lévõ mûtárgyak vonatkozásában a HM HIM pa-
rancsnoka
részére megküldi.

28. A szervezeti változásban érintett HM szerv az ingat-
lanok vonatkozásában – MH BHD HM Objektumok
Üzemeltetési Igazgatóság közremûködésével – az általa
használt helyiségek átadás-átvételérõl készült jegyzõ-
könyv egy példányát 2017. augusztus 29-ig megküldi
az MH BHD részére. Az MH BHD jegyzõkönyvek alapján
gondoskodik a szakanyag nyilvántartások átvezetésérõl.

29. A szervezeti változásban érintett HM szervek
– a feladataik és rendszeresített beosztásaik számának vál-
tozása alapján, annak megfelelõen – az MH BHD HM Ob-
jektumok Üzemeltetési Igazgatóság közremûködé-
sével igényelik a szükséges elhelyezési feltételeket az
MH BHD-tól. Az MH BHD parancsnoka az elhelyezési
igényeket a szervezeti változásban érintett HM szerv által
átadott, vagy leadott szolgálati, iroda, egyéb helyiségek és
elhelyezési anyagok és a meglévõ kapacitások felhaszná-
lásával biztosítja.

30. A szervezeti változásban érintett HM szervek közötti
anyagmozgatásokra, beleértve azok analitikus és egyéb
operatív nyilvántartásainak módosítását és pontosítását

a) a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és mûköd-
tetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek által a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött mûtárgyak
kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás szerinti mû-
tárgyak esetében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnoka,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó további anyagok
esetében MH BHD parancsnoka
intézkedik.

8. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok

31. A híradó és informatikai szolgáltatásokat a szerve-
zési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szolgáltatá-
sok átcsoportosítására, csökkentésére, vagy megszünteté-
sére csak a szervezési feladat végrehajtásának ütemében
kerülhet sor.

32. A szervezeti változásban érintett HM szervek
felelõs vezetõi az általuk vezetett szervekre vonatkozó

szervezeti és személyi változások tekintetében 2017.
augusztus 23-ig megküldik az MH BHD részére

a) a változásban érintett személyek nevét, rendfokozatát
és beosztását, illetve munkakörét,

b) a híradó és informatikai szolgáltatások összesített
igényét és a biztosítandó, módosítandó vagy törlésre kerülõ
híradó-informatikai szolgáltatásokat, különös figyelem-
mel azon személyek adataira, akiknek foglalkoztatásra
irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül.

33. A szervezeti változásban érintett honvédségi szerve-
zettõl a szervezeti változásban nem érintett honvédségi
szervezethez távozó, a jelenlegi elhelyezési körletét el-
hagyó és beosztást vagy munkakört váltó felhasználók
részére az új beosztásukhoz vagy munkakörükhöz szüksé-
ges szolgáltatásokat – a Magyar Honvédség Kormányzati
Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának békeidejû üzemel-
tetési és felügyeleti rendjérõl, valamint a központilag
biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól
szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasítás rendelkezései alap-
ján – 2017. augusztus 23-ig az új szervezet igényli meg.
Az új szervezet a szervezési idõszak végéig szükség sze-
rint pontosítja, illetve kiegészíti a megküldött igényét.

34. Az MH BHD
a) a felhasználó szervezetek igényei szerint felméri a lé-

tesítésre, megszüntetésre, módosításra kerülõ híradó-in-
formatikai szolgáltatásokat, és

b) megküldi az a) alpont szerinti feladatok végrehaj-
tására vonatkozó javaslatát a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HIICSF) részére, amely tartalmazza a saját erõforrá-
sok felhasználásával nem biztosítható szolgáltatási igé-
nyeket és azok becsült forrásigényét is.

35. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a szerve-
zetük elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítá-
sára, amelynek érdekében a HM utasítás 6. § (2) bekezdése
szerinti helyesbítõ ív hatálybalépésének napjáig intézked-
nek az elektronikus adatvagyon megfelelõ kezelésére,
megõrzésére és védelmére.

36. A felelõs vezetõk felelõsek
a) a híradó és informatikai eszközök mozgatásának

megszervezéséért, azok ellátó szervezetekkel történõ
egyeztetéséért,

b) a híradó és informatikai eszközök átadás-átvételéért,
c) az informatikai eszközök átadás-átvételét megelõzõ

adatmentések végrehajtásáért és
d) a) és c) alpontban meghatározott feladatok során az

információvédelmi rendszabályok betartásáért.

37. A felelõs vezetõk az átadás-átvételi eljárás kereté-
ben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vezetésük
alá tartozó honvédségi szervezet vagy HM szerv által
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kezelt adatok ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek meg,
módosításukra ne kerüljön sor és azokhoz illetéktelen
személyek ne férjenek hozzá.

38. Az MH BHD szakállománya segítséget nyújt a fel-
használók adatainak archiválásában, törlésében és az új
felhasználói igények összeállításában.

39. A HM utasítás 2. § (11) bekezdés a) és b) pontjában
nevesített HM szervek szervezetében kialakításra kerülõ
új osztályszintû szervezeti elemek híradó és informatikai
szolgáltatásokkal történõ ellátása elsõsorban az átadás-át-
vételi eljárás keretében a HM VTF-tõl átvett, mûködõké-
pes eszközökbõl kerül biztosításra.

40. A HM Haderõfejlesztési Programok Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM HFPF) szervezetében kialakításra kerülõ
új szervezeti elemek híradó és informatikai szolgáltatások-
kal történõ ellátása elsõsorban a HM Hadfelszerelés Fej-
lesztési Fõosztály (a továbbiakban: HM HFF) meglévõ
eszközeibõl, továbbá az MH Logisztikai Központ (a to-
vábbiakban: MH LK) raktári készletei felhasználásával
kerül biztosításra.

41. A HM Hatósági Fõosztály (a továbbiakban: HM HF)
szervezetében kialakításra kerülõ új szervezeti elem hír-
adó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátása elsõ-
sorban a fõosztály meglévõ eszközeibõl, valamint az át-
adás-átvételi eljárás keretében az MH Egészségügyi Köz-
ponttól (a továbbiakban: MH EK) átvett, mûködõképes
eszközökbõl, továbbá az MH LK raktári készletei felhasz-
nálásával kerül biztosításra.

42. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgál-
tatások használatára vonatkozó jogosultsága megszûnik,
a használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kár-
tyát, telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket
és számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûné-
sét követõen haladéktalanul leadják az átadás-átvételi
(kiadási) jegyzõkönyvön szereplõ szervezet kijelölt
anyagnemfelelõse részére.

43. A szervezeti változásban érintett honvédségi szerve-
zeten belüli vagy az azok közötti átadás-átvétellel érintett
személyeknek a használatukban lévõ szolgálati rádiótele-
fonnal, SIM-kártyával, telefonkészülékkel, faxberende-
zéssel, adat-modemmel, számítástechnikai eszközökkel,
EDR-készülékkel és annak tartozékaival az átadás-átvételi
(kiadási) jegyzõkönyvön szereplõ szervezet felé kell el-
számolniuk. Az adathordozóval, vagy adattárolási funk-
cióra alkalmas memóriával rendelkezõ eszközök esetében
a felhasználói adatok, valamint a további használatot aka-
dályozó személyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ
eljárással történõ törlését – a szükséges adatok mentését
követõen – az eszközök leadása elõtt kell elvégezni.
A speciális szolgáltatást vagy eszközt – ideértve a bérelt

áramkört, az egyedi internet-hozzáférést, az egyedi routert
és a switchet – igénybe vevõ szervezeti változásban érin-
tett HM szerv felelõs vezetõje a HM utasítás 6. § (2) bekez-
dése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés
kezdõ napjáig nyilatkozik az MH BHD felé a szolgáltatás
vagy eszköz további szükségességérõl vagy a leadás rend-
jérõl.

44. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ide
értve az ideiglenes kvóta megállapítását, külön engedély-
hez kötött szolgáltatások és keretösszegek használatát –
a felelõs vezetõk a HM utasítás 6. § (2) bekezdése szerinti
új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napjáig
felterjesztik a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meg-
határozottak szerint.

45. Az MH BHD a szolgálati rádiótelefonok használatát
a korábbi hívószám megtartásával a HM utasítás 6. §
(2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mû-
ködés kezdõ napját követõen is biztosítja azon személyek
részére, akik a továbbiakban is jogosultak szolgálati rádió-
telefon használatára.

46. A felelõs vezetõk saját szervezetük vonatkozásában
felelõsek

a) az MH tudakozói telefonkönyv és az MH elektroni-
kus levelezési fiókok – ideértve az újonnan létrehozott hí-
vószámokat és levelezési fiókokat, valamint a törlésre ke-
rülõ felhasználókat is – adatainak pontosításáért és

b) az a) pont szerinti változásoknak az MH BHD részére
2017. augusztus 29-ig történõ megküldéséért.

47. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi az általuk vezetett szervekre vonatkozó szerve-
zeti és személyi változások tekintetében 2017. augusztus
14-ig

a) a személyi biztonsági okmányok aktualizálása érde-
kében a szervezeti változásban érintett személyek nevét,
rendfokozatát és beosztását, illetve munkakörét,

b) a minõsített informatikai szolgáltatások összesített
igényét és a biztosítandó, módosítandó vagy törlésre kerülõ
minõsített informatikai szolgáltatásokat, különös figye-
lemmel azon személyek adataira, akiknek foglalkoztatásra
irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül,

c) a minõsített adatokhoz történõ hozzáférés biztosítása
érdekében a szervezeti változásban érintett és a más
honvédségi szervezettõl átvételre tervezett személyekre
vonatkozóan kitöltött adathozzáférési kérelmeket,

d) a más honvédségi szervezethez áthelyezésre kerülõ
személyek tekintetében az átvevõ honvédségi szervezet
megnevezését
megküldik a HM Biztonsági Vezetõ részére.
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9. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok

48. A szervezeti változásban érintett honvédségi szerve-
zeten belüli vagy az azok közötti átadás-átvétellel érintett
személyi állomány az általuk kezelt iratokkal elszámol az
õket ellátó szervezet ügyviteli szerve felé.

49. A HM utasítás 2. § (11) bekezdés a) és b) pontjában
nevesített HM szervek mûködéséhez szükséges minõsített
adatot tartalmazó adathordozókat a HM VTF olyan üteme-
zéssel adja át a HM ügyviteli szerve részére, hogy azok fo-
lyamatos feldolgozása biztosított legyen.

50. A szervezeti változásban érintett HM szerv jegyzé-
ket készít a más honvédségi szervezethez áthelyezésre
kerülõ személyek fényképes aktívkártyás belépési enge-
délyeirõl, amelyet 2017. augusztus 31-ig megküld
a HVK HIICSF részére.

51. A felelõs vezetõ a foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szony megszüntetésével érintett személyi állomány fény-
képes aktívkártyás belépési engedélyeirõl jegyzéket ké-
szít, amelyet a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés utol-
só napján elszámoltatott személyektõl bevont fényképes
aktívkártyás belépési engedélyekkel együtt 2017. szep-
tember 29-ig megküld a HVK HIICSF részére.

10. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel
és az operatív belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ

feladatok

52. A HM utasítás 4. §-ában nevesített katonai szerveze-
tek 2017. szeptember 30-ig pontosítják a 2017. évi állam-
háztartási belsõ ellenõrzési tervükben szereplõ, a szerve-
zési változással összefüggõ célkitûzéseiket. A szervezeti
változásban érintett honvédségi szervezeten belüli vagy az
azok közötti átadás-átvétel tárgyát képezik az államháztar-
tási belsõ ellenõrzésekhez kapcsolódóan az ellenõrzések
alapján javasolt és meg nem valósult intézkedési felada-
tok. A felelõs vezetõk az átadásra került intézkedések át-
adás-átvételérõl, valamint a feladatátadás következtében
idõszerûtlenné vált feladatokról az átadás-átvételi jegyzõ-
könyv aláírását követõ második munkanapig tájékoztatják
a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály vezetõjét.

53. A szervezeti változásban érintett felelõs vezetõ – így
különösen a HM VTF fõosztályvezetõje – a belsõ kontroll-
rendszerre vonatkozó értékelési és nyilatkozattételi köte-
lezettségét a költségvetési szervek belsõ kontrollrendsze-
rérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a Honvédel-
mi Minisztérium, mint intézmény Operatív Belsõ Kontrol-
lok Rendszere Szabályzata kiadásáról szóló 31/2014.
(HK 12.) HM KÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakuta-
sítás) 21.4. pontja szerint hajtja végre.

54. A szervezeti változásban érintett HM szervek végre-
hajtják a Szakutasítás 4.4., 16.3. és 16.4. pontjában megfo-
galmazott feladatokat, és saját felelõsségi körükben
a HM utasítás hatálybalépését követõ 60 napon belül felül-
vizsgálják a HM, mint intézmény kontrollkörnyezetéhez
tartozó nyilvántartásokat, dokumentumokat és azokat
megküldik a HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM KIF) részére.

11. Az ágazati közegészségügyi és járványügyi,
sugár-egészségügyi és munkaegészségügyi hatósági

jogkörök átszervezésével kapcsolatos feladatok

55. Az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök átszer-
vezésével összefüggésben szükséges tárcaközi és külsõ
egyeztetések kezdeményezésére és lefolytatására – kie-
melten a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium, az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma, és az Országos Atomenergia Hivatal vonatkozásá-
ban – a HM HF fõosztályvezetõjét jelöljük ki.

56. Az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök átszer-
vezésének elõkészítésére, az azzal összefüggõ tervezõ,
szervezõ és koordinációs feladatok ellátására a Honvédel-
mi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás 1. melléklet 41. §
(4) bekezdése alapján csoportos munkavégzést rendelünk
el a HM HF, az MH EK, és a HM Jogi Fõosztály (a továb-
biakban: HM JF) részvételével.

57. A csoportos munkavégzés keretében elvégzendõ
feladatok a következõk:

a) a 2013. január 1. és 2017. április 1. közötti idõszakra
vonatkozó adatok alapján az MH Közegészségügyi-jár-
ványügyi Szolgálata közegészségügyi, járványügyi, mun-
kaegészségügyi, sugár-egészségügyi tevékenységének
feldolgozása, elemzése és értékelése,

b) a szükséges tárcaközi egyeztetések kezdeményezése
és lefolytatása,

c) részvétel az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök
átszervezéséhez szükséges jogszabály-módosítások elõké-
szítésében,

d) javaslattétel az ágazati egészségügyi hatósági jogkö-
rök gyakorlásához szükséges ágazati és egészségügyi sza-
bályozás módosítására, annak teljessé tétele elveire, irá-
nyaira és ütemezésére,

e) a honvédségi szervezetek foglalkozás-egészségügyi
alapellátása – így különösen személyi, tárgyi feltételei,
utaltsági rend – biztosítottságának, valamint a foglalko-
zás-egészségügyi szakterület ágazati szakmai irányítása
helyzetének értékelése,

f) az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök gyakorlá-
sához szükséges laboratóriumi háttér helyzetének elemzé-
se és értékelése, javaslattétel és igénytámasztás a laborató-
riumi képességek helyreállításához, illetve kialakításához
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szükséges vezetõi döntések elõkészítése, megalapozása
érdekében,

g) a szakterületek személyi, szakképzettségi feltételei-
nek elemzése és értékelése, és szükség szerint javaslattétel
az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök gyakorlásához
kapcsolódó szakterületek humánerõforrás-gazdálkodási
feladatai rövid távú és stratégiai fejlesztéséhez,

h) az ágazati egészségügyi hatósági jogkörök gyakorlá-
sához szükséges nyilvántartások, adatbázisok helyzetének
felmérése, javaslattétel az átadás-átvétel ütemezésére,
módjára.

58. A csoportos munkavégzés feladatainak ellátását
az MH egészségügyi fõnöke, távolléte vagy akadályozta-
tása esetén a HM HF fõosztályvezetõje koordinálja.

59. A csoportos munkavégzés technikai és adminisztra-
tív támogatását az MH EK biztosítja.

60. A csoportos munkavégzés keretében a csoport elsõ
ülése az együttes intézkedés hatálybalépését követõ ötödik
munkanapig kerül összehívásra.

61. A csoportos munkavégzés keretében felmerülõ fel-
adatok ellátása érdekében a feladatkörrel rendelkezõ
HM szervek és honvédelmi szervezetek – a munkavégzést
koordináló vezetõ megkeresése esetén – szakterületüket
érintõen közremûködnek a csoportos munkavégzésben.

62. A csoportos munkavégzéssel összefüggõ feladato-
kat, a felelõsöket és a határidõket az MH egészségügyi fõ-
nöke által jóváhagyott ütemterv tartalmazza.

63. Az MH egészségügyi fõnöke minden hónap ötödik
munkanapjáig beszámolót állít össze a HM KÁT és
a HVKF részére csoportos munkavégzés során elvégzett
feladatokról, a szervezés aktuális helyzetérõl, az akadályo-
zó tényezõkrõl, körülményekrõl, valamint az azok meg-
szüntetésére vonatkozó javaslatairól.

64. A csoportos munkavégzés feladatai során eseti jel-
leggel, szakmai együttmûködési céllal a HM KÁT felha-
talmazása alapján felkérhetõk központi államigazgatási
szervek.

65. A HM HF és a HM JF fõosztályvezetõje a csoportos
munkavégzésben résztvevõk nevét, rendfokozatát, beosz-
tását vagy munkakörét, és elérhetõségét az MH egészség-
ügyi fõnökének az együttes intézkedés hatálybalépését
követõ ötödik napig megküldik.

66. A HM HF módosított szervezetére és az ágazati
egészségügyi hatósági feladatok végrehajtásához szüksé-
ges tárgyi eszközök körére – az ágazati egészségügyi ható-
sági feladatok körének tisztázása, és az MH egészségügyi
fõnöke által a csoportos munkavégzés keretében össze-
állított jelentés alapján – 2017. október 31-ig a HM HF

fõosztályvezetõje tesz javaslatot a HM KÁT és a HVKF
részére.

67. A HM KÁT döntése alapján a HM HF fõosztályve-
zetõje az MH egészségügyi fõnökével együttmûködve ki-
dolgozza – a képesítési követelmények figyelembevételé-
vel – a HM 2018. január 1-jei munkaköri jegyzék módosí-
tására vonatkozó javaslatát, és azt a HM KÁT döntésével
együtt megküldi a HM TKF részére. Az MH EK parancs-
noka kidolgozza az MH EK 2018. január 1-jei állomány-
tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és azt megküldi
a HVK HTCSF részére.

68. A HM TKF 2017. november 20-ig elõkészíti és jó-
váhagyásra felterjeszti a HM 2018. január 1-jei hatályba
lépéssel javasolt HM munkaköri jegyzékének módosítá-
sát, a HVK HTCSF pedig az MH EK állománytábla módo-
sítását.

12. Szervezési, deregulációs és egyéb feladatok

69. A HM utasításban meghatározott és az együttes in-
tézkedésben nem szabályozott feladatok tekintetében érin-
tett csoportfõnökségek csoportfõnökei szakterületük vo-
natkozásában a HM utasítás 6. § (2) bekezdése szerinti új
szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napjáig
– szükség szerint – kiadják vagy pontosítják szakutasítá-
saikat.

70. Az MH LK parancsnokával együttmûködve
a HM HFPF fõosztályvezetõje összeállítja a HM utasítás
4. § (2) bekezdésében foglalt feladatok részletes tartalmát
és azok átadásának ütemtervét, melyet a HVKF javas-
latával együtt szeptember 30-ig jóváhagyásra felterjeszti
a HM KÁT részére.

71. A HM HFF, a HM VTF és a HM Kontrolling Fõosz-
tály érvénytelenné vált bélyegzõinek – az ügyviteli elõírá-
sok, valamint a bélyegzõellátásról és a bélyegzõk haszná-
latáról szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasítás rendelkezése
szerint – az MH KIKNYP részére történõ leadására 2017.
augusztus 21. és 2017. október 31. között kerül sor.

72. A HM VTF fõosztályvezetõje – az MH BHD pa-
rancsnokával együttmûködve – az átadás-átvételi felada-
tok végrehajtása és az átadás-átvételi jegyzõkönyv elké-
szítése érdekében a 2017. július 31-ig átadás-átvételi bi-
zottságot alakít meg, amely legkésõbb 2017. szeptember
1-jéig elszámol a HM VTF anyagi, technikai eszközeivel
az MH BHD felé, illetve annak közremûködésével átadja
azokat a HM utasítás 2. § (11) bekezdés a) és b) pontjában
nevesített HM szervek részére.

73. A szervezeti változásban érintett HM szervek
– kiemelten a HM VTF esetében a HM utasítás 2. §
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(11) bekezdés a) és b) pontjában nevesített HM szervek –
a HM utasítás szerinti feladatok átvételével összefüggés-
ben a 2017. augusztus 1-jétõl kezdõdõ tervezési feladataik
alapján felülvizsgálják az éves és havi munkatervek össze-
állításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyo-
mon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014.
(I. 21.) HM utasításban (a továbbiakban: HM utasítás1)
meghatározott eljárásrendnek megfelelõen – a HM
2017. évi augusztus havi és a HM 2017. évi intézményi
munkatervébe bedolgozott feladatokat, valamint az eset-
leges módosító javaslataikat 2017. július 20-ig feltöltik
a Munkatervezõ Modulba.

74. A HM utasítás1-ben meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a szervezeti változásban érintett
HM szervek vonatkozásában annak felelõs vezetõje

a) 2017. július 17-ig megküldi a Munkatervezõ Modult
kezelõ felhasználói adatainak szükség szerinti pontosítását
a HM TKF részére, amelyeket a HM TKF a beérkezést
követõen rögzít a modulon és

b) a HM utasítás1 szerinti eljárásrendnek megfelelõen,
2017. augusztus 23-ig javaslatot tesz a HM 2017. évi
Intézményi Munkaterv szakterületét illetõ pontosítására.

75. A szervezeti változásban érintett,
a) a HM hivatali szervezetéhez tartozó HM szerv veze-

tõje az irányítását végzõ állami vezetõ, és
b) a Honvéd Vezérkarhoz tartozó HM szerv csoportfõ-

nöke és a HM utasítás 4. §-ában nevesített honvédségi
szervezet parancsnoka a HVKF
részére az együttes intézkedésben meghatározott feladatok
végrehajtásáról a HM utasítás 6. § (2) bekezdése szerinti új
szervezeti rend szerinti mûködés kezdõnapját követõ har-
mincadik napig jelentést terjeszt fel.

76. A Honvédelmi Szakpolitikai Programhoz kapcsoló-
dó Fejlesztések Értékelési és Nyomon követési rendszeré-
nek mûködésérõl szóló 40/2016. (HK 6.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedésben meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében a szervezeti változásban érintett
honvédségi szervezetek felelõs vezetõi

a) a feladatok átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyv-
ben rögzítik a Fejlesztések Értékelése és Nyomon követé-
se szakmai oldalon (a továbbiakban: FÉNY oldal) prog-
ramfelelõsként kezelt programokkal kapcsolatos feladatok
átadását,

b) saját szervezetük vonatkozásában az együttes intéz-
kedés hatálybalépést követõ hónap tizenötödik napig
megküldik a FÉNY oldalon felhasználói jogosultsággal
rendelkezõk adatainak szükség szerinti pontosítását
a HM KIF részére, amelyeket a beérkezést követõ második
munkanapig rögzít a FÉNY oldalon.

77. A szervezeti változásban érintett HM szervek
– a HM utasítás 11. § (7) bekezdésében foglaltak szerint –
felülvizsgálják a szükséges jogszabályok és közjogi

szervezetszabályozó eszközöket, majd ezt követõen a sza-
bályozás módosítására vonatkozó tervezeteket a HM uta-
sítás 11. § (7) bekezdésében meghatározott határidõ figye-
lembevételével küldik meg a HM JF részére.

13. Záró rendelkezések

78. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, és 2018. március 1-jén hatályát veszti.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. július 24.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

18/2017. (HK 8.) HM KÁT
szakutasítása

a Magyar Honvédség
repülésbiztonsági rendszerérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésre, a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 44. pontja és a légiközlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény 65/A. § (1) bekezdése alapján a
következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Az MH a légierõ mûveleti hatékonyságának növelé-
se, a légiközlekedési balesetek és események megelõzése,
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elõfordulási kockázatának csökkentése és a bekövetkezett
események hatásainak minimalizálása érdekében repülés-
biztonsági rendszert mûködtet.

3. Az MH repülésbiztonsági rendszerének mûködtetése
során a STANAG 7160 NATO egységesítési egyez-
ménnyel bevezetett repülésbiztonsági szakterület (Avia-
tion Safety, a továbbiakban: AFSP–1 (A)) szabályainak
érvényesítését az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP), valamint az állami célú légi-
közlekedésben résztvevõ katonai szervezetek parancsno-
kai biztosítják.

4. A légiközlekedés biztonsága érdekében
a) az állami légijármû üzembentartója,
b) az állami légijármû üzemeltetõje,
c) az állami repülések céljára szolgáló és a közös fel-

használású repülõtér üzemeltetõje, és
d) a légiforgalmi és légvédelmi irányító szolgálatot mû-

ködtetõ katonai szervezet
– a parancsnok közvetlen alárendeltségében – a katonai
légügyi hatóság által engedélyezett repülésbiztonsági
szervezetet mûködtet.

5. Az MH ÖHP repülésbiztonsági szervezete a légiközle-
kedés biztonságával összefüggõ jelentéseit az MH ÖHP pa-
rancsnokának záradékával ellátva a Honvéd Vezérkar fõnö-
ke (a továbbiakban: HVKF) útján a HM közigazgatási ál-
lamtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére terjeszti fel.

6. Az MH ÖHP repülésbiztonsági szervezete közvetlenül
együttmûködik az állami közlekedésbiztonsági szervvel és
a katonai légügyi hatósággal, mint engedélyezõ szervvel.

2. A repülésbiztonsági szervezet mûködése

7. A repülésbiztonsággal összefüggõ stratégiai szintû
szakirányítással kapcsolatos döntés elõkészítõ feladato-
kat, a szakmai irányítói és felügyeleti jogkört az MH ÖHP
látja el. Az MH ÖHP

a) döntés-elõkészítési és véleményezési jogot gyakorol;
b) parancsnoka – szervezetének repülésbiztonsági tevé-

kenysége során – közvetlenül normatív és egyedi intézke-
dések kiadására jogosult;

c) ellenõrzi a szakmai szervezetek tevékenységét;
d) tervezi, szervezi és koordinálja a repülésbiztonsági

szakterület hazai és nemzetközi képviseletét, kapcsolattar-
tását,

e) ellátja a hazai és külföldi repülésbiztonsággal kap-
csolatos képzések döntés elõkészítését és felügyeletét;

f) részt vesz a NATO Szabványosítási Ügynökség Re-
pülésbiztonsági Munkacsoport ülésein; és

g) felelõs a repülésbiztonság szakterületére vonatkozó
STANAG-ek szakmai elõkészítéséért, véleményezéséért
és bevezetésének koordinálásáért.

8. Az MH ÖHP repülésbiztonsági szervezetének mû-
ködtetése során az AFSP-1 (A) egységesítési egyezmény,
valamint a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett
légiközlekedési balesetek, repülõesemények és légiközle-
kedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes
szabályairól, valamint a kizárólag állami légijármûvel
összefüggõ üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló
35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM rendelet alkalmazá-
sával összhangban a repülésbiztonságot érintõ esemé-
nyekrõl, javaslatokról, repülésbiztonsági ajánlásokról je-
lent az 5. és 6. pontban meghatározottak szerint.

9. Az MH ÖHP repülésbiztonsági szervezete tájé-
koztatási kötelezettsége végrehajtása céljából rendszeres
és rendkívüli repülésbiztonsági jelentést készít a 10. és
11. pontban foglaltak szerint.

10. Az MH ÖHP repülésbiztonsági szervezete
a) a tárgyév elsõ hat hónapjára vonatkozó repülésbiz-

tonsági jelentését a tárgyév július hó 30. napjáig;
b) a tárgyévre vonatkozó repülésbiztonsági jelentését a

tárgyévet követõ év február hó 28. napjáig; és
c) a katonai szervezetek és az MH ÖHP repülésbizton-

sági konferenciájáról szóló repülésbiztonsági jelentését a
tárgyévet követõ év március 31. napjáig
terjeszti fel.

11. Az MH ÖHP rendkívüli repülésbiztonsági jelentést
terjeszt fel olyan, a légiközlekedés biztonságát veszélyez-
tetõ kockázat azonosításakor, amelynek elfogadható vagy
lehetõ legkisebb szintre való csökkentése hatáskörét meg-
haladja.

12. Az MH parancsnoki és szakmai vezetõi állománya
szolgálati alárendeltjei, valamint szakmai alárendeltjei vo-
natkozásában köteles megtenni a repülésbiztonság növelé-
se és a feltárt kockázatok lehetõ legkisebb szintre történõ
csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket.

13. Az alárendelt katonai szervezetek közötti repülés-
biztonsággal összefüggõ szakterületi együttmûködés meg-
szervezése az MH ÖHP parancsnokának feladata.

14. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedésben szabá-
lyozza a repülésbiztonsági szempontból szakmailag alá-
rendelt katonai szervezetek repülésbiztonsági szerveze-
teinek mûködési rendjét, az üzemeltetõi baleseti ügyeleti
szolgálat ellátásának rendjét, a rendszeres és rendkívüli
repülésbiztonsági jelentések kötelezõ formai és tartalmi
elemeit, a jelentések felterjesztésének rendjét és határ-
idejét.

15. A repülésbiztonsági szempontból az MH ÖHP szak-
mai alárendeltségébe tartózó katonai szervezetek repülés-
biztonsági szervezetei a repülésbiztonságot érintõ esemé-
nyekrõl, javaslatokról, repülésbiztonsági ajánlásokról
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a 14. pont szerinti intézkedésben meghatározottak szerint
rendszeres és rendkívüli jelentést készítenek az MH ÖHP
repülésbiztonságért felelõs szervezetei részére.

16. A repülésbiztonság szakirányításával összefüggõ
döntéseket az MH ÖHP parancsnoka készíti elõ, melyet
a HVKF útján felterjeszt a HM KÁT részére.

3. Záró rendelkezések

17. Ez a szakutasítás az aláírását követõ harmadik na-
pon lép hatályba.*

18. A szakutasítás hatálybalépését követõ 90. napig az
MH ÖHP parancsnoka kidolgozza a 14. pont szerinti in-
tézkedését, melyet a jóváhagyását követõ 8 napon belül
megküld a katonai légügyi hatóság részére.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. július 17.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

14/2017. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

a hazai és nemzetközi résztvevõkkel Magyarországon
végrehajtott kiképzési rendezvények és gyakorlatok

infrastrukturális biztosításának rendjérõl

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

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) által tervezett kiképzési
rendezvények és gyakorlatok (továbbiakban együtt: ren-
dezvények) infrastrukturális biztosítására terjed ki.

2. A honvédelmi szervezetek részvételével végrehajtott
(a továbbiakban: hazai), valamint a Magyarországon nem-
zetközi résztvevõkkel végrehajtott (a továbbiakban: nem-
zetközi) rendezvények infrastrukturális biztosítása a mi-
niszter és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
HM EI Zrt.) között létrejött – 21520/01/44/10-01-03 nyil-
vántartási számú – szolgáltatási szerzõdés alapján, vala-
mint a központi természetbeni ellátás körébe tartozó
eszközök és szolgáltatások igénybevételével történik.

2. A hazai rendezvények
infrastrukturális biztosításának elvei

3. A rendezvények
a) tervezése során törekedni kell arra, hogy azok lakta-

nyában, illetve helyõrségi vagy helyõrség közeli HM va-
gyonkezelésû területen kerüljenek végrehajtásra,

b) infrastrukturális igényeinek összeállítása során figye-
lemmel kell lenni a hatályos közegészségügyi, munka-,
baleset-, tûz- és környezetvédelmi szabályokra, azokat
a végrehajtás során be kell tartatni, és

c) tábori bútorzattal történõ ellátását a katonai szerveze-
tek saját készletükbõl biztosítják.

4. Ha a rendezvények tábori bútorzattal történõ ellátása
a katonai szervezetek saját készletének mennyiségi vagy
minõségi elégtelensége miatt nem biztosítható, a tábori bú-
torzatot az MH Logisztikai Központtól (a továbbiakban:
MH LK) kell igényelni.

3. A hazai rendezvények infrastrukturális biztosításával
kapcsolatos költségvetés tervezése és jóváhagyása

5. A tárgyévre tervezett, infrastrukturális biztosítási
igénnyel járó rendezvények jegyzékét a Honvéd Vezérkar
Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK KIKOCSF) a tárgyévet megelõzõ év október 31-ig
megküldi a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiak-
ban: HM VGH) részére.

6. A jegyzék rendezvényenként tartalmazza
a) a helyszínt,
b) a rendezvény kezdetének és befejezésének vagy

a rendezvényre történõ kitelepülés és elvonulás tervezett
dátumát, ezek hiányában a tervezett idõtartamát, és

760 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



c) a rendezvényt elõkészítõ, az azon résztvevõ és a ren-
dezvény bontását végzõ állomány tervezett létszámát, idõ-
beni ütemezéssel.

7. A HM VGH a jegyzék szerinti rendezvények infra-
strukturális költségvetési elõirányzat-igényének megálla-
pítása érdekében az 6. pont szerinti adatok alapján elõze-
tes, nagybani árajánlatot kér a HM EI Zrt.-tõl.

8. A HM VGH a tárgyévet megelõzõ év december 15-ig
tájékoztatja a HVK KIKOCSF-ot

a) a rendezvények infrastrukturális biztosítására rendel-
kezésére álló tárgyévi költségvetési elõirányzat – vagy
elõirányzat-keret – összegérõl, és

b) a 6. pontban foglaltak figyelembevételével a HM EI
Zrt. által rendezvényenként és összesen beárazva összeál-
lított infrastrukturális költségvetési elõirányzat-igényrõl.

9. Ha a rendezvények infrastrukturális biztosítására ren-
delkezésre álló költségvetési elõirányzat vagy elõirányzat-
keret összegét a rendezvények infrastrukturális elõirány-
zat-igényének összege meghaladja, a HVK KIKOCSF
a 8. pont szerinti információk alapján – a 12. pont b)–d) al-
pontja szerinti szolgálati elöljárókkal egyeztetve – a Hon-
véd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) jóváhagyá-
sával intézkedik

a) a rendezvények visszatervezésére vagy
b) a rendezvények infrastrukturális biztosításához szük-

séges elõirányzat-átcsoportosítás kezdeményezésére vagy
c) pótelõirányzat igénylésére.

10. A HVK KIKOCSF a pontosított vagy visszaterve-
zett jegyzéket tárgyév március 1-ig megküldi a HM VGH
részére és a 9. pont b) és c) alpontja szerinti esetben tájé-
koztatja az intézkedésérõl.

4. A hazai rendezvények infrastrukturális ellátása
igénylésének rendje

11. A rendezvények infrastrukturális igénylése
– a 6. pont szerinti kötelezõ tartalmi elemeken és a hely-
színi teljesítésigazolással megbízott személy nevén, rend-
fokozatán és mobiltelefon számán kívül – a következõ,
központi természetbeni ellátás körébe tartozó szolgáltatá-
sokat tartalmazhatja:

a) az idõszakosan használt épületek és helységek takarí-
tását

aa) a közös használatú helységek, konténerek – így kü-
lönösen folyosók, vizes blokkok –, a gyengélkedõ és
a szolgálati helységek esetében naponta egyszer,

ab) az étkezdék vonatkozásában az étkezések számának
megfelelõen,

ac) a tantermek és irodák esetében heti 3 alkalommal,
b) a hûtõgépjármû elektromos hálózatba kötését,
c) a konyhai gépek elektromos hálózatba kötését,

d) a használati meleg víz biztosítását,
e) fûtési idõszakban a fûtés biztosítását,
f) fûtési idõszakban az üzemeltetni tervezett sátorfûtõ

olajkályhák és hõlégbefúvók mennyiségét,
g) a hulladéktárolók mennyiségének, és térfogatának

megjelölésével a települési szilárd hulladék elszállítását,
h) a szennyvízszippantást- és elszállítást,
i) a mobil WC-k tervezett helyét, mennyiségét és ürítési

gyakoriságát,
j) a kitelepítendõ mosdó-, fürdõ,- WC- és a használati

melegvíz-termelõ konténerek mennyiségét és telepítési
helyét,

k) a mozgókonyhák üzemeltetéséhez szükséges tûzifa-
igényt tonnában,

l) az ideiglenes jelleggel kiépítendõ elektromos energia,
víz- és szennyvíz-vezetékek helyét, illetve a csatlakozási
pontok – így különösen a térvilágító reflektorok és az osz-
lopok helyének – megjelölését,

m) a szükséges sátortartozékok – sátorpadozat és vilá-
gító készlet – mennyiségét,

n) a települési körlet területének kaszálási vagy hóelta-
karítási és síkosságmentesítési igényét négyzetméterben,

o) a cserélendõ PB-gázpalackok mennyiségét,
p) az MH Bakony Harckiképzõ Központ (a továbbiak-

ban: MH BHK) Újdörögd Bázisán az étkezde épület idõ-
szakos jelleggel történõ beüzemelését és üzemeltetését,

q) a kitelepülés területén rágcsálóirtás végrehajtását,
r) a táborüzemeltetõ ügyeleti szolgáltatás iránti igényt,
s) a HM EI Zrt. Újmajor Bázis igénybe vételét, az igény-

bevételre tervezett helyiségek, épületek és az igénybevétel
idejének megjelölésével,

t) a takarító és tisztogató anyag biztosítását, és
u) az egyéb igényeket, így különösen a homok biztosítá-

sát és az olajkályha bevizsgálását.

12. Az egyes rendezvények infrastrukturális ellátásához
szükséges szolgáltatások igénylését – a 11. pontban foglal-
takra figyelemmel – a rendezvényt végrehajtó honvédelmi
szervezet vagy azokban a katonai objektumokban, ame-
lyekben több honvédelmi szervezet települ, az elhelyezési
ellátást biztosító katonai szervezet

a ) a b)–d) alpontban foglaltak kivételével közvetlenül
a HVK KIKOCSF,

b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) szolgálati alárendeltjei vonatkozásában az
MH ÖHP,

c) az MH LK szolgálati alárendeltjei esetében az
MH LK, és

d) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) szolgálati alá-
rendeltje esetében az MH HFKP
részére, a kitelepülés megkezdése elõtt legalább 45 nappal
megküldi.

13. A 12. pont b)-d) alpontja szerinti szolgálati elöljárók
a katonai szervezetek által megküldött infrastrukturális
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igényeket összegyûjtik, szakmailag felülvizsgálják, az
ugyanazon gyakorlatra felterjesztett igényeket összesítik
és a felülvizsgált, összesített igényeket – az MH HFKP
útján – a HVK KIKOCSF részére, javaslatukkal ellátva
a kitelepülés megkezdése elõtt legalább 35 nappal meg-
küldik.

14. A HVK KIKOCSF a 12. pont a) alpontja, valamint
a 13. pont szerint megküldött és általa ellenõrzött igénylé-
seket a kitelepülés megkezdése elõtt legalább 30 nappal
a HM VGH részére megküldi.

15. A rendezvények végrehajtása során felmerülõ
a) az élet- és munkakörülmények biztonságának veszé-

lyeztetését elõidézõ szolgáltatáshiány pótlását haladékta-
lanul telefonon, majd azt követõen írásban igényelni kell
a HM VGH-tól.

b) a rendezvény létszámának, helyének és idejének vál-
tozásából vagy egyéb okokból felmerülõ többlet igényeket
vagy lemondást szolgálati úton, a HVK KIKOCSF-on ke-
resztül kell a HM VGH-nak bejelenteni, illetve az igény-
lést felterjeszteni.

16. Az 15. pont a) alpontja szerinti szolgáltatási pót-
igénylésrõl szóló jelentést a HVK KIKOCSF részére is
meg kell küldeni.

5. A nemzetközi rendezvények
infrastrukturális ellátása

17. A nemzetközi rendezvények infrastrukturális ellátá-
sa kérdéseiben a rendezvényre vonatkozó nemzetközi
megállapodás az irányadó, mely szerint

a) a magyar fél, mint befogadó nemzet
aa) a 18. pont szerinti alapvetõ vagy
ab) a 11. pontnak megfelelõ, igény szerinti teljes körû
infrastrukturális ellátást biztosít vagy
b) a külföldi fél – az egyes közüzemi szolgáltatások ki-

vételével – az infrastrukturális ellátását saját eszközeivel
biztosítja.

18. Az alapvetõ infrastrukturális ellátás magába foglalja
a) a személyi és technikai állomány elhelyezéséhez

szükséges HM vagyonkezelésû táborhelyet vagy épületet,
b) a közcélú hálózatról az elektromos energia-ellátást,
c) a közcélú hálózatról vagy HM vagyonkezelésû kútról

az ivóvíz-ellátást,
d) a szennyvízelvezetést vagy elszállítást,
e) a települési szilárd hulladék gyûjtését és elszállítását,
f) a létszámnak megfelelõ számú WC-, zuhany- és mos-

dóállás biztosítását,
g) a biztosított zuhanyokhoz és mosdókhoz a használati

meleg vízellátást, és
h) a biztosított vizesblokkokban a napi egyszeri takarí-

tást és a higiéniai készletekkel történõ feltöltést.

19. A nemzetközi rendezvény koordinálására vagy biz-
tosítására kijelölt katonai szervezet az infrastrukturális el-
látási forma valamelyikének kiválasztásához és a kiválasz-
tott ellátási formán belül kínált szolgáltatások igénylésé-
hez – a 17. pont a) és b) alpontja szerinti szolgáltatásokról
külön-külön – angol nyelvû igényjegyzéket küld a külföldi
fél részére, amelyhez kéri a kiválasztott szolgáltatások
mennyiségének és idõtartamának megjelölését is.

20. Ha a magyar fél, mint befogadó nemzet vesz részt
a nemzetközi rendezvényen, a résztvevõ külföldi felek
– a 11. pont figyelembevételével összeállított – infrastruk-
turális igényeit a rendezvény biztosítására kijelölt katonai
szervezet gyûjti össze, vizsgálja felül és terjeszti fel
a 12–14. pontban meghatározott eljárásrend szerint.

21. Ha a nemzetközi rendezvény a hazai gyakorló- és
lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igénybe-
vételérõl szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet szerint
kerül lebonyolításra, a gyakorlatot végrehajtó külföldi fél
HM-tõl igényelt, 11. pont szerinti infrastrukturális ellátási
szükségleteit hazai koordinációra az MH-ból kijelölt kato-
nai szervezet gyûjti össze, vizsgálja felül és terjeszti fel
a 12–14. pontban meghatározott eljárásrend szerint.

22. A HM VGH a nemzetközi rendezvények során
a HM által biztosított és a résztvevõ külföldi fél által térítés
ellenében igénybe vett infrastrukturális szolgáltatások
közül

a) a 18. pont szerinti,
b) a 17. pont b) alpontja szerinti közüzemi – közcélú há-

lózatról elektromos energia ellátás, közcélú hálózatról
vagy HM vagyonkezelésû kútról ivóvíz ellátás és szenny-
vízelvezetést vagy elszállítás – szolgáltatási egységcso-
mag egységárát a nemzetközi rendezvény koordinálására
vagy biztosítására kijelölt katonai szervezet 19. pont sze-
rinti igényjegyzékéhez biztosítja, és

c) a 11. pont szerinti szolgáltatások esetében a hazai
rendezvényekre alkalmazott egységárakat alkalmazza.

23. A nemzetközi rendezvények során a HM által bizto-
sított és a résztvevõ külföldi fél által térítés ellenében
igénybe vett infrastrukturális szolgáltatások költségeinek
térítési módját a 16. pont szerinti nemzetközi megállapo-
dásban kell rögzíteni.

24. A 17. pont b) alpontja szerinti esetben a nemzetközi
megállapodásban rögzíteni kell, annak elõkészítése során
pedig tájékoztatni kell a külföldi felet arról, hogy

a) az általa megbízott polgári szolgáltató kitelepülési te-
rületre történõ beléptetéséhez az MH kijelölt katonai szer-
vezetének engedélye szükséges, továbbá

b) a külföldi fél által megbízott polgári szolgáltató
a HM vagyonkezelésû területen meglévõ közmûhálóza-
tokra kizárólag a HM EI Zrt. területileg illetékes alvállal-
kozója engedélyével és jelenlétében csatlakozhat.

762 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



25. A 24. pont szerinti engedélyek beszerzését – a kül-
földi féllel egyeztetve – a nemzetközi rendezvény koordiná-
lására vagy biztosítására kijelölt katonai szervezet végzi.

6. A hazai és nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos
egyéb rendelkezések

26. A rendezvény tervezési fázisában a HM VGH állo-
mányából kijelölt ügyintézõ

a) képviseli a HM VGH-t a rendezvényindító tervezõ
konferencián, a fõ tervezõ konferencián és a végsõ koordi-
nációs konferencián, illetve részt vesz a rendezvény köz-
ponti tervezõ csoportjának munkájában,

b) felülvizsgálja a HM VGH részére megküldött igénye-
ket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosításra,

c) az elfogadott igényeket összesíti, majd a szolgálta-
tások HM EI Zrt.-tõl történõ megrendelését aláírásra elõ-
készíti,

d) a rendezvény befejezésével a felmérési naplóban és
a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyvben igazolja a Szol-
gáltató által biztosított szolgáltatásokat,

e) a kalkulációs lapok alapján felülvizsgálja a HM EI
Zrt. által kiállított, rendezvényrõl szóló végelszámolást,

f) a rendezvény ideje alatt kapcsolatot tart a HM EI Zrt.
kijelölt képviselõjével, és

g) kapcsolatot tart a rendezvényt végrehajtó katonai
szervezet kijelölt helyszíni képviselõjével.

27. A rendezvényt végrehajtó honvédelmi szervezet ve-
zetõje által a teljesítés igazolására kijelölt személy feladata

a) a szennyvízszállítások, a települési szilárd hulladék
elszállításának, a tüzelõanyag- felhasználás, a mobil WC
biztosítás, a szerviznaplók és a takarítási feladatok igazo-
lása, és

b) a rendezvény ideje alatt a HM EI Zrt. szolgáltatást
végzõ alvállalkozójának kijelölt képviselõjével és a HM
VGH kijelölt ügyintézõjével történõ kapcsolattartás.

7. Záró rendelkezések

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

29. A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és
számlarendjérõl szóló 9/2017. (HK 5.) HM VGHÁT szak-
utasítás (a továbbiakban: Szakutasítás) 7. függelék Pénz-
kezelési szabályzat (a továbbiakban: Pénzkezelési sza-
bályzat) 53. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. A pénztár feltöltéséhez szükséges pénz felvételét
vagy a napi pénztárzárlat után a pénztárban és a pénz-

kezelõ helyen tartható készpénz engedélyezett felsõ határt
meghaladó pénzösszeg – a honvédelmi szervezet elõirány-
zat-felhasználási keretszámlájára történõ – befizetését
a pénztáros vagy a honvédelmi szervezet vezetõjének
intézkedése alapján a honvédelmi szervezet állományába
tartozó, arra kijelölt személy hajtja végre.”

30. A Pénzkezelési szabályzat 54. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„54. Az 53. pont szerinti kijelölt
a) pénzfelvevõ a pénz hiánytalan felvételétõl a pénztár-

ban történõ átadásáig és elhelyezéséig tartozik megõrzési
felelõséggel. A felvett készpénznek a pénztárba történõ át-
adásánál a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének, vagy
az általa kijelölt személynek is jelen kell lennie. A kész-
pénz pénztárosnak történõ átadását és bevételezését
bevételi pénztárbizonylattal kell végrehajtani, és

b) pénzbefizetõ a készpénz pénztárostól történõ átvéte-
létõl a befizetés végrehajtásáig tartozik megõrzési felelõs-
séggel.”

31. A Pénzkezelési szabályzat 68. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„68. A pénztárhelyiség 25x15 cm-nél nagyobb nyílá-
száróit vasráccsal, vagy azonos minõségû védelmet bizto-
sító eszközzel és az ajtókat zárral kell felszerelni, amelye-
ket a szolgálatteljesítési vagy munkaidõ lejártakor a pénz-
táros pecsétnyomójával le kell pecsételni.”

32. A Pénzkezelési szabályzat 87. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„87. A parancsnoki pénztárellenõrzéssel kapcsolatos
feladatokat a pénzügyi és számviteli szakellenõrzés rend-
jérõl szóló HM VGHÁT szakutasítás szabályozza.”

33. A Szakutasítás 4. függelék Bizonylati rend szabály-
zat 13. pontjában az „elektronikus aláírásról szóló tör-
vény” szövegrész helyébe az „elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló tör-
vény” szöveg lép.

34. Hatályát veszti a hazai és nemzetközi kiképzési ren-
dezvények, gyakorlatok infrastrukturális feltételeinek biz-
tosítási rendjérõl szóló 9/2011. (HK 14.) HM VGHÁT
szakutasítás.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs

helyettes államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

15/2017. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli
ellátási-utaltsági rendjérõl szóló

14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

16/2017. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
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. STANAG 2830 ED 5 – MATERIAL HANDLING
AIDS / Anyagmozgatás segédeszközei címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül fenntar-
tással a következõk szerint:

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

b) témakezelõ: az MH Logisztikai Központ (a továb-
biakban: MH LK);

c) a bevezetés idõpontja: 2017. augusztus 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM védelemgazdaságért fe-
lelõs helyettes államtitkári (a továbbiakban: HM VGHÁT)
szakutasítással, eredeti angol nyelven, az alábbi fenntar-
tással: a NATO egységesítési egyezmény C melléklete
nem kerül alkalmazásra az MH-ban.

3. STANAG 3510 ED 5 – THE PROVISION OF
HYDRAULIC POWER FOR SERVICING AIR-
CRAFT HYDRAULIC SYSTEMS / Hidraulikus ener-
giaforrások biztosítása a repülõgép fedélzeti hidraulika

rendszer kiszolgálásához címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

4. STANAG 3516 ED 6 – ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE, TEST METHODS FOR AIR-
CRAFT ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIP-
MENT / Elektromágneses interferencia tesztelési eljárásai
fedélzeti elektromos és elektronikus rendszereken címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

5. STANAG 3595 ED 5 – AIRCRAFT FITTING
FOR PRESSURE REPLENISHMENT OF GAS
TURBINE ENGINES WITH OIL / Csatlakozások
a gázturbinás hajtómûvek olajjal történõ feltöltéséhez
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

6. STANAG 3605 ED 5 – COMPATIBILITY OF
ARMING SYSTEMS AND EXPENDABLE AIR-
CRAFT STORES / Repülõgép fegyverzet kompatibi-
litása, oldható függesztmények címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

7. STANAG 3624 ED 6 – NITROGEN AND
REPLENISHMENT EQUIPMENT CHARACTERIS-
TICS / Nitrogén és töltõeszközök jellemzõi címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. augusztus 1. és
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre, HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

8. STANAG 3898 ED 7 – AIRCRAFT STORES
INTERFACE MANUAL-AOP-12 / Függesztmények
csatlakozófelületeinek, tartozékainak kézikönyve címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. augusztus 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre, HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

9. STANAG 4360 ED 3 – SPECIFICATION FOR
PAINTS AND PAINT SYSTEMS, RESISTANT TO
CHEMICAL AGENTS AND DECONTAMINANTS,
FOR THE PROTECTION OF LAND MILITARY
EQUIPMENT / Vegyszerekkel és mentesítõ anyagokkal
szemben ellenálló, szárazföldi haditechnikai eszközök vé-
delmére szolgáló festékek és festék rendszerek elõírásai
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

10. STANAG 4440 ED 2 – MANUAL OF NATO
SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF
MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES –
AASTP-1 / NATO lõ- és robbanószer tárolási utasítás
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. augusztus 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

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

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs

helyettes államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

a Magyarország határain kívüli válságkezelõ-
és béketámogató mûveletekben résztvevõk

és nemzetközi szervezetekhez vezényelt
katonai megfigyelõk pénzügyi biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyarország határain kívüli válságrea-
gáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasítás elõírásaira – a Magyarország határain kívüli
válságkezelõ- és béketámogató mûveletekben résztvevõ
katonai szervezetek és egyéni beosztást betöltõk pénzügyi
biztosítása végrehajtásának részletes szabályairól a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a HM Védelemgazdasági Hi-
vatal (a továbbiakban: HM VGH), a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló HM utasításban meghatározott sajátosan
gazdálkodó szervezetek pénzügyi és számviteli szervezeti
elemeire, az MH katonai szervek pénzügyi referatúráira,
Magyarország határain kívüli válságkezelõ- és béketámo-
gató mûveletekben résztvevõ katonai szervezetek (a to-
vábbiakban: kontingensek) pénzügyi szakállományára
terjed ki.

2. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletek pénz-
ügyi és számviteli biztosítása a jóváhagyott Ideiglenes Ál-
lománytábla, vagy Állományjegyzék, a Hadrendi aláren-
deltség, valamint a pénzügyi utaltsági rend figyelembe-
vételével kerül megtervezésre és végrehajtásra.

3. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) alárendeltségében szolgálatot teljesítõ
kontingensek, egyéni beosztást betöltõ személyek és
a nemzetközi szervezetekhez vezényelt katonai megfigye-
lõk pénzügyi és számviteli biztosítását a HM VGH Nem-
zetközi Igazgatóság (a továbbiakban: NKI) Nemzetközi
Békemûveleti Osztály (a továbbiakban: NBO) végzi,
együttmûködésben az MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred (a továbbiakban: MH 64.log.e)
– mint a logisztikai biztosításért felelõs szervezet – Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúrával
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(a továbbiakban: GTPER), valamint a kontingensek
pénzügyi szakállományával (a továbbiakban: pénzügyi
részleg).

4. A kontingensek gazdálkodási tevékenységének pénz-
ügyi és számviteli biztosítását a Magyar Honvédségre vo-
natkozó rendelkezések, különösen a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló HM utasítás alapján kell megszervezni és
végrehajtani.

5. Az NBO folyamatosan részt vesz a békemûveleti
koncepciók és feladatok kidolgozásában, javaslatokat tesz
a kontingensek megalakításával kapcsolatos pénzügyi fel-
adatokra és kidolgozza azok pénzügyi és számviteli belsõ
szabályozóját.

2. Kiválasztás, felkészítés

6. A kontingensek pénzügyi szakbeosztásainak feltölté-
sére – az MH ÖHP felkérése alapján – a HM VGH tesz ja-
vaslatot. A HM VGH által kiírt pályáztatás során a jelent-
kezõk közül elsõsorban a pénzügyi szakállományból törté-
nik a kiválasztás. A pénzügyi szakállomány leterheltsége
függvényében más beosztásban lévõ, megfelelõ szakmai
képesítéssel rendelkezõ jelentkezõk is – azok vezetõinek
elõzetes egyetértésével – kijelölésre, kiválasztásra kerül-
hetnek. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletekben
résztvevõ pénzügyi szakállomány kiválasztására a beérke-
zett pályázatok alapján az NKI tesz javaslatot a HM VGH
fõigazgatója részére.

7. A kontingensekbe kijelölt pénzügyi állomány szak-
mai felkészítéséért, valamint a béketámogató mûveletek
pénzügyi és számviteli biztosításával kapcsolatos felada-
tok koordinálásáért az NKI igazgatója a felelõs. A pénz-
ügyi beosztásra kijelölt és valuta pénztárosi végzettséggel
nem rendelkezõ állomány a HM VGH által központilag
kerül beiskolázásra a tanfolyamra.

8. Az MH ÖHP igénye szerint, az általa a felkészítésre
kijelölt katonai szervezetnél a kontingens teljes személyi
állománya részére az NBO egy alkalommal a külszolgálati
juttatásokról és a nem külszolgálattal összefüggõ járandó-
ságok (a továbbiakban: hazai járandóságok) külföldi szol-
gálattal összefüggõ változásairól ismertetõ foglalkozást
vezet le.

9. A kijelölt személy pénzügyi szakmai felkészítésének
megszervezése, végrehajtása az NBO feladata. Az NBO
kaposvári bázisán a béketámogató mûveletekbe felajánlott
kontingensek felkészítésének idõszakában, a pénz-ügyi
beosztás ellátására kijelölt állomány részére speciális
szakkiképzést hajt végre. Az adott kontingens pénzügyi
beosztásába tervezett személyek pénzügyi szakkiképzését

úgy kell megtervezni, végrehajtani, hogy azon a kontin-
gensben pénzügyi beosztásban korábban szolgálatot telje-
sített személy, vagy személyek is – amennyiben az indo-
kolt – részt vehessenek.

10. A szakkiképzésre a kijelölt személyt az MH ÖHP
parancsnokának, a kontingens állományváltására vonatko-
zó parancsában foglalt kiképzési, felkészítési ütemterve
szerint kell vezényelni.

3. Jelentések, kapcsolattartás

11. A kontingensek pénzügyi szakállományával – szak-
mai munkájuk segítése és a megfelelõ információáramlás
érdekében – az NBO folyamatos kapcsolatot tart.

12. A kontingensek pénzügyi részlegei a személyi állo-
mány külszolgálati ellátmánnyal, hazai illetménnyel való
ellátásának helyzetérõl, a járandóságok folyósításával
kapcsolatos kérdésekrõl, javaslatokról; a pénzforgalom-
mal járó gazdasági eseményeket alátámasztó okmányok
(összesítõ bizonylatok, eredeti pénzforgalmi okmányok)
NBO részére történõ továbbításáról, valamint a pénzügyi
biztosítást, ellátást érintõ feladatokról, azok helyzetérõl
a 6. sz. mellélet szerinti adattartalommal heti jelentést
készít.

13. A jelentést az NKI igazgató részére az NBO útján,
elektronikus úton (hm.vgh.nbvo@hm.gov.hu) kell meg-
küldeni, minden hét csütörtök 10:00 óráig. Az NBO hetente
értékeli a kontingensek jelentéseit, a jelzett problémákat
a HM VGH érintett szakterületi vezetõi részére továbbítja,
megoldásukra javaslatot készít elõ, a felvetett problémákat
a szakterületi vezetõktõl kapott válaszok alapján a lehetõ
legrövidebb idõn belül megválaszolja. Az NBO heti jelen-
tések által nyert tapasztalatokról – szükség esetén – eseti
feljegyzést készít az NKI igazgatója részére.

4. A költségvetés tervezése, jóváhagyása
és módosítása

14. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletek hosszú
távú stratégiai, valamint a rövid távú erõforrás tervei a mi-
niszter által meghatározott rend alapján kerülnek kidolgo-
zásra. Az erõforrás tervek összeállítása során a pénzügyi
jellegû költségvetési elõirányzatok tervezése a keretgazda
szervezetekkel együttmûködve az NBO feladata.

15. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletek költ-
ségvetési elõirányzati kereteit, valamint az alcímtartalékba
bevont vagy visszatartott kereteket az NKI Nemzetközi
Együttmûködési Osztály (a továbbiakban: NEO) tartja
nyilván. A keretekkel kapcsolatos mûveleteket a NEO
végzi.
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16. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletek adott
évre vonatkozó elemi költségvetési tervének összeállítása,
valamint a pénzügyi jellegû költségvetési elõirányzatok
megtervezése az intézményi és központi költségvetési ja-
vaslatok elkészítésének és jóváhagyásának miniszter által
meghatározott rendje alapján, a keretgazda szervezetekkel
együttmûködve, az NBO feladata. A költségvetési elõ-
irányzatok tervezéséhez a kontingensek pénzügyi részle-
gei – az NBO által meghatározott határidõre és formában –
adatokat szolgáltatnak, különösen:

a) a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté-
ben foglalkoztatottak létszáma, foglalkoztatásuk tervezett,
engedélyezett idõtartama, megbízási díjuk összege,

b) külföldön felmerülõ hatósági díjak, illetékek, bank-
költségek kiadásai
tekintetében.

17. A jóváhagyott költségvetési elõirányzatok kiadását
a költségviselõ szervezetek felé az NBO készíti elõ.

18. A jóváhagyott költségvetési elõirányzatokból
– a hazai járandóságok kivételével – mind a hazai, mind
a külföldön valutában, devizában felmerülõ kiadásokat
biztosítani kell.

19. A válságkezelõ- és béketámogató mûveletek költ-
ségvetési elõirányzatainak módosítását a honvédelmi
szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-módosításának
rendjérõl szóló HM utasítás alapján, az azt meghaladó
hatáskörben a HM VGH útján kell kezdeményezni.
Az NBO a keretgazda szervezettel együttmûködve készíti
elõ az elõirányzat módosításokat és kezdeményezi azok
jóváhagyatását, valamint a jóváhagyást követõen elõ-
készíti az elõirányzatok kiadását. A NEO nyilvántartja
a keretekben történõ változásokat.

20. A kontingensek gazdálkodása során befolyó nem-
zetközi bevételek elõirányzatosításával kapcsolatos fel-
adatokat – függetlenül attól, hogy annak analitikus nyil-
vántartását a kontingens pénzügyi részlege vagy az NBO
végzi – az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatok-
ról szóló HM utasítás alapján az NBO hajtja végre együtt-
mûködve a NEO-val.

21. A kontingensek megszüntetése, valamint az új kon-
tingensek létrehozása esetén jelentkezõ pénzügyi szakfel-
adatok – a HM VGH bedolgozása alapján – HM utasítás,
HM KÁT-HVKF együttes intézkedés illetve MH ÖHP
intézkedésben, parancsban kerülnek meghatározásra.

5. Finanszírozás, könyvviteli feladatok végrehajtása

22. A kontingens pénzforgalmának biztosítása érde-
kében – amennyiben a mûveleti terület biztonsági és
pénzintézeti infrastruktúrájának helyzete megengedi –
a Honvédelmi Minisztérium fejezet egységes számviteli

politikájáról szóló 9/2017. (HK 5.) HM VGHÁT szakuta-
sítás (a továbbiakban: számviteli politika) 7. függelékében
(a továbbiakban: pénzkezelési szabályzat) foglaltak sze-
rint, a HM VGH fõigazgató engedélye alapján, helyi bank-
ban devizaszámlát nyithat. A devizaszámla megnyitása
elõtt a biztonsági kockázatok megítélése érdekében a mû-
velet irányításáért felelõs parancsnokság és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
véleményét ki kell kérni. A devizaszámláról kell biztosí-
tani a mûveleti területen végrehajtott beszerzések, igénybe
vett szolgáltatások kiegyenlítését, valamint a valutapénz-
tár készpénzzel történõ feltöltését.

23. A mûveleti területen bankszámlával nem rendelke-
zõ, béketámogató mûveletekbe felajánlott ideiglenes kato-
nai szervezet részére a gazdálkodáshoz és a külszolgálati
ellátmány kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket a meg-
kötött technikai megállapodás szerinti átutalással az
együttmûködõ szövetséges nemzet útján, vagy készpénz-
ben kell biztosítani. A valuta – országhatáron belüli, a mû-
veleti területre történõ kiszállítást végzõ szervezet telephe-
lyére történõ – szállítását a pénzkezelési szabályzatban
foglaltak szerint kell végrehajtani.

24. A technikai megállapodás alapján más szervezet
bankszámlájára történõ finanszírozás esetén az átutalt ellá-
tást a bankszámláról egy összegben kell felvenni, azon
az MH pénzeszközei csak ideiglenes jelleggel – a finanszí-
rozás végrehajtásáig – kezelhetõek.

25. A kontingens a napi mûködési kiadásainak biztosí-
tására, a külszolgálati ellátmány kifizetésére valutapénz-
tárt mûködtet. A valutapénztár mûködésére a pénzkezelési
szabályzat vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. Azoknál
a kontingenseknél, ahol a pénzügyi tiszt és a pénztáros sze-
mélye azonos, a HM VGH fõigazgatója külön engedélyt
ad ki az egyszemélyes pénzkezelésre.

26. A valutapénztárak készpénzkészletének felsõ határa
valutanemenként, forintban kerül megállapításra. A kész-
pénzkészlet forintértékének meghatározásakor, a bizton-
sági, õrzésvédelmi feltételek kialakítása során a HM Költ-
ségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben (a továb-
biakban: HM KGIR) rögzített érvényes MNB árfolyamot
kell alkalmazni.

27. A kontingens gazdálkodásához szükséges költ-
ségvetési támogatás – a kontingens adatszolgáltatása
alapján – az MH 64. log.e Magyar Államkincstárnál
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámlájáról, devizaszámláiról kerül biztosításra.
A kontingens a tárgyhavi támogatási igényt az igényelt
devizanemben a tárgyhónapot megelõzõ hónap 15-ig küldi
meg az NBO részére.

28. A pénzügyi részleg a devizaszámlához és a valuta-
pénztárhoz kapcsolódó gazdasági eseményekrõl pénzfor-
galmi naponként analitikus nyilvántartást vezet.
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29. A pénzügyi részleg a devizaszámla és a valutapénz-
tár pénzforgalmát alátámasztó bizonylatokról – a könyvvi-
teli feladatok végrehajtása érdekében – számviteli politika
4. függeléke részét képezõ mintatár szerinti „Összesítõ bi-
zonylatot” készít és azt az NBO részére a pénzforgalom
megtörténtét követõ 5 napon belül elektronikus úton
scannelve – elektronikus továbbítási lehetõség hiányában
telefaxon – továbbítja. A könyvelési bizonylatok, így kü-
lönösen: számlák és a kapcsolódó utalványozási záradé-
kok, kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, eszközutalvá-
nyok, napi pénztárjelentések eredeti példányát az Össze-
sítõ bizonylatok eredeti példányaival együtt havonta, vagy
a helyi postajárat gyakoriságának függvényében – de leg-
alább a pénzügyi beosztást betöltõ(k) állományváltásának
idõpontjában – az NBO részére továbbítja. Az okmányok
teljes körû továbbításáért, az okmányok teljes körûségéért
a kontingens pénzügyi részleg vezetõje a felelõs. A meg-
küldés elõtt a könyvelési bizonylatokról másolatot kell ké-
szíteni, mely a késõbbiekben a könyvelés alapokmánya
lesz a mûveleti területen. A másolatokat a gazdasági ese-
mény pénzforgalmi teljesítését követõ 3. év december
31-ig kell megõrizni.

30. A könyvelési adatok HM KGIR-ben történõ rögzíté-
sét – a 29. pont szerinti elektronikusan scannelve vagy
telefaxon megküldött Összesítõ bizonylatok alapján –
az NBO végzi. Az NBO a kontingensek részére, az általuk
igényelt adattartalommal a könyvelési adatokról szóló
fõkönyvi kivonatot küld.

6. A jóváhagyott elõirányzatok felhasználása,
nyilvántartása és elszámolása

31. A kontingensek mûködésének biztosításához szük-
séges beszerzések – beleértve a mûveleti beszerzéseket
is – a szükséges engedélyezési és ellenjegyzési eljárásokat
követõen hajthatóak végre. Az ellenjegyzési feladatokat
a kötelezettségvállalások ellenjegyzésérõl és bejelentésé-
nek rendjérõl szóló HM utasításban foglalt ellenjegyzési
okmányok alkalmazásával kell végrehajtani.

32. A mûveleti beszerzésekre vonatkozó elõírásokat
kell alkalmazni a mûveleti területen végrehajtott pénzügyi
jellegû beszerzések, így különösen: reprezentáció, illeték
kiadások, repülõjegy beszerzés esetében is.

33. A költségvetési elõirányzatok nyilvántartását az
MH ÖHP által kiadott intézkedés szerint kell végrehajtani.
A külföldi fizetõeszközben teljesített kifizetések esetén a
forint összeg meghatározását a Számviteli politika 2. füg-
geléke (Értékelési szabályzat) szerinti árfolyamon kell
meghatározni.

34. A kontingens pénzügyi, költségvetési beszámolási
kötelezettségeinek (zárszámadással illetve idõközi mérleg-
jelentés, költségvetési jelentéssel kapcsolatos feladatok)

az MH 64. log.e tesz eleget, a kontingensek által a gazdál-
kodás vitele során biztosított, illetve a 35. pont szerint
megküldött adatok alapján. A könyvviteli zárlatok és idõ-
közi mérlegjelentések összeállítását a kiadásra kerülõ
HM VGHÁT szakutasításban foglaltak alapján kell végre-
hajtani.

35. A kontingensek pénzügyi részlegeinek – a 34. pont-
ban meghatározottakon túl – az adott idõszakra vonatkozó
könyvviteli zárlat, beszámolók elkészíthetõsége érdeké-
ben az alábbi feladatokat kell végrehajtaniuk:

a) az adott hónap gazdasági eseményeirõl készített
Összesítõ bizonylatok, a pénzforgalommal kapcsolatban
vezetett analitikus nyilvántartások – különösen a követe-
lés- és kötelezettség jellegû sajátos elszámolásokról, bevé-
telekrõl – megküldése az NBO részére legkésõbb a tárgy-
hónapot követõ hó 3-ig,

b) a pénzeszközökrõl készített leltározási okmányok
megküldése az NBO részére legkésõbb a tárgyévet követõ
hó 5-ig

c) a megelõzõ gazdasági év gazdálkodásának értéke-
lése, az éves szöveges beszámoló jelentésének megkül-
dése az NBO részére a tárgyévet követõ év február 20-ig.

36. Az NBO a könyvviteli zárlat, a beszámolók elkészí-
téséhez további adatszolgáltatásokat is bekérhet.

37. A HM VGH Költségvetési, Számviteli és Ellenjegy-
zési Igazgatóság (a továbbiakban: KSZEI) Számviteli
Osztálya (a továbbiakban: SZVO) az intézményi, központi
és fejezeti költségvetési javaslatok elkészítésének és jóvá-
hagyásának rendjérõl kiadott miniszteri körlevélben meg-
határozott, ellátó katonai szervezetek könyvviteli zárlatai-
ban és számszaki beszámolóiban szerepelteti a békemûve-
letek biztosítására jóváhagyott tárgyévi költségvetésének
teljes körû elszámolását.

7. Követelésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása

38. A kontingensek gazdálkodása során keletkezett be-
vételek nyilvántartását a kontingensek pénzügyi részlegé-
nek és az NBO-nak kell végrehajtania.

a) Az ENSZ-szel megkötött nemzetközi szerzõdésen ala-
puló követelésállomány, illetve más nemzetek személyi ál-
lománya részére teljesített ellátásokhoz kapcsolódó követe-
lésállomány pénzforgalmi nyilvántartása az UNFICYP
Magyar Kontingens esetében:

aa) Az UNFICYP Magyar Kontingens esetében a köve-
telésállomány pénzforgalmi nyilvántartása, kezelése az
MH 64.log.e Kincstárnál vezetett devizaszámláján kerül
végrehajtásra. A nemzetközi szerzõdéssel kapcsolatos be-
vételhez kapcsolódó analitikus nyilvántartást – a kontin-
gens adatszolgáltatása alapján – az NBO vezeti.

ab) Az analitikus nyilvántartás vezetése érdekében
a kontingens havonta (tárgyhónapot követõ hónap 10-ig)
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az ENSZ-szel szemben fennálló követelésállományról, il-
letve félévente (a félévet követõ hónap 10-ig) a más nem-
zetekkel szemben fennálló követelésállományról elszámo-
lási javaslatot küld az NBO részére, mely legalább az
alábbi adatokat tartalmazza:

aba) ENSZ-szel szemben fennálló követelésállomány
esetében

– havi átlaglétszám;
– alaptérítés, speciális beosztást betöltõk utáni térítés

és az egyéb térítés összege;
– havi térítés összesen az átlaglétszám alapján.
abb) Más nemzetekkel szemben fennálló követelésállo-

mány esetében
– az ellátás pénzügyi teljesítésének éve, hónapja;
– az ellátást igénybevevõ személyi állomány létszáma;
– kifizetett ellátás összege, pénzneme.
ac) Az elszámolási javaslat adatait az NBO felülvizsgál-

ja, megállapítja és nyilvántartásba veszi az ENSZ-szel és
a más nemzetekkel szemben fennálló követelésállomány
összegét, majd az elszámolási javaslatot megküldi az NKI
részére.

b) Az a) ponton kívüli kontingenssel, szerepvállalások-
kal – kiemelten az RSM feladattal – kapcsolatban megkö-
tött két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdéseken,
egyezményeken alapuló követelésállomány pénzforgalmi
nyilvántartása:

ba) A feladattal kapcsolatban megkötött nemzetközi
szerzõdéseken, egyezményeken alapuló követelésállo-
mány pénzforgalmi nyilvántartása, kezelése az MH
64.log.e Kincstárnál vezetett devizaszámláin kerül végre-
hajtásra. A nemzetközi szerzõdéssel, egyezményekkel
kapcsolatos bevételhez kapcsolódó analitikus nyilvántar-
tást – a kontingens adatszolgáltatása alapján – az NBO
vezeti;

bb) A kontingens a nemzetközi szerzõdések alapján
végrehajtja a STANAG 2034-es okmányok és a kapcsoló-
dó kimutatások, a magyar adó- és számviteli szabályok
szerinti számlák kiállítását;

bc) A kiállított számlák eredeti, elsõ számú példányait,
valamint azok másodpéldányait havonta, a tárgyhónapot
követõ hónap 15-ig megküldi az NBO részére;

bd) Az NBO az okmányok alapján nyilvántartásba veszi
a követelésállományt és az eredeti okmányokat – a vevõk
részére történõ továbbítás végett – megküldi az NKI
részére.

8. Hazai pénzügyi járandóságok

39. A kontingensbe vezényelt állomány pénzügyi-sze-
mélyi gyûjtõit – a KNBSZ állományának kivételével – a
vezénylést követõ hónap 15-ig az állományilletékes kato-
nai szervezet pénzügyi referatúrájának le kell zárnia és
megküldeni az NBO részére. A vezénylés megszüntetését
követõen – tárgyhónapot követõ hónap 15-ig – a pénzügyi

gyûjtõk zárását és továbbítását az állományilletékes
katonai szervezetek részére az NBO hajtja végre.

40. Az NBO kontingensenként ideiglenes fizetési jegy-
zéket létesít, melyre a kontingensbe vezényelt állományt
a külszolgálat megkezdésének napjától a vezénylés meg-
szûnését követõ hónap 15-ig az állományilletékes alakulat
pénzügyi referatúrája áthelyezi. Az ideiglenes fizetési
jegyzékek adatait úgy kell beállítani, hogy a hazai járandó-
ságok az állományilletékes katonai szervezet költségveté-
sét és létszámát terheljék.

41. A vezénylés idõtartama alatt az NBO – az állomány-
illetékes katonai szervezetek által megküldött parancs-
kivonatok alapján – ellenõrzi a számfejtett, folyósított
juttatások helyességét. Jogalap nélküli kifizetések, vissza-
tartások esetén az NBO az állományilletékes alakulat
pénzügyi referatúrájánál írásban kezdeményezi a járandó-
ságok visszavonását, vagy azok folyósítását.

42. A vezénylés ideje alatt az illetményekkel kapcsola-
tos változás-visszaigazolások és egyéb pénzügyi okmá-
nyok (különösen a személyi jövedelemadó megállapításá-
val és bevallásával, adókedvezmények igénybevételével
kapcsolatos nyilatkozatok) megküldése a kontingens ré-
szére az NBO feladata. A vezényeltek pénzügyi áthelyezé-
séig az állományilletékes alakulat pénzügyi referatúrája
a változás-visszaigazolásokat és egyéb pénzügyi okmá-
nyokat a kontingensekhez történõ kijuttatás céljából
az NBO részére küldi meg.

43. Az NBO a járandóságok szabályoknak megfelelõ
megállapítása érdekében az állományilletékes alakulatok
személyügyi szerveivel együttmûködik. A vezényelt állo-
mány hazai járandóságaira vonatkozó illetmény-besoro-
lási jogkör a külszolgálat idõtartama alatt az állományille-
tékes katonai szervezetnél marad.

44. A kontingens személyi állománya után felszámítan-
dó pénzügyi kereteket (illetményelõleg, segély) az állo-
mányilletékes katonai szervezetnél kell képezni. A vezé-
nyelt állomány pénzügyi keretek terhére folyósítható jutta-
tás iránti, így különösen illetményelõleg, segély kérelmét
az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka
részére kell felterjeszteni.

45. Az esetenként megállapított és bankszámlára kiuta-
landó járandóságokkal kapcsolatos ügyintézéséért az
NBO a felelõs. Az NBO köteles az igényléshez szükséges
nyomtatványokat a kontingens részére kijuttatni.
Amennyiben a járandóság megállapítása az állományille-
tékes katonai szervezet parancsnokának hatáskörébe tarto-
zik, a kontingensben kitöltött igényléseket az NBO útján
az állományilletékes katonai szervezetekhez kell
megküldeni. A juttatás feladása a HM KGIR-ben az NBO
feladata.
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9. Külföldi pénznemben folyósított járandóságok

46. A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságai-
ról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) IV. és V. fejezetének hatálya alá tartozó szemé-
lyek külszolgálati ellátmányának számfejtését, folyósítá-
sát az alábbi feladatmegosztásban kell végrehajtani:

a) a külszolgálati ellátmány mértékét, összegét megha-
tározó parancsok feldolgozását, gyûjtõzését a kontingens
pénzügyi részlege és az NBO is végrehajtja;

b) a külszolgálati ellátmány tárgyhavi, idõarányos
összegének megállapítását – beleértve az átutalással és
a készpénzben kifizetendõ külszolgálati ellátmány külföldi
fizetõeszközbeli összegének meghatározását – az NBO
végzi a HM KGIR alkalmazásával;

c) a tárgyhónapra megállapított külszolgálati ellátmány
kifizetése

ca) készpénzben: a mûveleti területen a kontingens
pénzügyi részlegének feladata az e) pont szerinti adatszol-
gáltatás alapján,

cb) a jogosult által megadott devizaszámlára történõ
utalással: az NBO feladata a HM VGH Központi Illet-
ményszámfejtõ és Rendszerüzemeltetõ Igazgatóság (a to-
vábbiakban: KIRI) részére megküldött utalási fájllal;

d) a kontingens pénzügyi részlege a kontingens szemé-
lyi állományának külszolgálati ellátmányát érintõen bank-
számlára történõ utalást nem hajthat végre;

e) a kontingensek pénzügyi részlege a havi külszolgálati
ellátmány összegének megállapításához az 1. melléklet
1. pontja szerinti adatszolgáltatást teljesít az NBO részére;

f) az NBO a tárgyhónapra megállapított külszolgálati el-
látmány összegérõl, a kontingensek által az e) pont szerinti
adatszolgáltatás feldolgozásáról és a tárgyhavi devizaellá-
tás során jelentkezõ problémákról – esetlegesen elõforduló
külszolgálati ellátmány túlfizetés vagy visszatartás,
a HM KGIR zárása miatt fel nem dolgozott okmányok –
az 1. melléklet 2. pontja szerinti adatszolgáltatást teljesít a
kontingensek pénzügyi részlege részére.

47. A külszolgálati ellátmány megállapítását, kifizetését
kizárólag a Rendelet szerint elkészített és a HM VGH
Pénzügyi és Ellenõrzési Igazgatóság által ellenjegyzett
külszolgálati ellátmány besorolási parancs, vezénylési pa-
rancs alapján lehet végrehajtani. Külszolgálati ellátmány
besorolási parancs hiányában devizaellátást végrehajtani,
külszolgálati ellátmányt folyósítani nem lehet.

48. Azon személyek részére, akik olyan béketámogató
mûveletben teljesítenek tartós külföldi szolgálatot, amely-
ben önálló pénzügyi részleggel rendelkezõ kontingens
nem vesz részt, földrajzi távolságból vagy mûveleti okok-
ból adódóan ellátásuk kontingens által nem biztosítható,
illetve az állomáshely sajátosságai a készpénzbeni kifize-
tést nem teszik lehetõvé, az NBO a vezénylés megkezdése
elõtt honi területen a vezénylés idõtartamára – a havi kész-
pénzfelvételeket kiváltandó – külszolgálati ellátmány-
elõleget fizet ki. A Rendelet 39. § (4)–(5) bekezdése

szerint ezen beosztásokat, állomáshelyeket az MH ÖHP
határozza meg.

49. A külszolgálati ellátmány-számfejtés rendszere,
folyamata magában foglalja:

a) a 2. melléklet szerinti „Megbízás külszolgálati ellát-
mány átutalására” okmányon (a továbbiakban: Megbízás
okmány) feltüntetett adatok – devizaszámla szám, ellát-
mányelõleg, havi készpénzbeli ellátmány kifizetés –
HM KGIR rendszerben történõ feldolgozását, rögzítését;

b) külszolgálatra történõ vezénylési parancsok, határo-
zatok adatainak tételes egyeztetését a HM KGIR-ben
– a Rendelet szerint arra jogosult szervezet személyügyi
szerve által – rögzített adatokkal, információkkal;

c) a kontingensek pénzügyi részlege által az 1. melléklet
1. pontja szerinti adatszolgáltatások adatainak feldolgozá-
sát, egyeztetését az arra jogosult szervezet által kiadott pa-
rancsokkal, határozatokkal, valamint a HM KGIR-ben
rögzített adatokkal;

d) a kiadmányozott vezénylési – külszolgálati ellátmány
besorolási – parancsban, határozatban megállapított beso-
rolás szerinti alapellátmány, alapellátmány-kiegészítés,
vezetõi ellátmánypótlék tárgyhónapra járó, idõarányos
összegének megállapítását;

e) a tárgyhónapban átutalással és készpénzbeli kifizetés-
sel teljesítendõ külszolgálati összegének megállapítását;

f) a HM KGIR-ben a feldolgozások végrehajtását, az át-
utalás kezdeményezését az KIRI-nél.

50. A Rendelet szerinti devizaellátások kifizetésére az ott
meghatározott határidõkig, a HM KGIR alkalmazásával, a
devizaszámlára átutalandó külszolgálati ellátmány tekinte-
tében a hóközi kifizetésekre vonatkozó határidõk – KIRI ál-
tal kiadott havi zárási idõpontok – betartásával kell intéz-
kedni. A kifizetett nettó devizaellátás bruttósítását a hóvégi
számfejtésekkel egyidõben hajtja végre az KIRI.

51. A havi devizaellátás végrehajtása érdekében
– a HM KGIR-ben – a következõ feldolgozásokat – a fel-
sorolás sorrendjében – kell eszközölni: „Teszt számfej-
tés”, „Éles számfejtés”, „Teszt utalás”, „Éles utalás”.
A „Teszt számfejtés” kimutatás adattartama megegyezik
a szakutasítás 1. számú mellékletének 2.1 pontja szerinti
„Kimutatás a havi külszolgálati ellátmány számfejtésérõl”
kimutatás tartamával.

52. Az átutalás – „Éles utalás” – kezdeményezése
a HM KGIR rendszerbõl kinyomtatott és az NBO vezetõje
– munkaköri leírásban kijelölt személy – által „A táblázat
szerinti külszolgálati ellátmány éles számfejtés végrehajt-
ható, utalásra adható!” záradékkal ellátott „Teszt számfej-
tési” kimutatás alapján hajtható végre. Az „Éles utalás”
feldolgozás eredményeként elõállított utalási file szá-
mát, az utalásra kerülõ külszolgálati ellátmány összegét
a kifizetés pénznemében, az átutalásban érintett szemé-
lyek számát, a külszolgálati ellátmány beazonosításához
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szükséges megjegyzést a KIRI részére outlook üzenetben
kell megküldeni. Az üzenethez csatolni kell az utalási
kimutatást.

53. Az 52. pont szerinti feldolgozások során elkészített
kimutatásokat, az 1. és 2. melléklet szerinti adatszolgálta-
tásokat, a KIRI részére megküldött és kinyomtatott outlook
üzeneteket, valamint az KIRI által megküldött utalási
jegyzéket kontingensenként, külön iktatólapon kell irat-
tározni.

10. A Rendelet hatálya alá nem tartozó személyek
ellátása

54. A Rendelet hatálya alá nem tartozó személyek – kü-
lönösen a Belügyminisztérium állományába tartozó sze-
mélyek, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kere-
tében foglalkoztatottak – járandóságainak megállapítását
az alábbi feladatmegosztásban kell végrehajtani:

a) az ellátás és költségtérítés mértékét, összegét megha-
tározó okmányok, így különösen: BM vezénylési paran-
csok, megbízási szerzõdések feldolgozását, gyûjtõzését
a kontingens pénzügyi részlege és az NBO is végrehajtja;

b) az ellátás és költségtérítés tárgyhavi, idõarányos
összegének megállapítását – beleértve az átutalással és
a készpénzben kifizetendõ külszolgálati ellátmány külföldi
pénznembeli összegének meghatározását – a kontingens
pénzügyi részlege végzi;

c) a tárgyhónapra számfejtett ellátás és költségtérítés ki-
fizetését készpénzben – mûveleti területen – a kontingens
pénzügyi részlege, a jogosult devizaszámlájára történõ
utalással – a HM KGIR FIN alrendszer alkalmazásával –
az NBO végzi. A kontingensek pénzügyi részlege bank-
számlára történõ utalást az ellátás és költségtérítés vonat-
kozásában nem hajthat végre;

d) a kontingensek pénzügyi részlege a havi ellátás és
költségtérítés összegének megállapításáról, az átutalással
kifizetendõ ellátás összegérõl az 1. melléklet 1.5. pontja
szerint teljesít adatszolgáltatást az NBO részére;

e) az NBO az adatszolgáltatás és az érintett személy nyi-
latkozata alapján végrehajtja a kifizetett ellátás és költség-
térítés adó- és járulék-elszámolási feladatait, valamint
tájékoztatja az illetékes társszervezetet a BM állomány
részére kifizetett ellátásról és költségtérítésrõl.

55. Az 54. pont d) alpontja szerint megküldött kimutatá-
sok alapján az NBO az MH 64.log.e belsõ szabályzata
alapján engedélyezteti, majd azt követõen végrehajtja
az ellátás és költségtérítés kifizetését a HM KGIR FIN al-
rendszeren keresztül.

11. Az ellátására vonatkozó közös szabályok

56. A személyi állomány részére ellátás – külszolgálati
ellátmány, megbízási szerzõdés alapján megbízási díj,
költségtérítés – átutalását kizárólag a külföldi szolgálatra

történõ vezénylést megelõzõen, a 2. melléklet szerinti
Megbízás okmányon tett nyilatkozata alapján, az ott fel-
tüntetett bankszámlára lehet teljesíteni. A Megbízás ok-
mány hiányában deviza-átutalást teljesíteni nem lehet.
A Megbízás okmányok eredeti példányait – a KNBSZ és
a BM állománya kivételével – az NBO-nak a 39. pont
szerint megküldött pénzügyi személyügyi gyûjtõbe kell
lefûzni.

57. A személyi állomány által kitöltött Megbízás okmá-
nyok összegyûjtését, adatainak ellenõrzését a kontingen-
sek kiutazó pénzügyi részlegei, vagy a kontingens állomá-
nyából kijelölt személy hajtja végre. Az ellenõrzött Meg-
bízás okmányokat és az azok alapján elkészített adatbázist
az NBO-nak kell átadni, megküldeni a kiutazást, vezény-
lést legalább 15 nappal megelõzõen.

Az adatbázis legalább a következõ adatokat kell, hogy
tartalmazza: név, rendfokozat, állományilletékes alakulat,
személyügyi törzsszám, adóazonosító jel, devizaszámla
száma és SWIFT kódja, külszolgálati ellátmány elõleg
és a havi készpénzbeni kifizetés összege és valutaneme,
kiutazás várható dátuma.

Az NBO részére átadott adatbázis egy példányát a kon-
tingens pénzügyi részlegénél meg kell õrizni, azt esetleges
változás esetén folyamatosan naprakészen kell tartani.

58. A Rendelet szerinti külszolgálati ellátmányelõlegek
jogosultak részére történõ kifizetését, valamint annak
visszatérítését az alábbi eljárási rendben kell végrehajtani:

a) a Rendelet 44. § (1) bekezdése szerinti külszolgálat
esetén a 2. melléklet szerinti Megbízás okmány 6. pontjá-
nak kitöltésével – a teljes vezénylés szerinti hónapok szá-
mának figyelembevételével – kell igényelni a kontingens
pénzügyi részlegétõl, az 50. pont hatálya alá tartozók ese-
tében az NBO-tól. A kifizetett, illetve a mûveleti területen
kifizetendõ ellátmányelõleg összegérõl az NBO a kontin-
gensek pénzügyi részlegét tájékoztatja, és az elõleg levo-
nására az NBO – az elsõ havi külszolgálati ellátmányból –
a kontingens pénzügyi részlege által a 46. e) pont szerinti
elkészített adatszolgáltatás alapján illetve a 48. pont
hatálya alá tartozók esetében a saját nyilvántartásai alapján
intézkedik;

b) a Rendelet 36. § (2) bekezdése szerint vezényeltek ré-
szére a Rendelet 30. § szerinti utazási elõleget a 3. mellék-
let szerinti formában kell az NBO-tól igényelni. A kérelem
alapján az NBO – amennyiben a kifizetés és annak megté-
rítése, visszafizetése belföldön végrehajtható – kifizeti az
igényelt elõleg összegét és meghatározza a visszafizetés
módját, vagy a kontingens irányába intézkedik annak
kifizetésére és megtérítésére;

c) a Rendelet V. fejezete szerinti katonai megfigyelõk
részére a 30. § szerinti utazási elõleget a 4. melléklet sze-
rinti formában kell az NBO-tól igényelni;

59. A külszolgálati ellátmányt, megbízási díjat, költ-
ségtérítést érintõ jogalap nélküli kifizetések kezelését
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– fizetési felszólítás kiállítása, befizetés figyelemmel kísé-
rése, átutalása a KIRI részére – az NBO hajtja végre.

60. A fizetési felszólítás tartalmazza:
a) az érintett személy nevét, rendfokozatát, levelezési

címét, adóazonosító jelét, személyügyi törzsszámát;
b) a jogalap nélkül kifizetett külszolgálati ellátmány,

megbízási díj, költségtérítés nettó összegét;
c) a túlfizetés mely havi külszolgálati ellátmányt, meg-

bízási díjat, költségtérítést és milyen összegben, deviza-
nemben érintette;

d) a túlfizetés megállapításának alapjául szolgáló pa-
rancs, határozat számát;

e) a jogalap nélküli kifizetés visszakövetelésére rendel-
kezésre álló – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény által biztosított – elévülési idõre és paragra-
fusra történõ hivatkozást;

f) a visszatérítésre rendelkezésre álló idõintervallumot
és annak módját – banki átutalás, készpénzes befizetés –,
mértékét, részletfizetés esetén annak összegét és üteme-
zését;

g) banki átutalással történõ fizetés esetén a MH 64.log.e
kincstári számlájának adatait;

h) felhívást a fizetési felszólítás nyilvántartási számára
történõ hivatkozásra az átutalás kezdeményezésekor.

61. A külszolgálati ellátmányt, megbízási díjat, költség-
térítést érintõ jogalap nélküli kifizetések vonatkozásában
az NBO analitikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza
a túlfizetésekre, valamint annak rendezésére, aktuális
helyzetére vonatkozó adatokat.

62. A külszolgálati ellátmányt, megbízási díjat, költség-
térítést érintõ túlfizetések átutalással történõ rendezése,
visszafizetése esetén a túlfizetés visszautalását a forintban
az MH 64.log.e Kincstárnál vezetett számlájára kell telje-
síteni.

63. A visszatérített túlfizetés forint összegét – elõzetes
tájékoztatását követõen – az NBO az KIRI részére átutalja.
Az KIRI részére megküldendõ elõzetes tájékoztatásnak
tartalmaznia kell:

a) a túlfizetésben érintett személy nevét, rendfokozatát,
személyügyi törzsszámát;

b) a visszatérített külszolgálati ellátmány, megbízási díj,
költségtérítés összegét külföldi pénznemben, a túlfizetés-
ben érintett hónapot;

c) a jóváíró bankkivonat számát, dátumát;
d) a HM VGH KIRI részére átutalandó forint összeget,

az alkalmazott árfolyamot.

64. A tartós külszolgálat utolsó hónapjára vonatkozó
külszolgálati ellátmány számfejtését követõen az NBO el-
készíti az „Összesítõ kimutatás a havi külszolgálati ellát-
mány számfejtésérõl” okmányt, mely jogosultsági hóna-

ponkénti részletezettséggel – a teljes külföldi szolgálat
idejére vonatkozóan – tartalmazza az 1. számú melléklet
2.1 pontja szerinti adatokat. Az összesítõ kimutatást 2 pél-
dányban kell elkészíteni, az egyik példányt a pénzügyi
személyi gyûjtõbe kell nyilvántartásba venni (Belsõ lel-
tár), illetve a KNBSZ állomány esetében az illetékes pénz-
ügyi referatúra részére megküldeni, a másik példányt
– a munkavállaló részére számfejtett külszolgálati ellát-
mány számításáról szóló tájékoztatás céljából – a havi
változás-visszaigazolás munkavállalói példányához kell
csatolni, melyet az állományilletékes alakulatok GTPER-i
adnak át a munkavállaló részére.

12. Ellenõrzési feladatok, egyéb adatszolgáltatások
végrehajtása

65. A pénzeszközök kezelésével, felhasználásával és el-
számolásával összefüggõ feladatokra kiterjedõ belsõ szak-
ellenõrzési feladatokat a munka- és ellenõrzési tervekben
kell rögzíteni, mind a kontingensnél, mind az NBO-nál.
A belsõ szakellenõrzési feladatok végrehajtása során
a pénzügyi és számviteli szakellenõrzésének rendjérõl
szóló HM VGHÁT szakutasítás elõírásai szerint kell
eljárni.

66. A kontingensek pénzügyi szolgálata által a szakel-
lenõrzésre vonatkozó szakutasítás alapján elkészített szak-
ellenõrzési tervet és a végrehajtott ellenõrzésekrõl készí-
tett ellenõri jelentést 15 napon belül az NBO részére
megküldik.

67. Az ellenõrzési feladatokat úgy kell megszervezni,
hogy a jelen szakutasításban meghatározott szakmai fel-
adatok teljes körûen ellenõrzésre kerüljenek. Az NBO
a kontingensek gazdálkodási feladataival összefüggõ
pénzforgalmi okmányok, kifizetések és analitikus nyilván-
tartások ellenõrzésével kapcsolatos megállapításait a kon-
tingens pénzügyi részlege részére megküldi.

68. Az MH 64.log.e és a kontingensekben szolgálatot
teljesítõ személyi állomány részére juttatott egyes meg-
határozott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót
terhelõ adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges
összesített adatszolgáltatást az MH 64.log.e pénzügyi refe-
ratúrája készíti el, a kontingensek pénzügyi részlege által
biztosított adatszolgáltatások alapján.

69. A kontingensek pénzügyi részlegei a 68. pont sze-
rinti adatszolgáltatást az egyes meghatározott és béren kí-
vüli juttatások után a munkáltatót terhelõ adó bevallásához
és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítésé-
rõl szóló szakutasítás mellékletei szerinti formában tárgy-
hónapot követõ hónap 5-ig küldik meg az MH 64.log.e
pénzügyi referatúrája részére.

772 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



13. A pénzügyi beosztások átadás-átvétele

70. A kontingens pénzügyi részlegvezetõi beosztás át-
adás-átvételekor – a fordulónap szerinti állapotnak megfe-
lelõen – a jegyzõkönyvben rögzíteni kell minimálisan az
alábbi feladatok állapotát, amelyhez az NBO szükség
esetén információt biztosít:

a kontingens részére biztosított költségvetési elõirány-
zatok felhasználásának helyzetét;

b) a pénzügyi részlegvezetõ külszolgálata alatti idõszak
gazdálkodásának szöveges értékelését;

c) a hatályos szerzõdések felsorolását;
d) az állomány külszolgálati ellátmánnyal és egyéb já-

randósággal való ellátottságának helyzetét;
e) a valutapénztár készpénzkészletét, egyezõségét, a de-

vizabankszámla egyezõségét az utolsó számlakivonattal,
a szigorú számadásköteles okmányok meglétét;

f) a gazdálkodással kapcsolatos okmányoknak az NBO
felé továbbításának helyzetét, így különösen: összesítõ
bizonylatok, eredeti pénzforgalmi okmányok, kiállított
számlák;

g) a nyilvántartott követelések és kötelezettségek állo-
mányát, helyzetét;

h) a pénzforgalommal kapcsolatban vezetett analitikus
nyilvántartások, így különösen a követelés- és kötelezett-
ség jellegû sajátos elszámolásokról, a fizetett elõlegekrõl
vezetett analitikus kimutatások egyenlegét, a kapcsolódó
gazdasági események felsorolását;

i) a reprezentációs keretek felhasználásának helyzetét;
j) a pénzügyi részleg munkakörülményeinek helyzetét,

a pénzügytechnikai eszközök általános állapotát, azokkal
történõ ellátottságot és a szakterület adott körülmények
közötti legfontosabb kérdéseit;

k) az átadó pénzügyi részlegvezetõ által végrehajtott
belsõ pénzügyi szakellenõrzések összegzett megállapí-
tásait,

l) a folyamatban lévõ feladatokat, kiemelten a személyi
állomány külszolgálati ellátmánnyal, a költségvetési elõ-
irányzatok biztosításával, valamint az ellenõrzésekkel
kapcsolatos feladatokat.

71. A kontingens pénzügyi részlege az átadás-átvételrõl
készült jegyzõkönyv egy példányát az NKI részére
megküldi.

14. Tapasztalatok feldolgozása

72. A missziós felkészítés és kiképzés, ezen belül is
a pénzügyi szakkiképzés gördülékenyebbé tétele, haté-
konyságának fokozása, valamint a missziós állomány
pénzügyi ellátása színvonalának emelése érdekében szük-
séges a misszióban részt vett és részt vevõ pénzügyi

tisztek, altisztek szakmai, missziós tapasztalatainak össze-
gyûjtése, feldolgozása és értékelése.

73. Fentiek érdekében, az átadó pénzügyi állománynak
a misszió befejezését követõ 30 napon belül az 5. mellék-
letben szereplõ kérdõívet ki kell tölteni és az NKI-ra el kell
juttatni. A beérkezett kérdõívek és a 6. sz. melléklet szerin-
ti heti jelentés feldolgozása során, a HM VGH nemzetközi
igazgatójának javaslata alapján a HM VGH fõigazgatója
dönt egy adott témakör vagy probléma MH Mûveleti-Ta-
pasztalat Feldolgozó Rendszerbe (a továbbiakban: TAFE)
történõ beillesztésérõl. A kérdõív kitöltése során törekedni
kell a válaszok világos, egyértelmû és teljes körû megfo-
galmazására, megválaszolására.

74. A válaszok visszaérkezésének nyilvánvaló módja
miatt – e-mail, fax – a válaszadó anonimitását garantálni
nem lehet, ezért – az NBO végrehajtásért felelõs ügyinté-
zõin kívül – azokba csak a fõigazgató és helyettese tekint-
het bele. A NBO a kérdõíveket bizalmasan kezeli, azokról
egy általános, anonim összefoglaló jelentést készít a fõ-
igazgató részére tárgyévet követõ év március 31-ig. A ta-
pasztalatok a válaszadó adatainak feltüntetése nélkül
kerülnek feldolgozásra.

75. Mivel a kérdõív és az abban szereplõ vélemény nem
tekinthetõ az adott misszió hivatalos kiadmányának, ez
egy szakmai felmérés, ezért azt a kiadmányozásra jogosult
elöljáróval sem láttamoztatni, sem jóváhagyatni nem kell.

76. Az NBO osztályvezetõje évente értékelje az össze-
gyûlt információkat, ezek alapján tegyen javaslatot
a missziós pénzügyi szakkiképzés oktatási és kiképzési
okmányainak, illetve a Végrehajtási Terv kidolgozására,
aktualizálására és a Központi Tapasztalat-adatbázisba
(a továbbiakban: KTAb) történõ feltöltésére.

15. Záró rendelkezések

77. Ez a szakutasítás az aláírást követõ 8. napon lép ha-
tályba.*

78. Hatályát veszti a Magyarország határain kívüli vál-
ságkezelõ- és béketámogató mûveletekben résztvevõk és
nemzetközi szervezetekhez vezényelt katonai megfigye-
lõk pénzügyi biztosításáról 10/2012. (HK 7.) HM VGHÁT
szakutasítás.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes álamtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2017. július 12.
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1. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

A tárgyhavi külszolgálati ellátmány számfejtéséhez kapcsolódó adatszolgáltatások

1. A kontingensek pénzügyi szolgálata által teljesítendõ adatszolgáltatások

1.1. Havi készpénzfelvételi igény változtatása: a Rendelet 39. §-a szerinti állomáshelyen, készpénzben kifizetendõ
külszolgálati ellátmány összegében bekövetkezett változások terén – tárgyhónaptól esedékes változtatások – tárgy-
hónap 15-ig; az adatszolgáltatás tartalma:

1.1.1. név, rendfokozat;
1.1.2. személyügyi törzsszám;
1.1.3. megelõzõ készpénz felvétel összege/hó;
1.1.4. új készpénz felvétel összege/hó;
1.1.5. módosítás idõszaka (pl. 2017. 01. – 2017. 03. hó);
1.1.6. vezénylés végéig kifizetésre kerülõ készpénz összesen a vezénylés kezdetétõl.

1.2. Tárgyhavi devizaellátást érintõ egészségügyi és egyéb távollétek – vezénylés megszüntetésének kivételével:
a Rendelet 9. §-a, 36. § (4) bekezdése és 38. §-a szerinti külszolgálati ellátmányra nem, vagy annak csökkentett
(80%, 30%) összegére jogosító távollétek, függetlenül attól, hogy az arra jogosult szervezet parancsa, határozata kiad-
mányozásra került-e:

1.2.1. tárgyhónap 15-ig az addig bekövetkezett és ismertté vált, illetve várható – tárgyhó 16-tól esedékes – távollétek.
1.2.2. tárgyhót követõ hónap 15-ig a teljes megelõzõ hónap távollétei, pontos távolléti adatok, idõpontok szerint.
1.2.3. Adatszolgáltatás tartalma:
1.2.3.1. név, rendfokozat;
1.2.3.2. személyügyi törzsszám;
1.2.3.3. távollét várható kezdõ dátuma;
1.2.3.4. távollét várható záró dátuma;
1.2.3.5. oka, így különösen: egészségügyi szabadság, rendkívüli szabadság, apa munkaidõ kedvezmény, rendes sza-

badság, szolgálati út;
1.2.3.6. távollétet engedélyezõ parancs száma, ha a kiadmányozása az adatszolgáltatás idõpontjáig megtörtént (kiad-

mányozás elmaradása esetén annak a hiányát is feltüntetni).

1.3. Vezénylés megszüntetése: a kiadott vezénylési parancsok szerinti, és a tárgyhónapban – a jelentés idõpontjáig –
ismertté vált, várható vezénylések megszûnése, így különösen: repatriálás fegyelmi okokra, vagy egyéni kérelemre
tekintettel:

1.3.1. tárgyhónap 15-ig az addig bekövetkezett és ismertté vált, várható – tárgyhó 16-tól esedékes – vezénylések
megszûnése.

1.3.2. tárgyhót követõ hónap 15-ig a teljes megelõzõ hónapban bekövetkezett vezénylés megszüntetések pontos
adatok, idõpontok szerint.

1.3.3. Adatszolgáltatás tartalma:
1.3.3.1. név, rendfokozat;
1.3.3.2. személyügyi törzsszám;
1.3.3.3. vezénylés megszüntetésének, határátlépés várható dátuma;
1.3.3.4. vezénylést megszüntetõ parancs, határozat száma, ha a kiadmányozása az adatszolgáltatás idõpontjáig

megtörtént.
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1.4. Külföldi szolgálatra történõ vezénylések: a kiadott vezénylési parancsok szerinti és a tárgyhónapban – a jelen-
tés idõpontjáig – ismertté vált, várható vezénylések:

1.4.1. tárgyhónap 15-ig az addig bekövetkezett és ismertté vált, várható – tárgyhó 16-tól esedékes – vezénylések.
1.4.2. tárgyhót követõ hónap 15-ig a teljes megelõzõ hónapban bekövetkezett vezénylések, pontos adatok, idõpon-

tok szerint.
1.4.3. Adatszolgáltatás tartalma:
1.4.3.1. név, rendfokozat;
1.4.3.2. személyügyi törzsszám;
1.4.3.3. vezénylés kezdõ dátuma, határátlépés napja;
1.4.3.4. vezénylési, besorolási parancs száma, ha a kiadmányozása az adatszolgáltatás idõpontjáig megtörtént;
1.4.3.5. a vezényelt devizaszámla-száma IBAN kóddal;
1.4.3.6. kifizetett külszolgálati ellátmányelõleg összege;
1.4.3.7. havi készpénzbeli kifizetés a külszolgálati ellátmányból – havi készpénzbeli hányad összege, a külszolgálat

alatt kifizetendõ készpénzbeli hányad összesen, készpénzbeli kifizetés elsõ és utolsó hónapja, érintett hónapok száma.

1.5. Rendelet hatálya alá nem tartozó személyek ellátása: a megkötött megbízási szerzõdések és a Belügyminiszté-
rium által megküldött vezénylési parancsok szerint ellátásra jogosult állomány esetében. Az adatszolgáltatás tartalma:

1.5.1. A Belügyminisztérium állományába tartozó személyek ellátása esetében:
1.5.1.1. tárgyhónap 15-ig az érintettek devizaellátásának megállapításával kapcsolatos számfejtési kimutatás – CRK

és PROJ, név, adóazonosító jel, besorolás szerinti külszolgálati ellátmány összege és pénzneme, tárgyhónapra számfej-
tett külszolgálati ellátmány összege és pénzneme, készpénzben kifizetett devizaellátás összege és dátuma, utalandó de-
vizaellátás összeg és pénzneme, a készpénzbeli ellátmány felvételét igazoló aláírás;

1.5.1.2. tárgyhónap 15-ig a számfejtési kimutatás alapján elkészített átutalási kimutatás – CRK és PROJ, név, adó-
azonosító jel, lakcím, IBAN szám, számlaszám, utalandó külszolgálati ellátmány összege és pénzneme;

1.5.1.3. tárgyhónapot követõ hónap 15-ig a készpénzbeli kifizetés megtörténtét igazoló számfejtési kimutatás:
a pénztárokmányok mellékleteként kezelt eredeti számfejtési kimutatás másolati példánya;

1.5.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak ellátása – így különösen: megbízási
szerzõdéssel foglalkoztatott tolmácsok esetében:

1.5.2.1. tárgyhónap 15-ig az érintettek devizaellátásával, megbízási díjával kapcsolatos számfejtési kimutatás – CRK
és PROJ, név, személyügyi törzsszám, adóazonosító jel, megbízási szerzõdés, besorolás szerinti külszolgálati ellátmány
összege és pénzneme, tárgyhónapra számfejtett megbízási díj, külszolgálati ellátmány összege és pénzneme, készpénz-
beli kifizetés összege és pénzneme, utalandó megbízási díj összege és pénzneme –;

1.5.2.2. tárgyhónap 15-ig bruttósítási kimutatás – CRK és PROJ, név, személyügyi törzsszám, adóazonosító jel,
tárgyhónapra bruttósítandó átutalt és készpénzben kifizetett külszolgálati ellátmány/megbízási díj összege és pénz-
neme –;

1.5.2.3. tárgyhónap 15-ig a számfejtési kimutatás alapján elkészített átutalási kimutatás CRK-val és PROJ-jal – CRK
és PROJ, név, személyügyi törzsszám, adóazonosító jel, lakcím, IBAN szám, számlaszám, utalandó külszolgálati ellát-
mány/megbízási díj összege és pénzneme –;

1.5.2.4. az elsõ kifizetést megelõzõen, illetve minden év január 15-ig nyilatkozat az adóelõleg megállapításához
(10%-os költséghányad, tételes költségelszámolás).

A tárgyhónapra, idõszakra vonatkozó teljesítési igazolást, amely a megbízási szerzõdésben foglalt feladatok teljesíté-
sét igazolja, valamint a megbízási díj – szerzõdés szerinti – csökkentésére vonatkozó parancsnoki döntést megfogalmazó
okmányt, határozatot a számfejtési kimutatáshoz csatolni kell.

1.6. Egyéb adatszolgáltatások, jelentések: A devizaellátások meghatározott idõben és összegben történõ végrehaj-
tása érdekében a kontingensek saját hatáskörben teljesíthetnek jelentéseket, és az NBO vezetõje – a kontingensek pénz-
ügyi részlege vonatkozásában – meghatározhat eseti, a devizaellátással kapcsolatos további adatszolgáltatásokat is.
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2. Az NBO által teljesítendõ adatszolgáltatások

2.1. Kimutatás a havi külszolgálati ellátmány számfejtésérõl tárgyhónap 28-ig: az adatszolgáltatás alapján, az ab-
ban szereplõ adatokkal egyezõen kell a készpénzbeli kifizetést a kontingensnél végrehajtani, és a személyi állományt tá-
jékoztatni a tárgyhavi devizaellátás számításáról. Az adatszolgáltatás tartalma:

2.1.1. név, rendfokozat;
2.1.2. személyügyi törzsszám;
2.1.3. a betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat;
2.1.4. besorolás szerinti külszolgálati ellátmány összege – alapellátmány, alapellátmány-kiegészítés, vezetõi ellát-

mány pótlék – forintban;
2.1.5. tárgyhónapra számfejtett – idõarányos – külszolgálati ellátmány forintban és a kifizetés pénznemében, tartal-

mazza a külszolgálati ellátmányra nem, vagy csak részben jogosító távolléteket is;
2.1.6. alkalmazott MNB árfolyam;
2.1.7. a tárgyhónapra számfejtett – idõarányos – külszolgálati ellátmányt terhelõ levonások: ellátmányelõleg, kész-

pénzbeli kifizetés;
2.1.8. átutalásra kerülõ külszolgálati ellátmány összege a kifizetés pénznemében.

2.2. Feljegyzés a havi számfejtési feladatokról tárgyhónap 28-ig, a 2.1. pont szerinti kimutatással egyidõben:
a kontingensek tárgyhavi devizaellátást befolyásoló adatainak összesítése. Az adatszolgáltatás, feljegyzés tartalma:

2.2.1. az 1.1. pont szerinti adatszolgáltatás NBO általi feldolgozása;
2.2.2. az 1.2.–1.4. pont szerinti adatoknak a HM KGIR rendszerbõl nyerhetõ adatokkal, kiadmányozott parancsokkal

való egyeztetésének eredménye, eltérés esetén azok tételes felsorolása, a valószínûsíthetõ külszolgálati ellátmány túl-
fizetésekben, visszatartásokban érintett személyek felsorolása;

2.2.3. a megelõzõ adatszolgáltatásban, feljegyzésben felsorolt eltérések rendezettsége, tárgyhavi állapota.
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2. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MEGBÍZÁS
külszolgálati ellátmány átutalására

Misszió megnevezése: Kiutazás tervezett idõpontja: Bank:

Alulírott …..………………………………………………………………………………. (név) megbízást adok arra,
hogy a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) külszolgálatommal kapcsolatban folyósított kül-
szolgálati ellátmányomat a 9–11. pont szerinti devizaszámlára utalják át.

1.) Név, rendfokozat: Állományviszony (ht., szerz.)

2.) Anyja neve:

3.) Lakcíme (irányítószámmal):

4.) Állományilletékes alakulat megnevezése:

5.) Adóazonosító jel: 6.) Ellátmányelõleg (max. 500 EUR):

7.) Személyügyi törzsszám: 8.) Készpénz felvételi igény a kontingensnél/hó:

9.) Devizaszámla tulajdonosának neve:

10.) Devizaszámlát vezetõ bankfiók megnevezése, címe:

11.) Devizaszámla száma és devizaneme:
Számlaszám:

IBAN szám: SWIFT kód: Devizanem:

12.) Egyéb közlendõk, külföldi tartózkodás alatt hivatalos ügyek intézésével megbízott személy neve, pontos
címe, telefonszáma (munkahelyi telefont kérjük külön jelölni):
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Tudomásul veszem, hogy
– a devizaellátmányom átutalása jelen megbízásom írásbeli visszavonásáig a 9–11. pontok szerint devizaszámlára

kerül végrehajtásra,
– a tévesen megadott banki adatokból fakadó többletköltségek (pl. újbóli utalás kezdeményezése, bank által felszá-

mított egyéb költségek) engem terhelnek.

Kérem, hogy: a 6. pont szerinti devizaellátmány elõleg kerüljön részemre folyósításra.

………………….., 20….. év ……………… hó …… nap

…………………………………………
megbízó aláírása

………………….., 20….. év ……………… hó ……

………………………………………………
pénzügyi részlegvezetõ/tiszt aláírása
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3. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Név, rendfokozat: Személyügyi törzsszám: Születési dátum:

Nyilatkozat
utazási elõleg kifizetésére – visszatérítésére vonatkozólag

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 36. § (2) bekezdése szerint,
külszolgálatom ideje alatt a pénzbeli ellátásomat közvetlenül a béketámogató mûveletet irányító nemzetközi szervezet
biztosítja.

A fentiek alapján kérem, hogy a HM rendelet a 36. § (2) bekezdése alapján ………… EUR-nak megfelelõ utazási
elõleg részemre ………… pénznemben1 folyósításra kerüljön.

A kérelem benyújtásával együtt – a HM rendelet 36. § (2) bekezdése szerinti elõírással összhangban – úgy nyilat-
kozom, hogy az utazási elõleget legfeljebb a folyósítást követõ 6 hónap alatt – a külföldi napidíj-kiegészítésembõl való
levonással, annak hiányában havi befizetéssel2 – havonta visszatérítem.

A beosztás betöltésére vonatkozó személyi beszélgetésen
elfogadott beosztás:

Külszolgálatra vonatkozó vezénylési parancs száma,
a vezénylés (várható) kezdõ dátuma3:

……………………, 20……………………-n
………………………………………

kérelmezõ

HM VGH NBO záradéka:

Az utazási elõleg kifizetésének adatai:

Elõleg nyilvántartás folyószáma:

Kifizetés összege, pénzneme:

Kifizetés dátuma:

……………………, 20……………………-n
………………………………………

NBO ügyintézõ

1 Igényelhetõ utazási elõleg maximális összege 2000 EUR, illetõleg annak megfelelõ összegû, a kifizetés hónapját megelõzõ hónap tizenötödik napján érvé-
nyes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD.
2 Választott befizetési mód aláhúzandó.
3 Ha az igénylés idõpontjában még nem ismert, akkor a „várható” szövegrészt alá kell húzni.
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4. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Név, rendfokozat: Személyügyi törzsszám: Születési dátum:

Nyilatkozat
utazási elõleg kifizetésére – visszatérítésére vonatkozólag

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet 1. § 10. f) pontja szerint nemzetközi szervezethez kerültem vezénylésre, katonai megfigyelõi
beosztásba.

A fentiek alapján kérem, hogy a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM ren-
delet a 30. §-a alapján ………… EUR-nak megfelelõ utazási elõleg részemre ………… pénznemben4 folyósításra
kerüljön.

A HM rendelet 30. §-a szerinti elõírással összhangban úgy nyilatkozom, hogy az utazási elõleget 5

a) legkésõbb a folyósítást követõ 6 hónapon belül, vagy
b) 1 évet meg nem haladó külföldi szolgálat esetén legkésõbb a végleges hazautazás utáni 8 munkanapon belül vissza-

térítem.

A beosztás betöltésére vonatkozó személyi beszélgetésen
elfogadott beosztás:

Külszolgálatra vonatkozó vezénylési parancs száma,
a vezénylés (várható) kezdõ dátuma6:

……………………, 20……………………-n

………………………………………
kérelmezõ

HM VGH NBO záradéka:

Az utazási elõleg kifizetésének adatai:

Elõleg nyilvántartás folyószáma:

Kifizetés összege, pénzneme:

Kifizetés dátuma:

……………………, 20……………………-n

………………………………………
NBO ügyintézõ

4 Igényelhetõ utazási elõleg maximális összege 2000 EUR, illetõleg annak megfelelõ összegû, a kifizetés hónapját megelõzõ hónap tizenötödik napján érvé-
nyes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD.
5 Visszatérítési mód választását aláhúzással kérjük jelölni.
6 Ha az igénylés idõpontjában még nem ismert, akkor a „várható” szövegrészt alá kell húzni.
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5. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Kérdõív
a tapasztalatok feldolgozásához

I. Hazai felkészítés megítélése:
1. Véleménye szerint az alábbi szempontok alapján elégséges-e a hazai felkészítés? Ha nem, kérjük, írja le, hogy a fel-

készítés melyik részét nem találta megfelelõnek és miért! Ha vannak javaslatai, kérjük azokat is fogalmazza meg!
a) szakmai
b) katonai
2. Megítélése szerint a misszió specifikus rész megfelelõ felkészítést adott ahhoz, hogy megismerhesse a hadszíntérre

jellemzõ és az Önre váró körülményeket?
a) szakmai
b) katonai
3. Mi az általános véleménye a felkészítésrõl (hossza, szervezettsége, általános körülmények stb.)?
4. Mennyire érezte a felkészülés idõszakában állandó kollégái és fõnökei támogatását, (pozitív, negatív, semleges)?

II. Külszolgálat idõtartama alatti tapasztalatok:
1. Mi a véleménye a jelenlegi külföldi szolgálattal kapcsolatos pénzügyi ellátási rendszerrõl? Kérjük, soroljon fel

pozitív és negatív (ha van) aspektusokat!
2. Milyen területeken javasolná javítani a pénzügyi ellátás színvonalát? Van-e erre konkrét javaslata?
3. Mennyire tudta alkalmazni a hazai pénzügyi, gazdálkodási szabályozókat, és milyen nehézségekbe ütközött azok

alkalmazásánál?
4. Milyennek ítéli meg általánosan ezeket a szabályozókat? Véleménye szerint szükséges-e azokat módosítani?

Ha igen, kérjük, részletezze!
5. Külföldi szolgálata alatt a kontingens gazdálkodásával, a személyi állomány ellátásával kapcsolatban az ellátó szer-

vezet(ek) a szükséges és naprakész információkat biztosították-e? Ha nem, mely területeken és milyen adatok/informá-
ciók biztosítását látja szükségesnek?

6. Külföldi szolgálata alatt kellett-e ellátnia olyan feladatokat, amelyek belföldön a pénzügyi és számviteli szolgálat
feladatkörén kívül esnek (például: logisztikai feladatok a logisztikai elõirányzatok felhasználásával kapcsolatban, sze-
mélyügyi feladatok a parancstervezetek elkészítése terén, stb.)?

7. Milyen volt a szakmai kapcsolata a parancsnokával és az ellátandó állománnyal? Kérjük, jellemezze néhány mon-
dattal!

8. A külföldi szolgálat alatt ellátott állomány forint- és devizaellátása terén milyen fõ problémákkal szembesült, meg-
ítélése szerint mi volt a kiváltó ok (pl. külszolgálati ellátmányát vagy a forint járandóságát helytelen összegben kapta
meg a személyi állomány)?

9. Milyennek ítéli meg a hazai és a kinti elöljárók és társszervezetek szakmai segítõkészségét?
10. Mely területeken várna több segítséget a 9. pont szerinti személyektõl, szervezetektõl?
11. Szakmai kérdéseire kapott-e választ, és ha igen, milyen mélységben és mennyi idõ alatt?
12. Mennyire tudott, vagy szüksége volt-e integrálódni a nemzetközi struktúrába (pl. nemzetközi parancsnokságokon

partnerszervezetek, ellátással kapcsolatos nemzetközi ügyintézés stb.)?
13. Pénzügyi szempontból biztosítottak voltak-e a munkakörülmények (irodai elhelyezés, biztonsági feltételek, szá-

mítógép, bankjegyvizsgáló stb.)? Ha nem, véleménye szerint vannak-e olyan objektív körülmények, amik nem teszik
lehetõvé ezek biztosítását vagy javítását/fejlesztését?

III. Hasznosíthatóság:
1. Kapott-e visszajelzéseket a szakmai tevékenységérõl, és ha igen, milyeneket és kitõl?
2. Jelentett-e szakmai elõrelépést, szakmai fejlõdést az Ön számára a külföldi szolgálat? Megnyilvánult-e ez vala-

miben?
3. Vállalna-e a jövõben külföldi szolgálatot? Miért?

IV. Egyéb észrevételek, tapasztalatok:
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6. melléklet a 17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Heti jelentés szempontjai

1. Személyi állomány külszolgálati ellátmánnyal való ellátásának helyzete, feladatai:
Tárgyhét:
Következõ hét:

2. Személyi állomány hazai illetménnyel való ellátásának helyzete, feladatai:
Tárgyhét:
Következõ hét:

3. Könyvelési okmányok (bank, pénztár összesítõ bizonylatai) továbbításának helyzete, feladatai:
4. Állományváltás esetén a személyi állomány pénzügyi ellátásának helyzete:
5. Az állomány körében felvetõdött pénzügyi jellegû kérdések, javaslatok, elöljárói látogatások alkalmával megfogal-

mazott felvetések:
6. Egyéb jelentések:
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
248/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a szervezet elemzés-értékelés 2017. évi végrehajtásáról

szóló 448/2016. (HK 11.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
249/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
az Úszó, Vízilabda, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság – „FINA 2017” – végrehajtásával

kapcsolatos feladatokról szóló
230/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
254/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2017. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról szóló

149/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
257/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
261/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
269/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a XXXIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
271/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2017. június–július havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
272/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl szóló
234/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
273/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
275/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
276/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád

Különleges Rendeltetésû Ezred szervezeti
átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
278/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség 2017. (2018–2019.) évi kiképzési

feladatairól szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedés módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
286/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi és Közigazgatási Csoportban

2017. június–július hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

176/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
287/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
honvédségi erõk Honvédelmi Katasztrófavédelmi

Rendszerbe történõ kijelölésérõl és készenléti
szolgálatba vezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
289/2017. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2017. évi tisztavatás elõkészítésérõl

és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
250/2017. (HK 8.) HVKF

intézkedése
az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó orvosi

rendelõkben, készlettároló helyeken,
valamint a mûveleti területen, illetve katonai feladat

végrehajtása közben a kábítószerekkel és pszichotróp
anyagokkal végzett tevékenységrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint
az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységek-
rõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzé-
keinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rende-
letben, valamint a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ
gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári for-
galmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ fel-
használásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl
szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendeletben foglaltakra
figyelemmel – az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó orvosi
rendelõkben, készlettároló helyeken, valamint a mûveleti
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területen, illetve katonai feladat végrehajtása közben a ká-
bítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett tevé-
kenységrõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezetei – az MH Egészségügyi
Központ Honvédkórház (a továbbiakban: MH EK HK)
kivételével – kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal
(a továbbiakban: kábítószerek) tevékenységet folytató
állományára terjed ki.

2. A kábítószer-felelõs orvosi vagy gyógyszerészi vég-
zettséggel rendelkezõ személy,

a kábítószer-kezelõ egészségügyi vagy logisztikai be-
osztást betöltõ személy,

a kábítószer-alkalmazó gyógyászati célú tevékenységet
végzõ személy lehet, aki e tevékenység során kábítószert
alkalmaz.

Gyógyászati célú tevékenységet végzõ személy orvos,
mentõtiszt és a 2/2014. (II. 28.) HM rendeletben meghatá-
rozott kompetenciáknak megfelelõen Egészségügyi Képe-
sítésû Mûveleti Katona, Mûveleti egészségügyi specialista
és Harctéri mentõkatona lehet.

3. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, vala-
mint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenysé-
gekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegy-
zékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó kábítószerek
közül a következõ gyógyszerek beszerzésének engedé-
lyeztetése, beszerzése, nyilvántartása, tárolása és kiadása
engedélyezett:

a) Fentanyl készítmények,
b) Morphinum hydrochloricum injekció,
c) Morphine auto-injektor,
d) Ketamin injekció.

4. A kábítószerek beszerzésének engedélyeztetése, be-
szerzése, nyilvántartása, tárolása és kiadása az MH EK
Központi Egészségügyi Szakanyagellátó Osztály (továb-
biakban: MH EK KESZO) feladata.

5. A kábítószer-felelõst és kábítószer-felelõs helyettesét
az Egészségügyi Engedélyeztetési és Közigazgatási Hiva-
tal Kábítószer Fõosztálya jóváhagyásával az MH egész-
ségügyi fõnök jelöli ki, akik a kábítószerekkel kapcsolat-
ban végzett tevékenység szabályszerûségéért felelnek.

6. A katonai szervezetek rendelõiben, készlettároló
helyein, valamint a mûveleti területen, illetve katonai fel-
adat végrehajtása közben a kábítószerekkel kapcsolatos
feladatok végrehajtására, a kábítószer kezelésére kábító-
szer-alkalmazót és kábítószer-kezelõt kell megbízni.

7. A kábítószer-kezelõ gondoskodik a kábítószerek sza-
bályszerû átvételérõl, az átvett kábítószerek biztonságos
tárolásáról, szállításáról, a bevételezés, kiadás, selejtezés
pontos nyilvántartásáról.

8. A kábítószer-alkalmazót és kábítószer-kezelõt a kato-
nai szervezetek vezetõi megbízási parancsban foglalva,
a szakmai elöljáró jóváhagyását követõen jelölik ki.
A kábítószer-alkalmazók és kábítószer-kezelõk kijelölése
30 napnál hosszabb távollét esetén a tételes elszámolás
után megszûnik, és új személyt kell kijelölni.

9. A kábítószer-alkalmazó és kábítószer-kezelõ adatait
a megbízási parancs egy példányával együtt, minden év ja-
nuár 31-ig, illetve mûveleti területenként a váltások végre-
hajtását követõ 30 napon belül meg kell küldeni, a szolgá-
lati út betartásával az MH EK kábítószer-felelõsének vagy
helyettesének.

10. Az MH EK kábítószer-felelõs vagy helyettese jóvá-
hagyásával beszerzett kábítószerek központi nyilvántar-
tása, tárolása és elosztása az MH EK KESZO-nál történik.
Az MH EK kábítószer-felelõs vagy helyettese az utalvá-
nyon kiadott kábítószert nyilvántartáson átvezeti.

11. A kábítószerek honi területen az MH EK KESZO-
tól történõ átvételéért és szállításának biztonságáért min-
den esetben a vételezõ katonai szervezet felel. A kábító-
szereket gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve le-
het szállítani, és biztosítani kell a szállítmány folyamatos
nyomonkövethetõségét.

12. Hazai területen kívül történõ felhasználás és soron
kívüli igény esetén a kiszállítást a mûveleti területen tar-
tózkodó kábítószer-kezelõ, hiánya esetén a kábítószer-
alkalmazó kezdeményezi a szolgálati út betartásával
az MH EK parancsnokánál.

13. Honi területen kívül történõ felhasználás esetén
a kábítószert a logisztikai ellátásért és a célállomásra tör-
ténõ továbbításért felelõs katonai szervezet kábítószer-
kezelõje utalványon veszi át, és a vámeljárás során alkal-
mazandó NATO okmányok körérõl, alkalmazásáról, vala-
mint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000.
(IV. 14.) PM–HM együttes rendelet 1. mellékletének meg-
felelõen kiállított és az MH EK kábítószer felelõs (helyet-
tes) által aláírt engedéllyel a 2. melléklet szerint juttatja el
a rendeltetési helyére. A kábítószerek kivitele katonai
szállítmányként történik.

14. A kábítószerek honi területen kívülre történõ szállí-
tása, ki- és behozatala konténerben történik, NATO szál-
lítmányként. A kábítószereket gyógyszerekkel együtt, de
azoktól elkülönítve lehet szállítani, és biztosítani kell
a szállítmány folyamatos nyomonkövethetõségét.

784 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



15. A kábítószerek nyilvántartása kizárólag az MH EK
kábítószer-felelõs vagy helyettese által hitelesített karto-
non végezhetõ.

16. A kábítószer kezelõ feladata:
a) minden kábítószerrõl hatóanyag, hatáserõsség és

gyógyszerforma szerint külön kartont vezet, amelyen a be-
vételt, kiadást és selejtezést folyamatosan nyilvántartja,
az esetleges javításokat az ügyviteli szabályoknak meg-
felelõen végrehajtja,

b) év végén a kartonokat lezárja és egyenleget von, az-
zal, hogy nyitókészletként az elõzõ évi zárókészletet kell
tekinteni és

c) az átvett kábítószereket az ügyvitel által hitelesített
„Kábítószer-ellenõrzési és nyilvántartási füzetben” is téte-
lesen vezeti.

17. A nyilvántartó füzet a következõ rovatokat tartal-
mazza:

a) Sorszám
b) Kelt
c) Utalvány száma
d) Gyártási szám
e) Bevétel, ampullánként, darabonként
f) Kiadás, ampullánként, darabonként
g) Készlet, ampullánként, darabonként
h) Felhasználási hely
i) Átvevõ-átadó nyomtatott neve és aláírása

18. A kábítószer-alkalmazónak gyakorlatra, kiképzésre
és felhasználásra kiadott kábítószerek nyilvántartására
a kábítószer kezelõ egy hitelesített „Kábítószer kiadási-
visszavételi füzet”-et rendszeresít, amely a kábítószer ke-
zelõ és a kábítószer alkalmazó közötti anyagmozgást
követi és rögzíti az alábbi adattartalommal:

a) Kiadás dátuma
b) Átadott készlet, kábítószer féleségenként
c) Átadó-átvevõ nyomtatott neve és aláírása
d) Visszavett készlet, kábítószer féleségenként
e) Visszavétel dátuma
f) Átadó-átvevõ nyomtatott neve és aláírása
g) Különbség oka felhasználási füzet megfelelõ rovatá-

nak sorszáma

19. A kábítószer alkalmazó az átvett kábítószerek nyil-
vántartására hitelesített „Kábítószer felhasználási füze-
tet”-et rendszeresít az alábbi adattartalommal:

a) Sorszám
b) Dátum
c) Átvett készlet, kábítószer féleségenként
d) Átadó-átvevõ aláírása
e) A beteg neve, azonosítója, a beadott kábítószer neve,

mennyisége ampullánként, darabonként
f) Napló szám, eset, ambuláns vagy Field Medical Card

száma
g) Kábítószert beadó nyomtatott neve és aláírása, orvos

esetén, orvosi pecsétszáma

20. A kábítószert csak személyhez kötve lehet kiadni,
kivéve a ROLE 1 és ROLE 2 kompletteket.

21. A kábítószerek központi tárolása az MH EK
KESZO által kijelölt, biztonsági ráccsal és zárral védett
helyiségben elhelyezett, biztonsági zárral ellátott, erõs
falú, jogi lakattal lezárt és a kábítószer-felelõs vagy helyet-
tes személyi pecsétnyomójával lebélyegzett fémszekrény-
ben történik.

22. Honi és mûveleti területen a ROLE-1 ROLE-2 ren-
delõkben, illetve készlettároló helyeken a kábítószereket
erõs falú, biztonsági zárral ellátott, jogi lakattal lezárt, a
kábítószer kezelõ személyi pecsétnyomójával lebélyegzett
fémszekrényben, más esetekben elmozdításra alkalmatlan
módon rögzített, zárható fémkazettában, a többi gyógy-
szertõl elkülönítve kell tartani.

23. A kábítószerek leadása az MH EK KESZO-n, elõze-
tes értesítés után történik.

24. A kábítószerek selejtezését az R. rendeletben foglal-
tak szerint kell végrehajtani.

25. Ellenõrzési, jelentési kötelmek:
a) honi területen a kábítószer alkalmazó és kábítószer

kezelõ havonta egyszer köteles tételesen, mennyiségi és
gyártási szám szerint a „Kábítószer-ellenõrzési és nyilván-
tartási füzet” a „Kábítószer kiadási-visszavételi füzet”
valamint a „Kábítószer felhasználási füzet” összehasonlí-
tásával leellenõrizni a készleteket,

b) mûveleti területen amennyiben a kábítószer alkalma-
zó és kábítószer kezelõ is jelen van, akkor a honi területek-
nél leírt ellenõrzési rendet kell betartani; ha kizárólag a ká-
bítószer-alkalmazó vagy kizárólag a kábítószer-kezelõ ta-
lálható az adott mûveleti területen, akkor havonta egyszer
önellenõrzést kell végrehajtania; a kontingens átadás-átvé-
teli jegyzõkönyvében tételesen jelenteni kell a kábítósze-
rek számáról, felhasználásról, káreseményrõl és az esetle-
ges visszaélésekrõl; a missziós kontingensek átadás-átvé-
teli jelentésében szereplõ kábítószerekkel kapcsolatos
bekezdés megfelel a honi alakulatoknak elõírt év végi
jelentésnek,

c) a honi és mûveleti területen végrehajtott ellenõrzé-
seknél az ellenõrzés tényét és eredményét a „Kábító-
szer-ellenõrzési és nyilvántartási füzetben”, a „Kábítószer
kiadási-visszavételi füzetben”, valamint a „Kábítószer fel-
használási füzetben” is rögzíteni kell,

d) a kábítószer-kezelõ a kábítószer-felhasználást, a havi
ellenõrzések meglétét, eredményét az MH EK kábító-
szer-felelõsnek vagy helyettesének negyedévenként
írásban jelenti, illetve minden év január 31-ig összefoglaló
jelentést készít, amelyet mindkét esetben a szolgálati út
betartásával az MH EK parancsnokának terjeszt fel,

e) az elöljáró egészségügyi szolgálat évente legalább egy
alkalommal adatbekéréssel vagy a helyszínen ellenõrzi
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az alárendelt alakulatok kábítószer-alkalmazóinak és kábí-
tószer-kezelõinek tevékenységét, a kábítószerek kezelé-
sét, tárolását, nyilvántartását, és az errõl felvett „Ellenõr-
zési jegyzõkönyv” egy példányát megküldi az MH EK ká-
bítószer-felelõsének vagy helyettesének.

f) az MH EK kábítószer-felelõse vagy helyettese
évente legalább egy alkalommal adatbekéréssel vagy
a helyszínen ellenõrzi az alakulatok kijelölt kábítószer-
alkalmazóinak és kábítószer-kezelõinek tevékenységét,
a kábítószerek kezelését, tárolását, nyilvántartását, és az
errõl készített összefoglaló jelentést a szolgálati út betartá-
sával felterjeszti az MH EK parancsnokának,

g) az elöljáró szervek honi területen adatbekérés mód-
szerével legfeljebb négy egymást követõ évben hajthatnak
végre ellenõrzést, valamint

h) a kábítószer-felhasználását az erre a célra elõírt karto-
nokon és füzeteken túl a helyõrségekben, gyakorlatokon az
ambuláns naplóban, területen, mûvelet közben a egyéni sor-
számmal ellátott Field Medical Cardon kell adminisztrálni.

26. A kábítószerrel kapcsolatos visszaélés, így különö-
sen eltûnés, lopás és hiány esetében az észlelõ a 3. mellék-
let szerinti jegyzõkönyvet négy példányban haladéktala-
nul kiállítja, amelyben feltünteti a kábítószer pontos meg-
nevezését, darabszámát, a tényállást, a jelenlévõk, illetve a
felelõs személy(ek) nevét.

27. A jegyzõkönyvet a kábítószer-alkalmazó vagy a ká-
bítószer-kezelõ, a katonai szervezet vezetõje, mûveleti terü-
leten a kontingens parancsnoka, az elöljáró egészségügyi
szolgálat vezetõje, mûveleti területen az érintett kábító-
szer-alkalmazó vagy kábítószer-kezelõ alegységparancsno-
ka, írják alá, amelynek 2. példányát a kábítószer-alkalmazó
vagy kábítószer-kezelõ haladéktalanul megküldi a szol-
gálati út betartásával az MH EK parancsnokának.

28. A kábítószerek sérülése, törése esetén a kábító-
szer-alkalmazó vagy kábítószer-kezelõ az 1. melléklet sze-
rinti jegyzõkönyvet három példányban haladéktalanul ki-
állítja, amelybõl a 2. példányt haladéktalanul felterjeszti
a szolgálati út betartásával az MH EK parancsnokának és
a használhatatlanná vált, így különösen a selejtes, törött
kábítószert selejtezésig a többi kábítószertõl elkülönítve
meg kell õrizni.

29. A naloxone hatóanyag-tartalmú injekció nem minõ-
sül kábítószernek. A gyógyszer az ópiátoknak nevezett
hatóanyagok hatását ellensúlyozza, semlegesíti, ezeknek
az anyagoknak az ellenszere. Ezért minden potenciális
kábítószer felhasználó helyen biztosítani kell a kábítószer
mellett minimum 2 ampulla naloxone hatóanyag-tartalmú
injekciót.

30. Honi és mûveleti területen az egyéni egészségügyi,
illetve a túlélõ felszerelés részét képezheti kábítószert tar-
talmazó auto-injektor.

31. Honi területen a hajózó személyzet részére a túlélõ
felszerelés részét képzõ morfin auto-injektort Részletes
Felszerelési Könyvön (a továbbiakban RFK), vagy át-
adás-átvételi jegyzõkönyvön, a gyártási szám feltüntetésé-
vel, aláírás ellenében kell kiadni. A feladat befejezésekor
az auto-injektorokat a tárolásukra kiadott páncélszekrény-
be kell visszazárni, vagy azokat az egészségügyi központ
raktárába be kell vonni.

32. A mûveleti területen feladatot végrehajtó személyi
állomány, valamint a repülõ tevékenységet ellátó hajózó
személyzet részére az egyéni egészségügyi és/vagy túlélõ
felszerelés részét képezõ morfin auto-injektort RFK-n
vagy átadás-átvételi jegyzõkönyvön, a gyártási szám fel-
tüntetésével, aláírás ellenében kell kiadni. A missziók vál-
tásakor az auto-injektorokat a személyi állománytól be
kell vonni.

33. Az auto-injector eltûnése, elvesztése, sérülése,
törése esetén az érintett az észlelést követõen haladékta-
lanul jelenti az esetet kábítószer-kezelõnek, aki a 26-tól
28-ig terjedõ pontoknak megfelelõen jár el.

34. Az auto-injector felhasználását a felhasználó, aka-
dályoztatása esetén a felhasználást észlelõ haladéktalanul
jelenti az egészségügyi ellátó rendszeren belül létrehozott
jelentési csatornán, az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság Egészségügyi Koordinációs Részlegnek. Amennyiben
ez a jelentési csatorna a felhasználó, illetve az észlelõ szá-
mára nem elérhetõ, akkor az auto-injector felhasználást
a szolgálati út betartásával jelenti addig a parancsnoki
szintig, ahol rendelkezésre áll az egészségügyi ellátó rend-
szeren belül létrehozott jelentési csatornához történõ hoz-
záférés, amelyen keresztül a felhasználás az EKR részére
jelenthetõ.

35. A személyi egészségügyi felszerelés részét képezõ
morphin auto-injektort központilag az MH EK KESZO
által kijelölt tárolóhely tárolja.

36. Ezen intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

37. Hatályát veszti az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó
orvosi rendelõkben, készlettároló helyeken, valamint
a mûveleti területen, illetve katonai feladat végrehajtása
közben a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal vég-
zett tevékenységrõl szóló 7/2011. (HK 6.) HVK EÜCSF
intézkedés.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. június 7.
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1. melléklet a 250/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

ALAKULAT FEJLÉCE

Káreseti jegyzõkönyv

(ampullatörés esetében)

Ellenõrzött szer

neve, hatáserõssége: .......................................................................................................................................................

gyógyászati célra alkalmatlanná vált mennyisége: ...................................... veszteség bekövetkezésének körülményei:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Veszteség bekövetkezésének, észlelésének dátuma:

Készült: ..............................., 20....... év ............................ hó ............ napján

....................................................... .......................................................
kábítószer kezelõ a kár elõidézõje vagy észlelõje

.....................................................
a katonai szervezet vezetõje/kontingens parancsnoka

P. H.

Elöljáró egészségügyi szolgálat véleménye:

..................................................................
aláírás

(A jegyzõkönyv 2. példányát az MH EK kábítószer-felelõs részére kell megküldeni)
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2. melléklet a 250/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

NATO/PfP tagállam Fegyveres Erõi
Defences Forces of NATO/PfP

Member

.... számú
példány
Copy No

Kiadmányozó szervezet
megnevezése

Issuing organisation

A szervezet címe
Address of the issuing

organisation

................... sz. NYILATKOZAT

No. ..................... CERTIFICATE

Alulírott tanúsítom, hogy a ........................ sz. NATO okmányon szereplõ termékek/szállítmány a ..............................
Fegyveres Erõi és/vagy személyi állománya hivatalos tevékenységével összefüggésben az 1999. évi CXVII. törvénnyel
kihirdetett „Az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodás”-nak
(NATO- SOFA) megfelelõen kerülnek szállításra és/vagy felhasználásra.

Undersigned I certify that goods/shipment listed in the NATO document No. .................. are shipped and/or used
in accordance with the North Atlantic Treaty Organisation Status of Forces Agreement (NATO SOFA; pronounced in
Hungary by CXVII Act of 1999.) regarding the official activity of ............................. Armed Forces and/or its personnel.

..................................................................
dátum
date

....................................................................
kiadmányozó aláírása

signature of the issuing officer

hivatalos pecsét
official seal

.....................................................................
beosztás

title of the issuing officer

(A nyilatkozat 1 példányát a szállításért felelõs kábítószer kezelõ, 1 példányát az Illetékes Vámhatóság, 1 példányát
az MH EK kábítószer-felelõs kapja.)
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3. melléklet a 250/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

ALAKULAT FEJLÉCE

Káreseti jegyzõkönyv

(eltûnés, lopás, hiány esetében)

A kábítószer pontos megnevezése: ................................................................................................................................

Hatóanyag tartalma: .......................................................................................................................................................

Mennyisége (darabszáma): ............................................................................................................................................

A kárcselekmény bekövetkezésének tényállása: ............................................................................................................

A kárcselekmény bekövetkezésének, észlelésének dátuma: ..........................................................................................

A jelenlévõ személyek megnevezése: ............................................................................................................................

A felelõs személyek megnevezése: ................................................................................................................................

Készült: ............................... 20....... év ............................ hó ............ napján.

............................................................ ............................................................
kábítószer kezelõ igazgatási (jogi) tiszt/kontingens parancsnok

helyettes/törzsfõnök

...........................................................
a katonai szervezet vezetõje/kontingens parancsnoka

P. H.

Elöljáró egészségügyi szolgálat véleménye:

..................................................................
aláírás

[A jegyzõkönyv 2. példányát az MH EK kábítószer-felelõs, 1. példányát az alakulat igazgatási (nyomozó) tiszt kapja.]
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
259/2017. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti

ösztöndíjszerzõdésrõl

A honvédelemrõl és a magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. (1) bekezdése alapján
– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
XX–XXI. Fejezeteire figyelemmel – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) Ludovika Zászlóaljra, az MH Altiszti
Akadémiára, valamint a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd
altiszt-jelöltekre terjed ki.

2. Az intézkedés
a) 1. melléklete szerinti a honvédtiszti alapképzésre fel-

vételt nyert honvéd tisztjelölttel és

b) 2. melléklete szerinti a honvéd altisztképzésre felvé-
telt nyert honvéd altiszt-jelölttel
kötendõ ösztöndíjszerzõdés-minta alapján kell megkötni
a képzésre beiratkozáskor az ösztöndíjszerzõdést.

3. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatály-
ba*, azonban rendelkezéseit legkorábban a 2017/2018-as
tanévre megkötésre kerülõ ösztöndíjszerzõdésekre kell
alkalmazni.

4. Az intézkedés hatálybalépése nem érinti a honvéd
tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerzõdésrõl
szóló 191/2015. (HK 8.) HVKF intézkedés alapján már
megkötött és a folyamatban lévõ ösztöndíjszerzõdéseket,
és az azokban megállapított ösztöndíjakat.

5. Hatályát veszti a honvéd tisztjelölti és a honvéd al-
tiszt-jelölti ösztöndíjszerzõdésrõl szóló 191/2015. (HK 8.)
HVKF intézkedés.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. július 18.
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1. melléklet a 259/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd tisztjelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
XX. Fejezete alapján jött létre

– egyrészrõl a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
nevében az MH LZ parancsnoka

– másrészrõl ………………………………. (szül. év.: ………, anyja neve: …………..) honvéd tisztjelölt (a további-
akban: honvéd tisztjelölt)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a lent megjelölt helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd tisztjelölt katonai alapképzésre történõ
beiratkozásakor kötik meg. A Szerzõdés megkötésével egyidejûleg a honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédséggel honvéd
tisztjelölti szolgálati viszonyt létesít és ezzel az MH LZ állományába kerül.

2. A honvéd tisztjelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés idejére a Magyar Honvéd-
séggel létesített honvéd tisztjelölti szolgálati viszonyát fenntartja.

3. Felek
– a katonai alapfelkészítést tartalmazó félév idejére próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése irányadó,

vagy
– 6 hónap próbaidõt kötnek ki a korábban folytatott katonai felsõfokú tanulmányok elismerésével a Hjt. 227. § (6) be-

kezdésére figyelemmel1.
4. A honvéd tisztjelölt hozzájárul, hogy a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítéséhez szükséges nemzetbizton-

sági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat lefolytassa.
5. A honvéd tisztjelölt vállalja, hogy a felsõfokú tanulmányait a …………………….. szakon a Magyar Honvédség

igényei alapján, a meghatározott specializáción a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképzõ Kar által kiadott, az adott alapképzési szakra vonatkozó Tanulmányi Tájékoztatóban elõírt
8 félév tanulmányi idõben elvégzi.

6. A honvéd tisztjelölt a tanulmányai során egyúttal köteles:
a) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik félév vizsgaidõszakának végéig a „B” típusú gépjármû-vezetõi

engedélyt megszerezni és azt az MH LZ személyügyi szervének (a továbbiakban: személyügyi szerv) bemutatni;
b) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik félév vizsgaidõszakának végéig angol nyelvbõl NATO

STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsgát tenni és a nyelvvizsga-bizonyítványt a személyügyi szervnek bemutatni;
c) amennyiben a Szerzõdésben elõírt nyelvi követelményszintet a meghatározott idõ elõtt teljesíti, angol nyelvi felké-

szítését folytatni a szak kredit-, óra és vizsgatervében az idegennyelv-képzésre meghatározott óraszámban;
d) a szak kredit-, óra- és vizsgatervében elõírt követelményeket teljesíteni;
e) az MH LZ éves munkatervében jóváhagyott kiképzési rendezvények legalább 50%-án részt venni;
f) a rendhagyó, nem elõre tervezett, egyéni képességfejlesztõ kiképzési rendezvényeken részt venni, amelyek alól tá-

volmaradást kizárólag az MH LZ parancsnok engedélyezhet.
7. A Magyar Honvédség vállalja, hogy az 6. pont a) és b) alpontjában meghatározott követelmények teljesítéséhez

az elsõ vizsgák díját biztosítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd tisztjelöltet terheli.
8. A honvéd tisztjelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint

folytatja, és hivatásos állományba vételét követõen, a honvédtiszti alapképzése kétszeresének megfelelõ idõtartamban
a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesít. Az MH LZ parancsnoka legkésõbb a honvédtiszti alapképzés
befejezését követõ 30 napon belül írásban tájékoztatja a honvéd tisztjelöltet a Szerzõdés alapján kötelezõen szolgálatban
töltendõ utolsó naptári napról. A Hjt. 92. § (7) bekezdés alapján a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõbe nem
számít bele a szolgálati viszony szünetelése, a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság, a 30 napot meghaladó illet-
mény nélküli szabadság, a szülési szabadság idõtartama, és a rendelkezési állomány azon idõtartama, amikor az állo-
mány tagja ténylegesen nem lát el szolgálati feladatot.

1 Vagylagos szerzõdési feltételek, amelyek közül csak az adott esetnek megfelelõ feltétel kerülhet a szerzõdésbe.
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9. A Magyar Honvédség vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek befejezését
követõen a honvéd tisztjelöltet hivatásos állományba veszi, és végzettségének megfelelõ szolgálati beosztásban foglal-
koztatja.

10. A honvéd tisztjelölt a Hjt. 231. §-a szerinti ösztöndíjon túl miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – töb-
bek között – jogosult a laktanyai elhelyezés és a térítésmentes élelmezési ellátás igénybe vételére.

11. A honvéd tisztjelölt köteles különösen
a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a belsõ rendelkezésekben és a NKE szabályzatai-

ban a katonai rendre és fegyelemre vonatkozó követelményeket, valamint az NKE vezetõinek, oktatóinak rendelkezéseit
betartani, illetve végrehajtani, a katonára vonatkozó alapvetõ szabályozókat (így különösen alaki, öltözködési és szolgá-
lati szabályozók), a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban: HVKF) intézkedéseit, az MH LZ parancsnokának
parancsait végrehajtani,

b) az intézményen belül és azon kívül a Magyar Honvédség és a felsõoktatási intézmény jó hírnevét megõrizni,
a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani,

c) más keresõ tevékenységét – ide nem értve a Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti szellemi tevékenység, továbbá a közér-
dekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt – az MH LZ parancsnokával elõzetesen engedélyeztetni.

12. A Felek tudomásul veszik, hogy a Hjt. 228. § (5) bekezdése alapján a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnésének
napján – a munkáltatói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül – a Szerzõdés hatályát veszti. A tisztjelölti szolgálati
viszony megszûnésekor, megszüntetésekor a honvéd tisztjelölt köteles a Magyar Honvédséggel elszámolni.

13. Ha a tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztjelöltnek felróható okból – ide értve a honvéd tisztjelölt próbaidõ
alatti szerzõdésbontását is - szûnik meg, a Hjt. 228. § (6) bekezdése alapján a honvéd tisztjelölt az addig nyújtott képzési
támogatást köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnését követõ naptól
esedékes. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
1. § 9. pontját, 266. §-át megfelelõen kell alkalmazni.

14. A honvéd tisztjelölt a jogszabályoknak és HM utasításoknak megfelelõen köteles egyenruhát és évfolyamjelzést
viselni. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd tisztjelölt egyenruhát az MH LZ parancsnokának engedélyével
viselhet.

15. A HVKF a honvéd tisztjelöltet kérelmére, indokolt esetben, meghatározott idõtartamra mentesítheti a tanulmá-
nyok elõírt határidõn belüli befejezésének kötelezettsége alól. A honvéd tisztjelölt az NKE Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzatában meghatározott módon –, a tisztjelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett – a Magyar Honvédség köz-
ponti személyügyi szerve vezetõjének elõzetes engedélyével a képzési idõ tartama alatt legfeljebb egyszer szakot, spe-
cializációt válthat. A HVKF engedélyezheti a külföldi tanulmányokon, képzéseken, valamint a párhuzamos képzéseken
történõ részvételt.

16. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályai
irányadók.

17. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény megvál-
tozása esetén – ide nem érte a jogszabály változásából eredõ változásokat- a Szerzõdést közös megegyezéssel módosítják.

18. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt.,
és a Hjt. végrehajtási rendeleteinek szabályai az irányadóak.

19. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a Felek annak elolvasása és megértése után mint aka-
ratukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Budapest, ……. év ………………….. hó ….-n

P. H.

................................................................... ...................................................................
MH LZ parancsnoka honvéd tisztjelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány honvéd tisztjelölt

2. sz. példány a honvéd tisztjelölt személyi anyaggyûjtõ
3. sz. példány Irattár
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2. melléklet a 259/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd altiszt-jelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
XXI. Fejezete alapján jött létre

– egyfelõl a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) 2000 Szentendre, Dózsa György
út 12–14. nevében az MH AA parancsnoka

– másfelõl ………………………………. (szül. év.: ………, anyja neve: …………..) honvéd altiszt-jelölt (a további-
akban: honvéd altiszt-jelölt)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd altiszt-jelölt katonai szakképzésre történõ
beiratkozását követõ egységes alapkiképzés elsõ napján– az MH AA-val, mint köznevelési intézménnyel történõ tanulói
jogviszony létesítésére jogosult intézményvezetõ egyetértésével - kötik meg. A Szerzõdés megkötésével egyidejûleg a hon-
véd altiszt-jelölt a Magyar Honvédséggel altiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít, és ezzel az MH AA állományába kerül.

2. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy a honvéd altiszti alapképzés idejére a Magyar Hon-
védséggel létesített honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyát fenntartja.

3. Felek a katonai alapfelkészítés 3 hónapos idõtartamára próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése és
235. § (3) bekezdése irányadó.

4. A honvéd altiszt-jelölt hozzájárul, hogy a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítéséhez szükséges nemzet-
biztonsági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat lefolytassa.

5. A honvéd altiszt-jelölt vállalja, hogy tanulmányait a …………………….. ágazat/szakirányon a Magyar Honvéd-
ség igényei alapján, a Szakmai és Vizsgakövetelményekben elõírt 4 félév tanulmányi idõben elvégzi. A honvéd al-
tiszt-jelölt a tanulmányai során egyúttal köteles:

a) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatának megfelelõ – „B” vagy „B” és „C” típusú – gépjármû-veze-
tõi engedélyt megszerezni, és azt az AA személyügyi szervének (a továbbiakban: személyügyi szerv) bemutatni;

b) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ harmadik tanulmányi félév végéig angol nyelvbõl NATO STANAG 6001
1.1.1.1. nyelvvizsgát tenni és a nyelvvizsga-bizonyítványt a személyügyi szervnek bemutatni;

c) amennyiben a Szerzõdésben elõírt nyelvi követelményszintet a meghatározott idõ elõtt teljesíti, angol nyelvi felké-
szítését folytatni, a nyelvi tanórákat a tanterv szerinti nyelvi képzés befejezéséig látogatni;

d) a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeihez elõírt követelményeket teljesíteni;
e) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatának megfelelõ – „START”, vagy „KOMPLEX” típusú – ECDL

bizonyítványt megszerezni és azt a személyügyi szervnek bemutatni;
f) az MH AA éves munkatervében jóváhagyott kiképzési rendezvényein részt venni;
g) a rendhagyó, nem elõre tervezett, egyéni képességfejlesztõ kiképzési rendezvényeken részt venni, amelyek alól

távolmaradást kizárólag az MH AA parancsnok engedélyezhet.
6. A Magyar Honvédség vállalja, hogy az 5. pont a), b) és e) alpontjában meghatározott követelmények teljesítéséhez

az elsõ vizsgák díját biztosítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd altiszt-jelöltet terheli.
7. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy honvéd altiszti tanulmányait legjobb képességei

szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követõen, a honvéd altiszti képzése kétszeresének megfelelõ idõtartam-
ban a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesít. Az MH AA parancsnoka legkésõbb a honvédaltiszti alap-
képzés befejezését követõ 30 napon belül írásban tájékoztatja a honvéd altiszt-jelöltet a Szerzõdés alapján kötelezõen
szolgálatban töltendõ utolsó naptári napról. A Hjt. 92. § (7) bekezdés alapján a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ
idõbe nem számít bele a szolgálati viszony szünetelése, a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság, a 30 napot meg-
haladó illetmény nélküli szabadság, a szülési szabadság idõtartama, és a rendelkezési állomány azon idõtartama, amikor
az állomány tagja ténylegesen nem lát el szolgálati feladatot.

8. A Magyar Honvédség vállalja, hogy a honvéd altiszt-jelölt honvéd altiszti tanulmányait támogatja, ezek befejezését
követõen hivatásos állományba veszi, és megfelelõ szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

9. A honvéd altiszt-jelölt a Hjt. 231. §-a szerinti ösztöndíjon túl miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – töb-
bek között – jogosult és egyben köteles a laktanyai elhelyezésre és térítésmentes élelmezési ellátás igénybe vételére.

10. A honvéd altiszt-jelölt köteles különösen
a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a belsõ rendelkezésekben és a MH AA szabályza-

taiban a katonai rendre és fegyelemre vonatkozó követelményeket, valamint az MH AA oktatóinak rendelkezéseit betar-

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 793



tani, illetve végrehajtani, a katonára vonatkozó alapvetõ szabályozókat (így különösen alaki, öltözködési és szolgálati
szabályozók), a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) intézkedéseit, az MH AA parancsnokának parancsait,
végrehajtani;

b) a tanulói jogviszonyból eredõ kötelezettségeket teljesíteni és a képzés utolsó félévét követõ elsõ vizsgaidõszakban
sikeres szakmai vizsgát tenni;

c) az intézményen belül és azon kívül a Magyar Honvédség és az MH AA jó hírnevét megõrizni, a Magyar Honvédség
tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani;

d) más keresõ tevékenységét - ide nem értve a Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti szellemi tevékenység, továbbá a közér-
dekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt - az MH AA parancsnokával elõzetesen engedélyeztetni.

11. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt évfolyamismét-
lésre nem kerülhet sor. Amennyiben az évfolyamismétlésre a katonai alkalmasságot nem érintõ egészségügyi okból ke-
rülne sor, a Magyar Honvédség központi személyügyi szervének állásfoglalását követõen az MH AA parancsnoka saját
hatáskörben engedélyezheti az évfolyamismétlést, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 60. § (2) be-
kezdés b) pontjának figyelembevételével.

12. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy az ágazat vagy szakmairány szerinti tanulmányai során az egyes tan-
tárgyak harmadik tanulmányi félévkor történõ zárásakor legalább kettõ tantárgyból elégtelen osztályzattal rendelkezik,
az a tanulmányi kötelezettség megszegésének minõsül és az ösztöndíjszerzõdés megszüntetését vonja maga után.

13. A Hjt. 228. § (5) bekezdése alapján a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszûnésének napján – a munkálta-
tói jogkört gyakorló külön intézkedése nélkül – az ösztöndíjszerzõdés hatályát veszti. A honvéd altiszt-jelölti szolgálati
viszony megszûnésekor, megszüntetésekor a honvéd altiszt-jelölt köteles a Magyar Honvédséggel elszámolni.

14. Ha a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony a honvéd altiszt-jelöltnek felróható okból – ide értve a honvéd al-
tiszt-jelölt próbaidõ alatti szerzõdés bontását is – szûnik meg, a Hjt. 228. § (6) bekezdése alapján a honvéd altiszt-jelölt
az addig nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a honvéd altiszt-jelölti szolgálati
viszony megszûnését követõ naptól esedékes. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyí-
tésre és a mentesítésre a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1. § 9.pontját, 115–117. §-át, 266. §-át, valamint 271. §-át megfelelõen kell alkal-
mazni.

15. A honvéd altiszt-jelölt a jogszabályoknak és a HM utasításoknak megfelelõen köteles egyenruhát és évfolyamjel-
zést viselni. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd altiszt-jelölt egyenruhát az MH AA parancsnokának engedé-
lyével viselhet.

16. Az MH AA parancsnokának, mint munkáltatói jogkört gyakorlónak engedélyével a honvéd altiszt-jelölt kérelmé-
re, indokolt esetben, a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett az elsõ félév végéig, legfeljebb
egyszer ágazatot vagy szakirányt válthat. Az MH AA parancsnoka engedélyezheti a külföldi tanulmányokon, képzése-
ken történõ részvételt.

17. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályai
irányadók.

18. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény megvál-
tozása esetén – ide nem érte a jogszabály változásából eredõ változásokat- a Szerzõdést közös megegyezéssel módosítják.

19. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a Hjt.,
és a Hjt. végrehajtási rendeleteinek szabályai az irányadóak.

20. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a Felek annak elolvasása és megértése után mint aka-
ratukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Szentendre, ……. év ………………….. hó ….-n

P. H.

................................................................... ...................................................................
MH AA parancsnoka honvéd altiszt-jelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány honvéd altiszt-jelölt

2. sz. példány a honvéd altiszt-jelölt személyi anyaggyûjtõ
3. sz. példány Irattár
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
288/2017. (HK. 8.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség használatában lévõ
mûszaki gépek kezelõinek felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) hadrendjébe tartozó katonai szervezetekre
terjed ki.

2. A mûszaki gépkezelõi képzés
általános követelményei

2. Az MH használatában lévõ, az 1. melléklet szerinti
kategóriába sorolt mûszaki gépeket csak olyan személy
kezelheti és önállóan azokon technikai kiszolgálást az vé-
gezhet, aki az adott géptípusra érvényes mûszaki gépkeze-
lõi igazolvánnyal és osztályos fokozattal rendelkezik.
A közúton ideiglenes jelleggel közlekedõ mûszaki gép ke-
zelõjének a közúti jármû vezetésére jogosító, a közúti köz-
lekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben
meghatározott, érvényes engedéllyel is rendelkeznie kell,
mely a mûszaki gépkezelõ képzéstõl függetlenül polgári
képzõ szervezeteknél szerezhetõ meg. Emelõgépek keze-
lése estén a mûszaki gépkezelõi igazolvány nem mentesít
az Emelõgép Biztonsági Szabályzatban elõírt, államilag el-
ismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

3. A mûszaki gépkezelõk képzése felnõttképzés kereté-
ben, belsõ tanfolyamrendszerû képzés (a továbbiakban:
tanfolyam) formájában történik. A tanfolyamot olyan fel-
nõttképzést folytató intézményben kell végrehajtani, mely
megfelel a 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételek-
nek. Az MH-ban a tanfolyam végrehajtására és a vizsgáz-
tatásra az MH Altiszti Akadémiát jelölöm ki (a továbbiak-
ban: képzésért felelõs intézmény).

4. A mûszaki gépkezelõi igazolvány csak az adott géptí-
pusra szervezett tanfolyam elvégzésével, valamint a vizs-
gák sikeres letételével szerezhetõ meg. A polgári életben
megszerzett érvényes gépkezelõi igazolvánnyal rendelkezõ
személyeket csak a honvédségi sajátosságokból adódó

technikai kiszolgálási és üzemeltetési rendszabályokból
kell vizsgáztatni, melynek tematikáját és vizsgakövetel-
ményeit a képzésért felelõs katonai szervezet készíti el.
Ezen személyek számára a sikeres vizsgát követõen ki kell
állítani az adott mûszaki gépre vonatkozó mûszaki gépke-
zelõi igazolványt, és 3. osztályú osztályos fokozatba kell
õket sorolni.

5. A Magyar Honvédségben elsõ alkalommal beszerzett
technikai eszköz vonatkozásában a beszerzéseket úgy kell
megvalósítani, hogy azok tartalmazzák a szállító vagy
gyártó általi gépkezelõ, illetve mûszaki gép oktató fel-
készítést is. A szállítói vagy gyártói felkészítésre olyan
személyek iskolázhatóak be, akik az elsõ alkalommal be-
szerzendõ géphez legközelebb álló géptípusból már ren-
delkeznek érvényes mûszaki gépkezelõ igazolvánnyal.
Azon személyek részére, akik részt vesznek a szállítói
vagy gyártói felkészítésen, a képzés sikeres befejezését
igazoló okmány alapján a képzésért felelõs katonai szerve-
zet állítja ki a mûszaki gépkezelõi igazolványt. A kiállított
mûszaki gépkezelõ igazolvány, valamint a szállító vagy
gyártó által kiállított okmány alapján a mûszaki gépke-
zelõt 1. osztályú osztályos fokozatba kell sorolni.

6. Az MH hadihajóin szolgálatot teljesítõ hajóvezetõk-
nek és kormányosoknak rendelkezniük kell a polgári élet-
ben a vízi közlekedésre elõírt végzettséggel. A végzettsé-
get a képzés végrehajtására jogosult polgári szervezetnél
kell megszerezni, melynek költségeit évente a központi
költségvetésben kell tervezni. A megszerzett képesítésrõl
kiadott polgári okmány alapján részükre ki kell állítani
a mûszaki gépkezelõi igazolványt.

7. A HVKF és az MH ÖHP közvetlen alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek mûszaki gépkezelõ részletes
képzési igényeiket – a beiskolázások tervezésére vonatko-
zó szabályozókban meghatározottak szerint – a Honvéd
Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF), valamint a képzésért felelõs intézmény
részére megküldik (minden év május 1-jéig és november
1-jéig a következõ félévre vonatkozólag).

8. A tanfolyamot a HVK HDMCSF kiemelt referens fõ-
tiszt (mûszaki) által megküldött igény alapján a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF)
a központi beiskolázási tervben tervezi.

9. Az igények alapján a képzésért felelõs intézmény
a tanfolyamokat a költséghatékonyság elve szerint tervezi,
szervezi, elsõsorban saját oktatói és technikai feltételeire
alapozva. Azon gépeket és gyakorlati oktatókat, melyekkel
a képzésért felelõs katonai szervezet nem rendelkezik,
a HVKF és az MH ÖHP közvetlen alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek biztosítják részére vezényléssel, vagy
a tanfolyam illetve tanfolyam rész az adott eszközzel ren-
delkezõ katonai szervezet bázisán történõ végrehajtással.
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10. A képzésért felelõs intézmény a mûszaki gépkezelõi
tanfolyamok idõpontjáról, a résztvevõ személyi állomány-
ról, valamint a képzést követõen a vizsgák eredményérõl
elektronikus úton tájékoztatja a Honvéd Vezérkar Kikép-
zési és Oktatási Csoportfõnökséget (a továbbiakban: HVK
KIKOCSF).

11. Az MH szintû mûszaki gépkezelõi felkészítéshez,
vizsgáztatáshoz szükséges hajtó- és kenõanyagok, vala-
mint egyéb anyagi-erõforrások biztosítását éves szinten
a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK LOGCSF) felügyelete mellett az MH Logisztikai
Központ kiemelten tervezi és biztosítja. Az oktatás során
felhasznált hajtó- és kenõanyag-mennyiséget a képzést
valóságosan végrehajtó katonai szervezet elszámolása
alapján kell visszapótolni.

12. A mûszaki gépek kezelésének hatékony elsajátítása
érdekében a gyakorlati foglalkozások idejére 10 oktatandó
személyenként legalább egy technikai eszközt kell az adott
géptípusból biztosítani.

13. A képzés biztosítására kijelölt katonai szervezet
összeállítja az adott tanfolyam logisztikai támogatási tervét.
A tervezésnél egy fõ kiképzéséhez meghatározott üzemóra
alapján számvetett hajtóanyag és egyéb anyagi-erõforrások
biztosítását kell alapul venni. A tervet, a tanfolyam megkez-
dése elõtt 10 munkanappal jóvá kell hagynia a képzés bizto-
sítására kijelölt katonai szervezet vezetõjének, majd tájé-
koztatásul meg kell küldeni a HVK LOGCSF részére.

14. A Magyar Honvédség használatában lévõ mûszaki
gépek kezelõinek felkészítési követelményeit, azok szak-
mai tartalmát – technikai eszközönként – a HVK
HDMCSF kiemelt referens fõtiszt (mûszaki) készíti el és
terjeszti fel jóváhagyásra a HVK HDMCSF részére.

3. A mûszaki gépkezelõi tanfolyam

15. A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási részbõl
áll, melynek óraszámait, oktatási anyagát és az oktatásra
vonatkozó alapvetõ szabályokat a 3. melléklet tartalmaz-
za. A képzésért felelõs katonai szervezet a tanfolyamok
napi tanóra számait önállóan szabályozhatja, szükség ese-
tén lehetõvé téve az oktatás idõtartamának csökkentését,
ugyanakkor a 3. mellékletben foglalt minimális óraszá-
moknál és kötelezõ tananyagoknál kevesebb nem lehet.
A hasonló besorolású mûszaki gépekbõl összevont képzé-
sek összeállítására és megszervezésére a képzésért felelõs
katonai szervezet jogosult, olyan feltétellel, hogy a nem
egyezõ elméleti és gyakorlati tanagyagok az adott géptí-
pusra nem maradhatnak el.

16. Az elméleti tantárgyat az oktathatja, aki a tantárgy
szakmai tartamához tartozó, legalább középfokú szakmai
képesítéssel rendelkezik.

17. A gyakorlati tantárgyat az oktathatja, aki a választott
gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító „IGAZOL-
VÁNY a mûszaki tanfolyamot végzettek részére”
okmánnyal és legalább 3 éves idõtartamú gépkezelési
gyakorlattal rendelkezik, vagy sikeresen végrehajtotta
a mûszaki technikai eszköz szállítója illetve gyártója által
tartott oktatói felkészítést.

18. A képzésben résztvevõk napi felkészítéséért, a kép-
zési feladatok tervszerû, szervezett végrehajtásáért a kép-
zésért felelõs katonai szervezet vezetõje a felelõs, õket
a képzés folyamán más feladatba nem vonhatja be.

19. A képzés valamennyi gyakorlati foglalkozásán nagy
figyelmet kell fordítani az elõírt környezetvédelmi és biz-
tonsági rendszabályok betartására. Az elõzõek mellett fõ
figyelmet a kezelési és karbantartási (állagmegóvási), va-
lamint technikai kiszolgálási feladatok fogásainak megis-
merésére, alapfokú (jártasság szintû) begyakorlására kell
fordítani.

20. A képzés személyi feltételeinek folyamatos biztosí-
tása érdekében minden mûszaki alegység parancsnoki be-
osztásban szolgálatot teljesítõ tisztnek, altisztnek rendel-
keznie kell az adott alegységre jellemzõ géptípusokra ér-
vényes gépkezelõi igazolvánnyal. Az elméleti oktatási
rész tananyagát irányított önképzés keretében kell elsajátí-
tani. A gyakorlati oktatási tanagyag az adott géptípusra
a képzésért felelõs katonai szervezet szervezésében kerül
végrehajtásra, a vizsgáztatás rendjét a 21–31. pontok hatá-
rozzák meg.

4. A gépkezelõ vizsgák szervezése, végrehajtása

21. A vizsgák megszervezéséért és a végrehajtásáért
a képzésért felelõs katonai szervezet vezetõje felelõs.
Azon eszközöket, melyekkel a képzésért felelõs katonai
szervezet nem rendelkezik, a HVKF közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó és az MH ÖHP közvetlen alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek biztosítják.

22. A gépkezelõ képzés eredményességét tanfolyamzá-
ró vizsgákkal kell felmérni. A vizsgák tárgyát a tanfolyam-
részek tananyaga képezi, amelyek alapján súlyozottan kell
értékelni az adott mûszaki gép alkalmazásával és technikai
kiszolgálásával kapcsolatos gyakorlati felkészültséget.

23. A mûszaki gépkezelõi vizsga egyben 3. osztályú
gépkezelõ cím viselésére jogosít, az alapképzéshez tarto-
zó, elsõ osztályos fokozat megszerzésére külön vizsga
nem kerül megszervezésre. A korábban adományozott
osztályos fokozatok megerõsítését vagy magasabb osztá-
lyos fokozat megszerzését, az osztályba sorolás rendjérõl
szóló HM utasítás alapján kell tervezni, szervezni és végre-
hajtani. A mûszaki gépkezelõi tanfolyam záróvizsgájával
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egy idõpontban tervezett – osztályos fokozat megerõsítõ
vagy magasabb osztályos fokozat megszerzésére irányuló
– vizsga végrehajtásakor a küldõ állományilletékes pa-
rancsnok igényt terjeszt fel a képzésért felelõs katonai
szervezet részére az érintett tanfolyam kezdetéig. Az osz-
tályos fokozatot igazoló kártyát a küldõ állományilletékes
parancsnok adja a képzésért felelõs katonai szervezet által
elkészített vizsgajegyzõkönyv alapján. Sikeres vizsga ese-
tén a 4. mellékletben szereplõ osztályos fokozatot igazoló
kártyát kell kiállítani, ami a mûszaki gépkezelõ igazol-
vánnyal együtt érvényes.

24. A mûszaki gépkezelõi vizsga elméleti (írásbeli és
szóbeli) és gyakorlati részbõl áll. A vizsgákat a tananyagré-
szek után kell letenni. A gyakorlati tananyagrész az írásbeli
vizsga sikeres letételét követõen kezdhetõ meg. Póttétel hú-
zása egy alkalommal kizárólag csak a szóbeli vizsgán lehet-
séges és ekkor az elsõ feleletet elégtelennek kell minõsíteni.
Póttétel húzása esetén az értékelés az elégtelen és a megis-
mételt feleletre kapott érdemjegyek átlagaként a matemati-
kai kerekítés szabályai szerint kerül megállapításra.

25. A vizsgáztatás tervét, valamint elméleti és gyakor-
lati vizsgatételeket a képzésért felelõs intézmény vezetõje
hagyja jóvá.

26. A gépkezelõi vizsgákon bármely tananyagrészbõl
elégtelen eredménnyel vizsgázó személy – az állományil-
letékes parancsnok döntése alapján – javító vizsgára
a képzésért felelõs katonai szervezethez visszaküldésre
kerülhet. A javító vizsgára kötelezett a vizsgára való felké-
szülést saját katonai szervezetnél hajtja végre. Az ismé-
telten eredménytelen vizsgát tett személyeket a vizsga
tárgyát képezõ géptípus kezelésére vonatkozóan alkalmat-
lannak kell minõsíteni. Ezen személyeknek a gépkezelõ
igazolvány megszerzése érdekében ismételten részt kell
venniük a teljes képzésen.

27. A mûszaki gépkezelõi vizsga tárgyai:
a) az elméleti vizsgarész tantárgyai:
aa) gépek szerkezettana,
ab) üzemeltetési és technológiai ismeretek,
ac) szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási is-

meretek,
b) a gyakorlati vizsgarész feladatai:
ba) feladat értékelése, megtervezése (kivétel a Terület

karbantartó mûszaki kisgépek),
bb) mûszaki gép kezelése,
bc) gépkezelés különleges viszonyok között (kivétel

a Terület karbantartó mûszaki kisgépek).

28. A gépkezelõi vizsgákat az elnök és annak felügyelete
alatt mûködõ bizottság elõtt kell letenni. Több géptípus
egyidõben történõ vizsgáztatása esetén – géptípusonként –

a bizottság felügyelete alatt mûködõ albizottságok kerül-
nek létrehozásra.

29. A vizsgabizottság tagjainak kijelölésénél az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:

a) a mûszaki gépkezelõi tanfolyam vizsgabizottsági el-
nökének és tagjainak kijelölésére a HVK HDMCSF ki-
emelt referens fõtiszt (mûszaki) javaslata alapján a képzé-
sért felelõs intézmény vezetõje jogosult;

b) a bizottság elnökét a HVKF közvetlen alárendeltsé-
gébe, illetve az MH hadrendjébe tartozó katonai szerveze-
tek mûszaki tiszti, a bizottság második tagját a képzésért
felelõs intézmény, a bizottság harmadik tagját az adott
képzés biztosítására kijelölt katonai szervezet állományá-
ból kell kijelölni;

c) az albizottságok elnökeire és egyik tagjára az MH
ÖHP tesz javaslatot. Az albizottság harmadik tagját az
adott gép vonatkozásában oktatást végrehajtó állományból
kell kijelölni;

d) a jegyzõkönyvvezetõre a képzésért felelõs intézmény
vezetõje tesz javaslatot.

30. A végrehajtott gépkezelõi vizsgák adminisztratív te-
vékenységét a képzésért felelõs intézmény vezetõje szabá-
lyozza.

31. A vizsgáról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet
elektronikusan a HVK HDMCSF kiemelt referens fõtiszt
(mûszaki) és a HVK SZCSF részére meg kell küldeni.

5. Gépkezelõ igazolványok kiadása

32. A gépkezelõi képzésben részesült, eredményesen
vizsgázott katonák részére – a 4. melléklet szerinti –
„IGAZOLVÁNY” kerül kiadásra. A vizsgajegyzõkönyv
és a törzslap alapján kiállított igazolványok aláírására és
kiadására a képzésért felelõs intézmény vezetõje jogosult.
A képzésért felelõs intézmény vezetõje által aláírt igazol-
ványokat a szervezet körbélyegzõjével és nyilvántartási
számmal kell ellátni. A gépkezelõi igazolványok nyilván-
tartását a törzslapra elõírt megõrzési szabályok alapján
kell végrehajtani.

33. A gépkezelõ igazolvány javított, törölt, vagy illeték-
telenül bejegyzett szöveget nem tartalmazhat. A kiállítás
során valamennyi bevezetett adatot aláírással és körbé-
lyegzõvel kell igazolni.

34. Az elveszett, megsemmisült, vagy elhasználódott
(leadás ellenében) gépkezelõ igazolványok helyett új iga-
zolványokat csak a képzésért felelõs intézmény vezetõje
adhat ki.
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6. Záró rendelkezések

35. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

36. Az állomány részére korábban kiállított gépkezelõi
igazolványok továbbra is érvényesek maradnak.

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. augusztus 3.

37. Az intézkedést a mûszaki gépkezelõi képzés terve-
zésével, szervezésével és végrehajtásával foglalkozó sze-
mélyi állomány elõtt ismertetni kell.

38. Hatályát veszti a Magyar Honvédség használatban
lévõ mûszaki gépek kezelõinek felkészítésérõl szóló
6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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1. melléklet a 288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Mûszaki gépek besorolása

Mûszaki nehéz gépek

1. Úszógép, közepes, lánctalpas 12. Gumikerekes kotró

2. Hídvetõ harckocsi 13. Rakodó földmunkagép

3. Mobil víztisztító állomás 14. Közepes teljesítményû univerzális földmunkagép

4. Tábori víztisztító állomás 15. Önjáró útprofilozó

5. Önjáró reptéri munkagép, univerzális 16. Ezred földmunkagép

6. Repülõtéri seprõ-légfújó és hómaró berendezés 17. Önjáró bozótirtó és aknamentesítõ gép, lánctalpas

7. Kombinált seprõ-légfúvó berendezés, vontatott 18. Önjáró finiser

8. Páncélozott tûzszerész jármû 19. Páncélozott hadíhíd 20 fm-es

9. Gyorsjáratú lánctalpas bulldózer 20. Páncélozott univerzális földmunkagép

10. Lánctalpas bulldózer 21. Nehéz páncélozott IED jármû

11. Gumikerekes bulldózer

Mûszaki közepes gépek

1. Vontatott légsûrítõ gépcsoport uf-n 17. Nehéz tûzszerész robot

2. BMK-130M vontató motorcsónak 18. Önjáró tûzszerész felderítõ robot

3. Hídrakó készlet gépkocsin 19. Búvár keszon felszerelés

4. Hídépítõ készlet gépkocsin, USZM 20. Búvárkonténer felszerelés gépkocsin

5. Vontatott keretfûrész pótkocsin 21. Kerekes mûszaki pc. felderítõ és ak. elhárító
jármû (BTR-80 ER)

6. Villamos ácsmûhely felszerelés VÁM 22. Tábori világító szerelvény TÁVISZ

7. Hajó, aknamentesítõ 23. Vibrációs úthenger

8. Hajó, aknásznaszád 24. Gumikerekes úthenger

9. Hajó, tûzszerész járõr 25. Kis teljesítményû univerzális földmunkagép

10. Motorcsónak, parancsnoki 26. Cölöpözõ gép

11. Hajó, csapatszállító 27. Dömper



12. Hajó, lakó 28. Önjáró betonkeverõ

13. Vízibusz 29. Önjáró aknamentesítõ és felderítõ jármû

14. Hómaró berendezés III. kat gépkocsin 30. Önjáró aknatelepítõ berendezés

15. Repülõtéri burkolatjavító gépsor 31. Önjáró aknaszóró berendezés

16. Mûszaki mentõ felszerelés 32. Önjáró átjáró nyitó felszerelés

Mûszaki kisgépek

1. Betonkeverõ, vontatott 12. Hegesztõgép, motoros

2. Padkahenger, motoros 13. Tûzszerész vizes vágó berendezés

3. Pallóvibrátor, lapvibrátor valamint döngölõ
motoros

14. Víz kiszerelõ (csomagoló) berendezés

4. Rohamcsónak és gumicsónak motorral 15. Repülõtéri vadriasztó berendezés gépkocsin

5. Tábori térvilágító felszerelés utánfutón,
TÁTISZ-4

16. Repülõtéri fékhatásmérõ berendezés

6. Láncfûrész, benzinmotoros 17. Jégolvasztó berendezés III. kat. gépkocsin

7. Repülõtéri légfújó berendezés 18. Aknakeresõ berendezés I. kat. gépkocsin

8. Betonvágó motoros 19. Gyorstelepítésû drótakadály telepítõ gép

9. Repülõtéri hóeke H.25 gk-n 20. Nagyteljesítményû hómaró adapter

10. Repülõtéri festõgép 21. Könnyû deszant átkelõ készlet gépkocsin

11. Magasnyomású búvárpalacktöltõ kompresszor 22. Nagyteljesítményû hómaró adapter

Területkarbantartó mûszaki kisgépek

1. Benzinmotoros szegélynyíró, fûkasza 6. Motoros hómaró

2. Benzinmotoros fûnyíró 7. Motoros kapálógép

3. Benzinmotoros sövénynyíró, ágvágó 8. Motoros szivattyú

4. Fûnyíró traktor 9. Homokzsáktöltõ berendezés

5. Fejtõ-és fúróberendezés, motoros 10. Talajfúró, motoros
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2. melléklet a 288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

A mûszaki gépkezelõi tanfolyam szervezésének tárgyi feltételei

1. Az elméleti tantárgyak oktatásához:
a) tanterem és mellékhelyiségek;
b) falitábla és írásvetítõ berendezés vagy számítógépes projektor (kivetítõ berendezés);
c) diavetítõ berendezés vagy video lejátszó és televíziókészülék, továbbá az egyes tantárgyaknak megfelelõ oktató-

programok, fali tablók.

2. A gyakorlati tárgyak oktatásához:
a) mûködõképes, az elõírt követelményeknek megfelelõ (idõszakos vizsgálat, érintésvédelem, idõszakos mûszaki

vizsgálat, technikai kiszolgálás, stb.) és a követelmények teljesítésérõl érvényes igazolással rendelkezõ mûszaki gép;
b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerû használat mértékét meg-

haladó környezetszennyezés nélkül biztosítható az oktatott számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak
a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különbözõ tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hõ-
mérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerû használatához engedélyezett hõmérséklet tartományon;

c) a kiképzendõ és a gép üzemeltetéséért felelõs személy (gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez (karbantartásá-
hoz, tartozékcseréjéhez) elõírt munka- és védõfelszerelés, védõital a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet szerint.

3. melléklet a 288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Az oktatás tárgykörei, óraszámai és az oktatásra vonatkozó részletes szabályok

1. Az elméleti oktatási rész tantárgyai és óraszámai gépenként:

Megnevezés

Terület
karbantartó

mûszaki
kisgépek

mûszaki
kisgépek

közepes
mûszaki
gépek

mûszaki
nehézgépek

gépek szerkezettana 3 15 25 40

üzemeltetési és technológiai ismeretek 3 10 20 25

szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási ismeretek 3 5 5 5

vizsga 3 3 3 3

Összesen: 12 33 53 73

2. A gyakorlati oktatási rész tantárgyai és óraszámai gépenként:

Megnevezés

Terület
karbantartó

mûszaki
kisgépek

mûszaki
kisgépek

közepes
mûszaki
gépek

mûszaki
nehézgépek

feladat értékelése, megtervezése – 10 10 10

gépkezelési gyakorlat 6 20 60 100

gépkezelés különleges viszonyok között – 5 5 10

vizsga 4 4 4 4

Összesen: 10 39 79 124

A táblázatokban szereplõ óraszámok tanórákat jelölnek, melynek ideje 45’.

800 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



3. Az elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó alapszabályok
A részletes szabályozást a mûszaki gépkezelõi tanfolyamok programjai tartalmazzák.

3.1. Az elméleti tantárgyak oktatásának ismeretanyagai

3.1.1. Gépek szerkezettana:
a) a mûszaki gépek szerkezeti elemeinek kialakítása és mûködése:
aa) motor,
ab) teljesítményátviteli rendszer
ac) vázszerkezet,
ad) járószerkezet (futómû),
ae) kormányszerkezet,
af) fékszerkezet,
ag) üzemanyag ellátó rendszer,
ah) munkaszerv és elemei
b) a gép indítása, a próbaüzem végrehajtása,
c) munkaszervek és eszközök felszerelése és cseréje,
d) a hibaelhárítás és karbantartás általános szabályai,
e) idõszakos karbantartás feladatai.

3.1.2. Üzemeltetési és technológiai ismeretek:
a) a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása,
b) a környezeti és a gépüzembõl adódó esetleges káros hatások felmérése, ezek semlegesítésének lehetõségei,
c) a gép üzembe helyezése, technikai kiszolgálásai, gépkezelõ által végrehajtandó hibaelhárítási feladatok és

kisjavítások,
d) az elvégezni kívánt mûveletek meghatározása,
e) a rakomány rögzítésének általános szabályai,
f) az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásának általános szabályai,
g) a mozgatni kívánt anyagok, tárgyak (szóródó anyag, egységrakomány) jellemzõi,
h) mentés, önmentés,
i) közúti és vasúti szállítás,
j) a gép gazdaságos üzemének biztosítása,
k) az emelési, rakodási, munkavégzési mûveletekhez igénybe vett szerelékek mûszaki állapotának ellenõrzése,
l) a munkavégzés befejezésével a munkaterület biztosítása,
m) a mûszaki gép üzemóralap, gépnapló (emelõgép napló), hajónapló vezetése, az adott eszköz hajtó- és kenõanyag-

gal való feltöltésének és utántöltésének feladatai,
n) a mûszaki gép üzemóra lap, gépnapló tartalma és vezetése,
o) a mûszaki gép törzskönyv, gépkönyv, teljességi jegyzék tartalma,
p) a gépkezelõ által elvégzendõ technikai kiszolgálások tartalma,
q) a géphez tartozó terhelési diagram használata.

3.1.3. Szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási ismeretek:
a) munkavégzés általános biztonsági elõírásai, a munkavédelemrõl szóló jogszabályok kapcsolódó rendelkezései,
b) a gépcsoport biztonsági berendezései,
c) a munkakezdés biztonsági elõírásai,
d) a munkavégzés biztonsági elõírásai,
e) az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásához irányító igénybevételének feltételei, az irányító

jelzései,
f) a munkavégzés befejezésének biztonsági elõírásai,
g) a gépcsoportba tartozó gépek kezelése esetén elõforduló balesetek személyi sérültjeinek ellátása, az alkalmazandó

életmentõ eljárások.
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3.2. A gyakorlati tantárgy oktatásának ismeretanyaga

3.2.1. Feladat értékelése, megtervezése:
a) a feladat értékelése, idõszámvetés elkészítése,
b) végrehajtás megtervezése,
c) munkaterület használatba vétele,
d) technikai kiszolgálások.

3.2.2. Gépkezelési gyakorlat:
a) az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet helyszínének kijelölése és biztosítása,
b) a mûszaki gép üzembe helyezése,
c) a munkavégzési feladatok (mûveletek végrehajtása),
d) az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges),
e) a gép technikai kiszolgálásai, gépkezelõ által végrehajtandó hibaelhárítási feladatok és kisjavítások,
f) technikai kiszolgálások,
g) a munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása.

3.2.3. Gépkezelés különleges viszonyok között:
a) a katonai felszerelés elhelyezése a mûszaki gépben,
b) a munkavégzés ABV szennyezett körülmények között,
c) mentés, önmentés,
d) közúti és vasúti szállítás,
e) munkavégzés éjszaka, vagy rossz látási körülmények közt,
f) a mûszaki gép alkalmazási lehetõségei ipari és természeti katasztrófák következményeinek felszámolása során.
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4. melléklet a 288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

IGAZOLVÁNY
a mûszaki gépkezelõi tanfolyam elvégzésérõl, valamint az osztályos fokozatot igazoló kártyáról

1. Az igazolvány borítója:

2. Az igazolvány belseje:
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KIVONAT 
288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedés, 23. pont 

„A m szaki gépkezel i vizsga egyben 3. 
osztályú gépkezel  cím viselésére jogosít, az 
alapképzéshez tartozó, els  osztályos fokozat 
megszerzésére külön vizsga nem kerül 
megszervezésre. A korábban adományozott 
osztályos fokozatok meger sítését vagy 
magasabb osztályos fokozat megszerzését, a 
mindenkor hatályos osztályba sorolás rendjér l
szóló HM utasítás alapján kell tervezni, 
szervezni és végrehajtani.”

MH Altiszti Akadémia 

IGAZOLVÁNY
a m szaki tanfolyamot végzettek részére

Igazolvány szám: A m szaki gépkezel i tanfolyamot elvégezte. 
Az alábbi gépek kezelésére eredményes 
vizsgát tett: 

Géptípus Dátum Aláírás
(P.H.)

Fénykép helye 

Név: ……………................. 
………………………………. 
Anyja neve: …………..….... 
………………………..……...
Szül. év: ……………...……. 
P.H. Az igazolvány tulajdonosa a 

Magyar Honvédségben 
túloldalon felsorolt m szaki 
gépek kezelésére jogosult. 



3. Az osztályos fokozatot igazoló kártyák
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MAGYAR HONVÉDSÉG 
A ……………………………………………………… 
a………………………… típusú m . gép kezeléséb l

MESTER FOKOZATÚ 
gépkezel i besorolást nyert 

A besorolás kelte: ……….…………………………….. 
Érvényességi id : ……………………………………... 
                  
                P.H. 
                                                          …………………. 
                                                              Parancsnok

Ig. szám: 

Pcs. szám 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
A ……………………………………………………… 
a………………………… típusú m . gép kezeléséb l

ELS  OSZTÁLYÚ 
gépkezel i besorolást nyert 

A besorolás kelte: ……….…………………………….. 
Érvényességi id : ……………………………………... 
                  
                P.H. 
                                                          …………………. 
                                                              Parancsnok

Ig. szám: 

Pcs. szám 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
A ……………………………………………………… 
a………………………… típusú m . gép kezeléséb l

MÁSOD OSZTÁLYÚ 
gépkezel i besorolást nyert 

A besorolás kelte: ……….…………………………….. 
Érvényességi id : ……………………………………... 
                  
                P.H. 
                                                          …………………. 
                                                              Parancsnok

Ig. szám: 

Pcs. szám 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
A ……………………………………………………… 
a………………………… típusú m . gép kezeléséb l

HARMAD OSZTÁLYÚ 
gépkezel i besorolást nyert 

A besorolás kelte: ……….…………………………….. 
Érvényességi id : ……………………………………... 
                  
                P.H. 
                                                          …………………. 
                                                              Parancsnok

Ig. szám: 

Pcs. szám 



FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

561/2017. (HK 8.) HVK SZCSF
szakutasítása

a hazai képzésekkel kapcsolatos egyes személyügyi
szakfeladatok végrehajtásáról szóló

1360/2015. (HK 1/2016.) HVK SZCSF szakutasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A hazai képzésekkel kapcsolatos egyes személy-
ügyi szakfeladatok végrehajtásáról szóló 1360/2015.
(HK 1/2016.) HVK SZCSF szakutasítás (a továbbiakban:
Képzési szakutasítás) 7. melléklet 4.1. pont a) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Honvédség teljes mértékben megtéríti]
„a) a tandíjat, melynek összege ……… Ft/tanfolyam és”

2. A Képzési szakutasítás 8. melléklet 4.2. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.2. A tandíj összege ……… Ft/tanfolyam.”

3. Hatályát veszti a Képzési szakutasítás 21. pontja.

4. Ez a szakutasítás 2017. július 15-én lép hatályba.

Zsiga Tamás ezredes s. k.,
csoportfõnök

A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1/2017. (HK 8.) HVK KIKOCSF
szakutasítása

a Tûzszerész Szakkiképzési Program címû
fõnökségi kiadvány kidolgozásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének

9/2017. (HK 8.) HVK HIICSF
szakutasítása

az Önkéntes Területvédelmi Tartalék létrehozásának
híradó és informatikai támogatásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság

parancsnokának
106/2017. (HK 8.) MH HFKP

intézkedése
az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ

Parancsnokság Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhely csapatkarjelzésének,
valamint csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapatkarjelzések, csa-
patjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelmé-
nyeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezé-
seire – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség Had-
kiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság Hon-
véd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (a továbbiakban:
MH HFKP HVK TKH) hivatásos és szerzõdéses katona
állományára terjed ki.

2. A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) elõírásai szerint el-
készített, elbírált és jóváhagyásra felterjesztett tervezet
alapján az MH HFKP HVK TKH csapatkarjelzését és
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csapatjelvényét rendszeresítem és viselését az MH HFKP
HVK TKH hivatásos és szerzõdéses állománya részére en-
gedélyezem.

3. A rendszeresített csapatkarjelzés szöveges leírását je-
len intézkedés 1. számú melléklete, eredeti méretû színes
grafikáját a 2. számú melléklete tartalmazza.

4. A rendszeresített csapatjelvény szöveges leírását, va-
lamint az eredeti méretû színes grafikáját jelen intézkedés
3. számú melléklete tartalmazza.

5. Az Utasítás 6.§ (1) bekezdése szerint a jóváhagyott
csapatkarjelzés, valamint a csapatjelvény mûszaki doku-
mentációjának kidolgozásáról, valamint a rendszeresítésé-
bõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, le-
gyártásáról, az MH HFKP HVK TKH igényjogosult állo-
mányának ellátásáról a Magyar Honvédség Logisztikai
Központ gondoskodik.

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

Takács Attila dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. melléklet
a 106/2017. (HK 8.) MH HFKP intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

1. Az MH HFKP HVK TKH csapatkarjelzése az álló há-
romszögû pajzson, világoskék mezõben lebegõ, kiterjesz-
tett szárnyú, természetes (sötétbarna) színû, karmai közt
kardot tartó bagoly. Sisakdísz helyett, a pajzs felett, egye-
nes fekete szalagon, fehér betûkkel a következõ jelmondat
található: Scientia potentia est.

2. A csapatkarjelzés szimbólumrendszere: A pajzs kék
színe az intellektus és az egység szimbóluma. A címerké-
pek közül a bagoly a kutatóhelyet és kutatóit, a kard az ál-
landó éberséget és aktivitást jelképezi. A jelmondat köz-
vetlenül utal a tudomány, a tudás (információ) háborúban
betöltött szerepére.

1. Csapatkarjelzés
köznapi és társasági egyenruhára

a) Méret: 80 mm, forma: háromszögû pajzs.
b) Tagolódás: A karjelzés világoskék pajzsra és felette

fekete hátterû fehér feliratra tagolódik.
c) Feliratozás: a sisakdísz helyén egyenes, fekete szala-

gon, fehér betûkkel a „Scientia potentia est“ jelmondat
található.

d) A pajzs közepében természetes (sötétbarna) színû
bagoly található, karmai közt fekete markolatú, ezüst
karddal.

A karjelzés színkódjai (Pantone)

Világoskék (pajzsmezõ) 278

Sötétbarna (Bagoly körvonala, feje teteje,
szárnyak és farktoll külsõ része, szemhéj,
pupilla, csõr, mintázata, karmai)

462

Sárga (Bagoly szeme színe) 7406

Fehér (Bagoly szemében csillogó fény) White

Világosbarna (Szemzug rövid csík) 7524

Halványsárga (Vastag szemöldök) 601

Homokszín (Arc belsõ) 466

Barna (Arc külsõ rész) 7524

Szürkés borostyán (Szárny és faroktoll
belsõ mintázat)

466

Gumigyanta (Bagoly törzse) 156

Szürkésbarna (Bagoly lábai) 7504

Fekete (Kard körvonal) 426

Ezüst (Kardpenge) 420

Fehér (Kard pengéjén megcsillanó fény) White

Fekete (Kardmarkolat) 425

Fehér (Felirat) White

Fekete (felirat háttér és szegély) 426

A karjelzéssel ellátandók száma: 20 fõ (személyenként
2 db)

2. Csapatkarjelzés
hadigyakorló és sivatagi egyenruhára

a) Méret: 80 mm, forma: háromszögû pajzs.
b) Tagolódás: A karjelzés homokszínû pajzsra és felette

sötét barnásszürke hátterû fehér feliratra tagolódik.
c) Feliratozás: a sisakdísz helyén egyenes, sötét-barnás-

szürke szalagon, fehér betûkkel a „Scientia potentia est“
jelmondat található.

d) A pajzs közepében természetes (sötétbarna) színû
bagoly található, karmai közt fekete markolatú, ezüst
karddal.

A karjelzés színkódjai (Pantone):

Homokszín (pajzsmezõ) 466

Sötétbarna (Bagoly körvonala, feje teteje,
szárnyak és farktoll külsõ része, szemhéj,
pupilla, csõr, mintázata, karmai)

462

Sárga (Bagoly szeme színe) 7406

Fehér (Bagoly szemében csillogó fény) White

Világosbarna (Szemzug rövid csík) 7524
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Halványsárga (Vastag szemöldök) 601

Homokszín (Arc belsõ) 466

Barna (Arc külsõ rész) 7524

Szürkés borostyán (Szárny és faroktoll belsõ
mintázat)

466

Gumigyanta (Bagoly törzse) 156

Szürkésbarna (Bagoly lábai) 7504

Fekete (Kard körvonal) 426

Ezüst (Kardpenge) 420

Fehér (Kard pengéjén megcsillanó fény) White

Fekete (Kardmarkolat) 425

Fehér (Felirat) White

Sötét barnásszürke (felirat háttér és szegély) 404

A karjelzéssel ellátandók száma: 20 fõ (személyenként
2 db).

2. melléklet
a 106/2017. (HK 8.) MH HFKP intézkedéshez

A csapatkarjelzések képi ábrázolása
eredeti méretben

1. MH HFKP HVK TKH csapatkarjelzés
(köznapi és társasági egyenruhára)

2. MH HFKP HVK TKH csapatkarjelzés
(hadigyakorló és sivatagi egyenruhára)

3. melléklet
a 106/2017. (HK 8.) MH HFKP intézkedéshez

Csapatjelvény leírása

1. Az MH HFKP HVK TKH csapatjelvénye álló három-
szögû pajzson, arannyal keretezett világoskék mezõben le-
begõ, kiterjesztett szárnyú, természetes (barna) színû, kar-
mai közt kardot tartó baglyot formáz. Sisakdísz helyett,
a pajzs felett, egyenes arany szalagon, fehér betûkkel
a következõ jelmondat található: Scientia potentia est.

2. A csapatjelvény színkódja (Pantone):

Világoskék (pajzsmezõ) 278

Sötétbarna (Bagoly körvonala, feje teteje,
szárnyak és farktoll külsõ része, szemhéj,
pupilla, csõr, mintázata, karmai)

462

Sárga (Bagoly szeme színe) 7406

Fehér (Bagoly szemében csillogó fény) White

Világosbarna (Szemzug rövid csík) 7524

Halványsárga (Vastag szemöldök) 601

Homokszín (Arc belsõ) 466

Barna (Arc külsõ rész) 7524
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Szürkés borostyán (Szárny és faroktoll belsõ
mintázat)

466

Gumigyanta (Bagoly törzse) 156

Szürkésbarna (Bagoly lábai) 7504

Fekete (Kard körvonal) 426

Ezüst (Kardpenge) 420

Fehér (Kard pengéjén megcsillanó fény) White

Fekete (Kardmarkolat) 425

Fehér (Felirat) White

Arany (felirat háttér és szegély) 729

3. A csapatjelvénnyel ellátandók száma: 20 fõ (sze-
mélyenként 2 db).

4. A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben:

A Honvédelmi Minisztérium
jogi fõosztályvezetõjének
69/2017. (HK 8.) HM JF

intézkedése
intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti a Jogszabály-gyûjtemény a Szolgálati
Szabályzathoz címû fõnökségi kiadvány kiadásáról szóló
6/2007. (HK 21.) HM JF intézkedés.

2. A hatályon kívül helyezett fõnökségi kiadványokat
a Magyar Honvédség katonai szervezetei a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadá-
sáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadá-
sáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját
hatáskörben semmisítik meg.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon
lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Balogh András József ezredes s. k.,
fõosztályvezetõ

808 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelõs: dr. Balogh András József
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Köves Béla ügyvezetõ

HU ISSN 1218–0378

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
17.1026– Lajosmizse




