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Jogszabályok

242/2017. (VIII. 28.)
Korm. rendelet

A Modern Városok Program keretében megvalósuló, az
állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülõtér közös
(katonai-polgári) felhasználású repülõtérré fejlesztése érde-
kében szükséges beruházásokkal összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tõségû üggyé nyilvánításáról 812

9/2017. (VIII. 31.)
HM rendelet

A lakhatás támogatásával összefüggõ egyes miniszteri rende-
letek módosításáról 813

10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról 818

11/2017. (VIII. 31.)
HM rendelet

A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó szak-
képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról 836

Határozatok

1496/2017. (VIII. 8.)
Korm. határozat

A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélye-
zésérõl szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosí-
tásáról 848

1498/2017. (VIII. 8.)
Korm. határozat

Az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú („Kaposvár
megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kap-
csolódó közösségi közlekedés fejlesztése” címû) projekt tá-
mogatásának növelésérõl, a kaposvári helyõrségi szálló átköl-
töztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fej-
lesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Korm. határozat módosításáról 848

1610/2017. (IX. 5.)
Korm. határozat

A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami
repülések céljára szolgáló repülõtér közös felhasználású
(katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben
szükséges forrás elõirányzat átcsoportosításáról 851

1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozat

A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges fel-
tételek biztosításáról 853

316/2017. (VIII. 21.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 854

A H O N V É D E L M I M I N I S Z T É R I U M H I V A T A L O S L A P J A

CXLIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM
2017. szeptember 27.



Szám Tárgy Oldal

317/2017. (VIII. 21.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 854

318/2017. (VIII. 21.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 854

Miniszteri utasítások

43/2017. (VIII. 17.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek belsõ kontrollrendszerének kiala-
kításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl 855

44/2017. (VIII. 25.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 865

45/2017. (VIII. 31.)
HM utasítás

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthetõ
ösztöndíjszerzõdésekrõl, valamint az ösztöndíjak folyósításá-
nak rendjérõl 866

46/2017. (IX. 8.)
HM utasítás

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és össze-
gének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás
módosításáról és a más szervekhez vezényeltekkel kötendõ
megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás ha-
tályon kívül helyezésérõl 881

47/2017. (IX. 8.)
HM utasítás

Miniszteri biztos megbízatásának visszavonásáról 881

48/2017. (IX. 11.)
HM utasítás

A „170 éves a Magyar Honvédség” elnevezésû rendezvény-
sorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggõ fel-
adatokról 882

49/2017. (IX. 11.)
HM utasítás

Egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával kapcsolatos
szervezési feladatokról 883

Államtitkári intézkedések

84/2017. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A COOPERATIV SECURITY 2017 CEDC kiképzési ren-
dezvény tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról 885

86/2017. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség egységes információ menedzsment
rendszerének kialakításával kapcsolatos feladatokról 885

19/2017. (HK 9.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 886

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

308/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A honvéd kadét ágazati szakképzésre felvételt nyert diákok
részére tartandó csapatépítõ, összekovácsoló tábor végrehaj-
tásáról 888

310/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2017. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király
napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggõ fel-
adatokról 888

314/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 888

317/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl 888

318/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról szóló 275/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításá-
ról 888

319/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési rendezvényei
2018. évi feladatainak végrehajtásáról 888
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324/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 888

325/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 888

326/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2017. évi CISM Mezei Futó Világbajnokság megrendezé-
sérõl és végrehajtásáról 888

328/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2017. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról 888

334/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 889

335/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. augusztus–szeptember
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 889

337/2017. (HK 9.)
HVKF parancs

A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirde-
tett AEP-66 biológiai mintavételezõ és identifikáló eljárások
tanfolyam szervezésérõl és végrehajtásáról 889

309/2017. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség belsõ altisztképzési rendszerének át-
alakításáról és szabályozásáról 889

327/2017. (HK 9.)
HVKF intézkedés

Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes kar-
felirat és az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapka-
jelvény rendszeresítésérõl 889

17/2017. (HK 9.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 892

Fõnöki rendelkezések

128/2017. (HK 9.)
MH HFKP intézkedés

Az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítésérõl 893

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 896
Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 897
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
242/2017. (VIII. 28.) Korm.

rendelete
a Modern Városok Program keretében megvalósuló,

az állami repülések céljára szolgáló
kecskeméti repülõtér közös (katonai-polgári)

felhasználású repülõtérré fejlesztése érdekében
szükséges beruházásokkal összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerû-
sítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés
a) és e) pontjában,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjá-
ban,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védel-
mérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánítja a Kecskemét Megyei Jogú
Város közigazgatási területén elhelyezkedõ, 0425 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott földrészletbõl telekalakítási el-
járás jogerõs befejezését követõen kialakított földrészlet
területén, a Modern Városok Program keretében megvaló-
suló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repü-
lõtér közös (katonai és polgári) felhasználású, polgári célú
fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal (a továb-
biakban: Beruházás) összefüggõ, az 1. mellékletben meg-
határozott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással
összefüggõnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez
és üzemeltetése beindításához, valamint

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési,
közmûcsatlakozási és közmûfejlesztési munkák megvaló-
sításához
szükségesek.

2. §

A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-mûszaki tervtanácsi véleményt nem kell

beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefoly-

tatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott
kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási ha-
tósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának
meghozataláig felhasználható – elõzetes szakhatósági ál-
lásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott elõ-
zetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint hasz-
nálja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül vég-
rehajtható.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamat-
ban lévõ közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni
kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
a 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggõ,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi
eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásul-
vételi eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági en-
gedélyezési eljárások,

4. útügyi és vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljá-

rások,
6. talajvédelmi hatósági eljárás,
7. földvédelmi hatósági eljárás,
8. telekalakítási hatósági eljárás,
9. földmérési hatósági eljárás,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,
11. tûzvédelmi hatósági eljárások,
12. közegészségügyi hatósági eljárás,
13. hírközlési hatósági eljárás,
14. a mûszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó

sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi engedélye-
zési eljárás,

15. erdõvédelmi hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósági engedé-

lyezési eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
19. a katonai légügyi hatósági eljárások,
20. a légiközlekedési hatósági eljárások,
21. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
22. területrendezési hatósági eljárások,
23. fás szárú növények kivágására vonatkozó eljárások,
24. azok az 1–23. pontban nem szereplõ közigazgatási

hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) be-
kezdése szerinti Beruházás megvalósításához, használat-
bavételéhez és üzemeltetésének beindításához szüksé-
gesek,

25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott ha-
tósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A honvédelmi miniszter
9/2017. (VIII. 31.) HM

rendelete
a lakhatás támogatásával összefüggõ egyes

miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 23. pontjában, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-

ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában,
valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában,
valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés m) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

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

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

1. §

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási tá-
mogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 19. § (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A 13. § (3) bekezdésében meghatározott vezetõk
részére történõ lakásjuttatásról az illetékes keretgazda la-
kásbizottság vagy annak javaslatára a közigazgatási állam-
titkár dönt. A bizottsági döntések meghozatalában a kérel-
mezõk a bizottság tagjaként nem mûködhetnek közre.”

2. §

Az R. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § (1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi

jogú lakásra kiürítési térítésben csak a bérleti szerzõdés
megszüntetésével egyidejûleg lehet megállapodni.

(2) A bérbeadó részérõl nem lehet közös megegyezés-
sel, kiürítési térítés ellenében megszüntetni az állami tulaj-
donú, HM vagyonkezelõi jogú lakásra fennálló bérleti
szerzõdést, ha a lakás a HM lakásgazdálkodási körben
a továbbiakban nem használható fel gazdaságosan. Ilyen-
nek kell tekinteni különösen azt a lakást, amely nem a fõ-
városban vagy megyei jogú városban van, és a helyi lakás-
gazdálkodási szerv az adott településen hasonló nagyságú,
szobaszámú és komfortfokozatú lakásra vonatkozó igényt
nem tart nyilván.
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(3) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakás
esetében kiürítési térítésben a bérlõnek a lakás fekvése
szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez a lakás-
bérlet megszûnését és a lakás bérbeadó részére történõ
visszaadását megelõzõen benyújtott elõzetes szándéknyi-
latkozata alapján lehet megállapodni.

(4) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakás
esetében a (3) bekezdésben foglalt feltételeken túlmenõen
kiürítési térítésben csak akkor lehet megállapodni, ha a la-
kásra a honvédelmi szervet a HM rendelkezési jog a lakás-
bérlet megszûnését követõen továbbra is megilleti.

(5) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû lakás
esetében a (3)–(4) bekezdés szerinti feltételek fennállása
esetén a lakásbérleti szerzõdés közös megegyezéssel törté-
nõ megszüntetése hiányában a kiürítési térítésben a bérlõ
felmondása esetén is meg lehet állapodni.”

3. §

Az R. 74. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Ha a jogcím nélkül használt lakás a megfelelõ má-
sik lakás követelményeinek felel meg, vagy annál legfel-
jebb egy lakószobával nagyobb, megfelelõ elhelyezés cí-
mén a jogosultnak bérbe lehet adni, ha az nem sérti a lakás-
gazdálkodási érdekeket. Ha a jogcím nélkül használt lakás
az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél több mint
egy lakószobával nagyobb, a lakás megfelelõ elhelyezés
címén a közigazgatási államtitkár elõzetes hozzájárulásá-
val adható bérbe. Ha a jogcím nélküli lakáshasználó köz-
igazgatási államtitkári beosztást tölt be, a jogcím nélkül
használt lakás megfelelõ elhelyezés címén a honvédele-
mért felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával adható
bérbe.”

4. §

Az R. 181/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„181/A. § (1) A hivatásos és szerzõdéses állomány hõsi
halottá nyilvánított, a 179. § (1) bekezdés a) pont aa) al-
pontjában meghatározott idõbeni feltételnek megfelelõ
tagjának a halál bekövetkezésekor vele ténylegesen együtt
élõ özvegye, vagy az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
feltételeknek megfelelõ túlélõ élettársa, az elõbbiek hiá-
nyában a hõsi halott saját háztartásában eltartott gyermeke
részére vissza nem térítendõ juttatás nyújtható

a) tulajdoni formától függetlenül, a személyi jövede-
lemadóról szóló törvényben meghatározott méltányolható
lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás
vásárlásához, vagy

b) pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtott
lakásvásárlási vagy építési kölcsönbõl (a továbbiakban:
pénzintézeti lakáshitel) fennálló tartozás csökkentéséhez,
feltéve, hogy a 179. § (3) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott kizáró ok – a pénzintézeti lakáshitellel megszerzett
ingatlan kivételével – az igénylõ esetében nem áll fent.

(2) Ha a hõsi halott saját háztartásában eltartott gyerme-
ket hagyott hátra, lakásvásárláshoz a vissza nem térítendõ
juttatás csak akkor nyújtható, ha a lakás tulajdonjogát
az eltartott gyermek, több gyermek esetén az eltartott gyer-
mekek egymás között egyenlõ arányban szerzik meg.

(3) A vissza nem térítendõ juttatás összege
a) lakásvásárlás esetén a lakás vételárának 75%-a, vagy
b) pénzintézeti lakáshitel esetén a fennálló tartozás

75%-a,
de nem haladhatja meg a húszmillió forintot.

(4) Ha a támogatásra való jogosultság megszerzése ér-
dekében az igénylõ vagy a saját háztartásában eltartott
gyermeke a tulajdonában lévõ lakást – beleértve a felsorolt
személyek közös lakástulajdonát is – elidegenítette, vissza
nem térítendõ juttatás lakásvásárlás céljából a lakások el-
adási és vételára közötti különbözet 75%-a, de legfeljebb
húszmillió forint erejéig nyújtható az (1) bekezdésben fel-
sorolt személyek részére.

(5) A (3)–(4) bekezdés szerint kiszámított támogatás
összegét a hõsi halott saját háztartásában eltartott gyermekei
után gyermekenként ötmillió forinttal kell növelni, de
a vissza nem térítendõ juttatás összege így sem haladhatja
meg a lakás vételárát, a (4) bekezdés szerinti különbözetet
vagy a pénzintézeti lakáshitelbõl fennálló tartozás összegét.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerint megállapítható támoga-
tást az igénylõ részére a személyi jövedelemadóval és
az egyéni társadalombiztosítási járulékkal megnövelt
összegben kell folyósítani.

(7) A vissza nem térítendõ juttatás iránti igény a hõsi ha-
lottá nyilvánítástól számított egy éves jogvesztõ határidõn
belül nyújtható be. A támogatás nyújtására e rendelet sor-
rendiségi szabályainak mellõzésével kerülhet sor.”

5. §

Az R. 218. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv a (2) bekezdés
szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a külön
miniszteri utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bo-
csátott lakhatási támogatási adatok, valamint a tudomására
jutott egyéb tények, információk alapján, az állomány-
illetékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) és a folyósító
pénzügyi szerv szükség szerinti bevonásával ellenõrzi
a hozzájárulásra való jogosultság fennállását, továbbá azt,
hogy a támogatott személy a hozzájárulást e rendeletben
meghatározott célra használta-e fel.”
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6. §

Az R. XVII. fejezetének címe helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A LAKÁSIGÉNYEK ELBÍRÁLÁSÁBAN
KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK”

7. §

Az R. a következõ 244/F. §-sal egészül ki:
„244/F. § (1) E rendeletnek a lakhatás támogatásával

összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.)
4. §-ával módosított 181/A. §-át az R4. hatályba lépését
megelõzõen benyújtott, de még nem teljesített vissza nem
térítendõ juttatás iránti kérelmek vonatkozásában is alkal-
mazni kell.

(2) Ha az R4. 4. §-ával módosított 181/A. § (7) bekezdé-
sében foglalt egyéves határidõ az R4. hatályba lépése elõtt
lejár, az esetben a határidõt az R4. hatályba lépésének nap-
jától kell számítani.”

8. §

Az R.
a) 9. § (3) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizott-

ság” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkára
(a továbbiakban: közigazgatási államtitkár)” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében az „Az eljáró bizottság ezzel
egyidejûleg köteles meghatározni” szövegrész helyébe
az „A felmentési döntésben meg kell határozni” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében és 19. § (6) bekezdésében
a „HM Központi Lakásbizottság elnökének” szövegrész
helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizott-
ság titkára a HM Központi Lakásbizottság elnökének”
szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár hatáskö-
rébe tartozó lakásügyek (a továbbiakban: központi lakás-
ügyek) titkára a közigazgatási államtitkár” szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizott-
ságnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár-
nak” szöveg,

f) 25. § (2) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizott-
ság hatáskörébe tartozó lakásügyek” szövegrész helyébe
a „központi lakásügyek” szöveg,

g) 25. § (8) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizott-
ság vagy a bizottság elnökének” szövegrész helyébe
a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

h) 28. § (5) bekezdésében, 30. § (5) bekezdésében és
164. §-ában a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

i) 81. § (2) bekezdésében a „miniszteri” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási államtitkári” szöveg,

j) 102. §-ában a „Központi Lakásbizottság” szövegrész
helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

k) 199. § (2) bekezdésében a „HM Központi Lakásbi-
zottság” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár”
szöveg,

l) 215. § (5) bekezdés c) pontjában a „bérelt lakás”
szövegrész helyébe a „bérelt, lízingelt lakás” szöveg,

m) 222. § a) pontjában a „Központi Lakásbizottságnak”
szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkárnak” szöveg,

n) 226. § h) pontjában a „honvédelemért felelõs minisz-
ternek” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár-
nak” szöveg,

o) 231. § (2) bekezdésében a „HM Központi Lakásbi-
zottság elnöke dönt a HM Központi Lakásbizottság ideig-
lenes személyi, továbbá” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási államtitkár dönt” szöveg,

p) 232. § nyitó szövegrészében a „bizottság” szövegrész
helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

q) 232. § d) pontjában a „HM Központi Lakásbizottság
elnökének, titkárának” szövegrész helyébe a „központi la-
kásügyek titkárának” szöveg,

r) 232. § h) pontjában a „titkára” szövegrész helyébe
a „központi lakásügyek titkára” szöveg,

s) 239/A. § (2) bekezdésében a „HM közigazgatási ál-
lamtitkárnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási állam-
titkárnál” szöveg,

t) 1. melléklet 10. sorában a „Balatonkenese” szöveg-
rész helyébe a „Balatonakarattya” szöveg
lép.

9. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 13. § (4) bekezdése,
b) 62. § (1), (2) és (4) bekezdése,
c) 88. §-a.
(2) Hatályát veszti az R.
a) 25. § (4) bekezdésében az „és (4)” szövegrész,
b) 239. §-ában a „– beleértve a HM Központi Lakásbi-

zottság személyi összetételét és titkárának feladatait –”
szövegrész.

2. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás
bevezetésérõl szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

módosítása

10. §

A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás beveze-
tésérõl szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a további-
akban: R1.) 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a 2017. december 31-én albérleti díj hozzájáru-
lásban részesült hivatásos vagy szerzõdéses katona részére
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kerül a lakáspénz megállapításra azon helyõrség vonatko-
zásában, ahová a hivatásos vagy szerzõdéses katona hely-
õrség- (település-) és lakóhely-változtatással is járó másik
beosztásba kinevezésére, áthelyezésére, rendelkezési állo-
mányból más szervhez határozatlan idõtartamra vagy egy
évet meghaladó határozott idõtartamra történt vezénylé-
sére a haderõ átalakításával vagy átszervezéssel összefüg-
gésben, a szolgálat érdekében került sor, és a munkáltatói
kölcsönnyújtás vagy a lakásvásárlás azt megelõzõen tör-
tént, a (6) bekezdés 1. és 3. pontját nem kell alkalmazni.”

11. §

Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A 4/A. §-ban foglalt kivétellel a lakáspénz havi
összege legfeljebb a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
támogatási alapösszeg és rendfokozati szorzó szorzatának
a saját háztartásban eltartott gyermek után járó kiegészí-
téssel megnövelt összege, amely azonban nem haladhatja
meg a szerzõdéssel és számlával, számlakibocsátási köte-
lezettség hiányában az ügylet teljesítését igazoló, a szám-
viteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylat-
nak minõsülõ okirattal igazolt bérleti vagy lízingdíjat.”

12. §

Az R1. a következõ 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a 2017. december 31-én albérleti díj hoz-

zájárulásban részesült hivatásos és szerzõdéses katona ré-
szére kerül a lakáspénz megállapításra, és az akkor jutta-
tott albérleti díj hozzájárulás meghaladja a lakáspénz 4. §
szerint kiszámítható összegét, a lakáspénz összegét
a (2)–(5) bekezdés alapján kell megállapítani.

(2) A lakáspénz mértéke a szerzõdéssel és számlával,
számlakibocsátási kötelezettség hiányában az ügylet telje-
sítését igazoló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti
számviteli bizonylatnak minõsülõ okirattal igazolt, rezsi-
költséget nem tartalmazó bérleti, albérleti vagy lízing díj,
de legfeljebb a jogosult az R. 10. § (1) és (4) bekezdése
szerinti jogos lakásigény mértékének alsó határával meg-
egyezõ szobaszámú lakásra a (3) és (4) bekezdés szerint
számított összeg.

(3) A jogosult esetében az R. 10. § (1) és (4) bekezdése
szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa szerint a la-
káspénzt az R. 215. § (4) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelõen kell kiszámítani.

(4) A lakáspénz (3) bekezdés szerint számított összegét
annak további 10-10%-ával meg kell növelni, ha

a) a jogosult helyõrségváltással együtt járó kinevezése,
áthelyezése, egy évet meghaladó idõtartamú vezénylése
nem saját kérelemre történt,

b) az a) pont szerinti feltételekkel rendelkezõ személy
az R. 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti jogos lakásigény
mértékének megállapításánál figyelembe vehetõ család-

tagjaival együtt költözik az új szolgálati hely szerinti tele-
pülésen bérelt, lízingelt lakásba, vagy

c) az R. 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti jogos lakás-
igény mértékének megállapításánál figyelembe vehetõ
családtagjaival együtt költözõ személy által a szolgálati
hely szerinti településen bérelt lakás egyben Budapesten,
Szentendrén vagy megyei jogú városban van.

(5) A (3) és (4) bekezdés alapján megállapított, illetve
kiszámított albérleti díj hozzájárulás összegét a szociális
körülmények figyelembevételével az állományilletékes
parancsnok további 10%-kal kiegészítheti, ha a jogosult
családi pótlékban részesül.

(6) Ha a lakáspénz 4. § szerint meghatározott összege
eléri vagy meghaladja a (3)–(5) bekezdés szerint kiszámí-
tott összeget, a lakáspénzt a továbbiakban a 4. § szerint
kell megállapítani.

4/B. § (1) Azon települések vonatkozásában, ahol a la-
kásbérleti díjak lényegesen megemelkedtek, a HM közigaz-
gatási államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási állam-
titkár) a Honvéd Vezérkar fõnökének javaslatára a lakás-
pénz 4. § és 4/A. § szerinti maximális mértékét legfeljebb
egy év idõtartamra és legfeljebb 20%-kal felfelé eltérítheti
(a továbbiakban: eltérítés).

(2) Az eltérítés mértékét, kezdõ és záró határnapját,
az eltérítéssel érintett települések jegyzékét, valamint
az eltérítéssel kapcsolatos feladatokat a közigazgatási ál-
lamtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke együttes intézke-
désben határozza meg, amelyet a HM központi lakásgaz-
dálkodási szerv készít elõ.

(3) A lakáspénz mértéke az eltérítéssel sem haladhatja
meg a bérleti vagy lízingdíj igazolt összegét. Az eltérítés
az igénylõnek a helyi lakásgazdálkodási szervhez benyúj-
tott kérelmére, legfeljebb a (2) bekezdés szerinti intézke-
désben megjelölt kezdõnapra visszamenõleges hatállyal
állapítható meg.”

13. §

Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A helyi lakásgazdálkodási szerv az ellenõrzés során
a támogatott személyt a 6. § (1) bekezdés 2–6. és
9–11. pontja vonatkozásában 30 napos határidõvel nyilat-
kozattételre, a 10. pont, továbbá a támogatásnak a rende-
letben meghatározott célra történõ felhasználása és annak
vonatkozásában, hogy bérleti vagy lízingdíj tartozása nem
áll fent, igazolásra hívja fel.”

14. §

Az R1. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az egyszeri pénzbeli támogatás
a) lakás építéséhez,
b) lakás vásárlásához, vagy
c) a 11/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célra

nyújtható pénzbeli támogatás.”
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15. §

Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult
a) a hivatásos katona, ha
aa) legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
ab) az 52. életévét betöltötte, vagy
b) életkorától függetlenül a felmentés alatt álló,

az a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkezõ hiva-
tásos katona, ha a szolgálati viszony saját kérelemre törté-
nõ megszüntetésére azért került sor, mert a megváltozott
munkaképességû személyek ellátására szerzett jogosultsá-
got.”

16. §

Az R1. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A honvédelmi szerv állományába 2014. jú-

lius 31. napját követõen felvett és hõsi halottá nyilvánított
hivatásos vagy szerzõdéses katonának a halál bekövetke-
zésekor vele ténylegesen együtt élõ özvegye, vagy
a (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ
túlélõ élettársa, az elõbbiek hiányában a hõsi halott saját
háztartásában eltartott gyermeke részére egyszeri pénzbeli
támogatás nyújtható

a) tulajdoni formától függetlenül, a személyi jövede-
lemadóról szóló törvényben meghatározott méltányolható
lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás
vásárlásához, vagy

b) pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtott
lakásvásárlási vagy építési kölcsönbõl (a továbbiakban:
pénzintézeti lakáshitel) fennálló tartozás csökkentéséhez,
feltéve, hogy az R. 179. § (3) bekezdés a) pontjában meg-
határozott kizáró ok a pénzintézeti lakáshitellel megszer-
zett ingatlan kivételével az igénylõ esetében nem áll fent.

(2) Ha a hõsi halott saját háztartásában eltartott gyerme-
ket hagyott hátra, lakásvásárláshoz az egyszeri pénzbeli
támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás tulajdonjogát
az eltartott gyermek, több gyermek esetén az eltartott gyer-
mekek egymás között egyenlõ arányban szerzik meg.

(3) Az egyszeri pénzbeli támogatás összege
a) lakásvásárlás esetén a lakás vételárának 75%-a, vagy
b) pénzintézeti lakáshitel esetén a fennálló tartozás

75%-a,
de nem haladhatja meg a húszmillió forintot.

(4) Ha a támogatásra való jogosultság megszerzése ér-
dekében az igénylõ vagy a saját háztartásában eltartott
gyermeke a tulajdonában lévõ lakást, beleértve a felsorolt
személyek közös lakástulajdonát is elidegenítette, egyszeri
pénzbeli támogatás lakásvásárlás céljából a lakások el-
adási és vételára közötti különbözet 75%-a, de legfeljebb
húszmillió forint erejéig nyújtható az (1) bekezdésben fel-
sorolt személyek részére.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint kiszámított támogatás
összegét a hõsi halott saját háztartásában eltartott gyermekei
után gyermekenként ötmillió forinttal kell növelni, de
a vissza nem térítendõ juttatás összege így sem haladhatja
meg a lakás vételárát, a (4) bekezdés szerinti különbözetet
vagy a pénzintézeti lakáshitelbõl fennálló tartozás összegét.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerint megállapítható támoga-
tást az igénylõ részére a személyi jövedelemadóval
és az egyéni társadalombiztosítási járulékkal megnövelt
összegben kell folyósítani.

(7) Az állomány hõsi halottá nyilvánított tagjának túlélõ
élettársa részére egyszeri pénzbeli támogatás akkor nyújt-
ható, ha

a) az együttélésbõl közös gyermek született, vagy
b) a halál bekövetkezésekor fennálló együttélés folya-

matosan, legalább öt évig tartott.
(8) Az egyszeri pénzbeli támogatás iránti igény a hõsi

halottá nyilvánítástól számított egy éves jogvesztõ határ-
idõn belül nyújtható be. A támogatás nyújtására e rendelet
sorrendiségi szabályainak mellõzésével kerülhet sor.”

17. §

Az R1. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § E rendeletnek a lakhatás támogatásával össze-

függõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.)
16. §-ával beiktatott 11/A. §-át az R1. hatályba lépését
megelõzõen benyújtott, de még nem teljesített egyszeri
pénzbeli támogatás iránti kérelmek vonatkozásában is al-
kalmazni kell.”

18. §

Az R1. 57. §-ában az R. 218. § (3) bekezdését megálla-
pító rendelkezés a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv a (2) bekezdés
szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a külön
miniszteri utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bo-
csátott lakhatási támogatási adatok, valamint a tudomására
jutott egyéb tények, információk alapján, az állomány-
illetékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) és a folyósító
pénzügyi szerv szükség szerinti bevonásával ellenõrzi
a hozzájárulásra való jogosultság fennállását, továbbá azt,
hogy a támogatott személy a hozzájárulást e rendeletben
meghatározott célra használta-e fel.”

19. §

Az R1. 4/A. § (3) bekezdésében a „215. § (4) bekezdésé-
ben” szövegrész helyébe a „215. § (2) bekezdésében” szö-
veg lép.
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20. §

Hatályát veszti az R1.
a) 11/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „honvé-

delmi szerv állományába 2014. július 31. napját követõen
felvett és” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés c) pontja.

21. §

Nem lép hatályba az R1. 20. §-a.

3. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének

feltételeirõl szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet
módosítása

22. §

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ la-
kások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének felté-
teleirõl szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 3. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A HM vagyonkezelésû lakások elidegenítésének
elõkészítésére a közbeszerzésre vonatkozó szabályok be-
tartásával, a HM közigazgatási államtitkára elõzetes hoz-
zájárulásával, gazdálkodó szervezettel megbízási szerzõ-
dés is köthetõ.”

4. Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követõ harmadik hó-
nap elsõ napján lép hatályba.

(3) A 15. §, a 19. § és a 20. § a) pontja 2018. január 1-jén
lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
10/2017. (VIII. 31.) HM

rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 26. pontjában, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi

CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés
a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 24., 37. és
39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pont-
jában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában
és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalma-
zás alapján,

a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

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

1. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása

1. §

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes
szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
12. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állomány temetési segélyre jogosult tagja kérel-
mét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton,
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer
Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus
ügyintézés esetén a kérelemhez a 10. § (2) bekezdése sze-
rinti számlát digitális másolatként kell csatolni.

(6) A KNBSZ fõigazgatója az (5) bekezdés szerinti
elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja
meg.”
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2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

2. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a kö-
vetkezõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Ha a Hjt. 52/A. § (4) bekezdése alapján a Hjt. 51. §
(1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek a Hjt. 51. §
(6) és (8) bekezdésétõl, illetve 52. § (1) bekezdésétõl elté-
rõen rendelkeznek, az e megállapodás alapján a nem a más
szerv vezetõje által gyakorolt munkáltatói jogkörök tekin-
tetében – a (2) bekezdés e) pontjától eltérõen – az állo-
mány tagja felett

a) a szolgálati viszony létesítése, módosítása, megszün-
tetése és az illetmény-megállapítás tekintetében a központi
személyügyi szerv vezetõje,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vala-
mint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 9. pontja szerinti fe-
lelõs személy kezdeményezésére egyéb állományilletékes
parancsnoki döntés tekintetében a miniszter által kijelölt
szolgálati elöljáró
gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogkört.”

3. §

Az R1. 11. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hjt. 59. § (5) bekezdése alkalmazásában az (1) be-

kezdésben meghatározottakon túl különös méltánylást ér-
demlõ egyéni érdeknek minõsül, ha az állomány tagja a ké-
relmet egészségi alkalmatlanságának megállapítására figye-
lemmel, a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján nyújtja be.”

4. §

Az R1. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Nem létesíthetõ szerzõdéses szolgálati vi-

szony azon honvéd tisztjelölttel, illetve honvéd altiszt-je-
lölttel, aki a honvéd tisztképzést, illetve a honvéd al-
tiszt-képzést sikeresen befejezte.

(2) A legénységi állomány azon tagja, aki a Honvédség
által szervezett, a kizárólag katonai munkakör betöltésére
jogosító honvéd altiszt-képzést eredményesen befejezte,
kérelmének megfelelõen hivatásos állományba vehetõ.”

5. §

Az R1. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az állomány Hjt. 36. § (1a) bekezdése szerinti

tagja esetében a szerzõdésnek tartalmaznia kell a szolgálati

viszony kezdetét, jellegét, az állomány tagjának elsõ
rendfokozatát, a Hjt. 32. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti
szolgálati idõ vállalását, a próbaidõ kikötését, az alap-
kiképzésen való részvétel követelményét, a szerzõdéses
pályakezdõ elfogadó nyilatkozatát az alapkiképzés teljesí-
tésének kötelezettségére vonatkozóan és a Honvédség
vállalását, hogy a szerzõdéses pályakezdõt az állományba
vételt követõen a Hjt. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
vezénylés útján tervezi foglalkoztatni.”

6. §

Az R1. 9. alcíme a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) Ha a megtérítésre kötelezett honvédségi

ösztöndíjas hallgató a tanulmányainak befejezését követõ
kettõ éven belül szolgálati viszonyt létesít, köteles az állo-
mányilletékes parancsnokot tájékoztatni a képzési támo-
gatás tekintetében még fennálló tartozásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati viszony idõtartama
alatt a megtérítésre kötelezett kérelmére mentesül az esedé-
kes részletek megfizetése alól, ha errõl a Honvédség köz-
ponti személyügyi szervének vezetõjével kiegészítõ megál-
lapodást köt.

(3) A kiegészítõ megállapodást közjegyzõi okiratba kell
foglaltatni. A közjegyzõi okirat elkészítésével kapcsolatos
költségek a megtérítésre kötelezettet terhelik. Ha a szolgá-
lati viszony hónap közben szûnik meg, a megkezdett hó-
nap teljes hónapnak minõsül.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a megtérítésre kötelezett
az idõarányosan fennálló tartozás megfizetésére köteles,
ha a szolgálati viszonya az elõírt idõtartamból még
fennálló idõ elõtt szûnik meg. A tartozás a szolgálati
viszony megszûnését követõ naptól esedékes.”

7. §

Az R1. 26. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A miniszter a sajtó, tájékoztatás, fegyvernemi

szakági alcsoporton belül legfeljebb ezredes rendfokozat-
tal rendszeresített beosztásban történõ foglalkoztatást en-
gedélyezheti, ha az érintett legalább fõiskolai vagy felsõ-
fokú alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettséggel
rendelkezik és a szolgálati beosztás folyamatos betöltése
a Honvédség kiemelt stratégiai érdeke, továbbá ha a be-
osztás a Honvédség szempontjából kiemelt felkészültség,
nehezen pótolható szakmai tapasztalat meglétét követeli
meg.”

8. §

Az R1. 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hjt. 36. § (1a) bekezdése szerinti állomány ese-

tében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés
d), e), g) és h) pontja szerinti tartalomra nézve kell megadni.
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A tájékoztatást az (1) bekezdés b), c), illetve f) pontja sze-
rinti tartalomra nézve is meg kell adni, ha a szabadság
megállapítására és kiadására a Honvédségnél irányadó
szabályokat kell a vezényelt esetében alkalmazni, illetve
az (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti járandóságok költ-
sége a Honvédséget terheli.”

9. §

Az R1. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § (1) A szolgálati érdekbõl történõ azonos vagy ala-

csonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés esetén a szolgá-
lati viszony módosítására irányuló eljárás az állomány
tagja részére a tervezett szolgálati beosztásról szóló tájé-
koztatással kezdõdik.

(2) A 39. § (4) bekezdést a szolgálati érdekbõl történõ
azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés
esetén is alkalmazni kell.”

10. §

Az R1. a következõ 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó

megállapodás
46/A. § (1) A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás (ezen

alcím vonatkozásában a továbbiakban: megállapodás)
az állomány egészségügyi, informatikai, repülõ, repülõ-
mûszaki, valamint mérnöki végzettséget igénylõ logiszti-
kai szolgálati beosztást betöltõ tagjával, a HVKF elõzetes
engedélyével köthetõ meg.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell
a) az állomány tagjának nevét, rendfokozatát, állomány-

viszonyát,
b) az állomány tagja által betöltött, a megállapodás

megkötésének alapjául szolgáló szolgálati beosztás meg-
nevezését és munkakör azonosító kódját,

c) a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó kötele-
zettség idõtartamát,

d) a c) pont szerinti idõtartamra járó díjazás teljes össze-
gét, annak évente esedékessé váló részleteit, valamint
az éves részlet kifizetése esedékességének napját, továbbá

e) a Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötés esetén
az ahhoz kapcsolódó szerzõdési feltételeket.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díjazás teljes bruttó
összege – a megállapodásban meghatározott, vállalt idõ-
tartam figyelembevételével – éves átlagban

a) tiszt esetében a hárommillió forintot,
b) altiszt esetében a kétmillió forintot

nem haladhatja meg.
(4) A Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötésben a fe-

lek megállapodhatnak abban, hogy a szolgálati viszony
közös megegyezéssel történõ megszüntetése esetén az ál-
lomány tagja vállalja, hogy

a) szolgálati viszonya megszûnésétõl számítva egy évig
nem végez ellenérték fejében tevékenységet a megállapo-
dásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethetõ
szakterületen, és mentesül a visszatérítendõ díjazás felé-
nek megfizetése alól, vagy

b) szolgálati viszonya megszûnésétõl számítva két évig
nem végez ellenérték fejében tevékenységet a megállapo-
dásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethetõ
szakterületen, és mentesül a visszatérítendõ díjazás megfi-
zetése alól.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában ellenérték fejében
végzett tevékenységnek minõsül

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, va-
lamint

b) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tör-
vény

ba) szerinti vállalkozási vagy megbízási típusú szerzõ-
dés alapján végzett tevékenység,

bb) alapján a gazdasági társaság vagy a szövetkezet te-
vékenységében történõ személyes közremûködés.

46/B. § (1) Ha az állomány a megállapodás hatálya alá
tartozó tagja más szolgálati beosztásba kerül áthelyezésre
vagy kinevezésre, a megállapodást a Honvédség felülvizs-
gálja.

(2) Ha az állomány tagjának új szolgálati beosztása
megfelel a 46/A. § (1) bekezdésében foglalt követelmé-
nyeknek, a megállapodás szolgálati érdekbõl módosítható
az új szolgálati beosztásnak megfelelõen, a megállapodás
többi szerzõdéses feltételének változatlanul hagyása
mellett.

(3) Ha az (1) bekezdésre figyelemmel a megállapodás
fenntartásához már nem fûzõdik szolgálati érdek, a Hon-
védség a megállapodást közös megegyezéssel, a díjazás
visszafizetésére vonatkozó megtérítési kötelezettség elõ-
írása nélkül felmondhatja.

46/C. § A megállapodás megszüntetését bármelyik fél
kezdeményezheti. Ha a megállapodás megszüntetését
az állomány tagja kezdeményezi, a részére addig kifizetett
teljes díjazásra nézve megtérítési kötelezettsége keletke-
zik. Ha a megállapodás megszüntetését a Honvédség kez-
deményezi, az állomány tagjának az addig kifizetett díja-
zásra megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

46/D. § (1) Az állomány tagja a megállapodás szerinti
díjazás idõarányos összegére nem jogosult a következõ
idõtartamokra:

a) illetménynélküli szabadság,
b) a harminc napot meghaladó idõtartamú egészségügyi

szabadság harminc napot meghaladó része,
c) a szolgálati beosztásból felfüggesztés, valamint
d) a szolgálati viszony szünetelése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti idõtartamok a megállapo-

dás idõbeli hatályát nem érintik.
46/E. § Ha az állomány a megállapodás hatálya alá tar-

tozó tagja a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti nyug-
díj elõtti rendelkezési állományba kerül, a Honvédség
a megállapodást a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba
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helyezést megelõzõ nappal, a díjazás visszafizetésére vo-
natkozó megtérítési kötelezettség elõírása nélkül felmond-
hatja.

46/F. § Mentesül az állomány tagja a részére kifizetett
díjazás visszafizetése alól, ha

a) szolgálati viszonya a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti idõtartam letelte elõtt,

aa) a Hjt. 47. § (2) bekezdés a) pontja,
ab) a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja,
ac) a Hjt. 62. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja,
ad) a Hjt. 62. § (2) bekezdés b) pontja,
ae) a Hjt. 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja

alapján szûnik meg,
b) szolgálati viszonya a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja

szerinti idõtartam letelte elõtt, a honvédelmi egészségká-
rosodási keresetkiegészítés megállapítása mellett a Hjt.
59. § (2) bekezdés c) pontja alapján szûnik meg, vagy

c) a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti idõtartam le-
telte elõtt honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-
szítés megállapítása mellett más szolgálati beosztásba
kerül áthelyezésre.

46/G. § (1) A megállapodás a szerzõdéses állomány tag-
jával való megkötéséhez, valamint a Hjt. 45. § (3) bekez-
dése szerinti szerzõdésmódosításhoz a HVKF elõzetes en-
gedélye szükséges.

(2) A Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti szerzõdésmódosí-
tásra a 46/A–46/F. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a megál-
lapodás megszüntetése, illetve felmondása alatt a szerzõ-
dés ez irányú módosítását kell érteni.”

11. §

Az R1. 15. alcíme a következõ 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) A Hjt. 58/A. § (1) bekezdése szerinti rendel-

kezési állományba helyezõ, valamint az ezen rendelkezési
állományt megszüntetõ határozatot a miniszter adja ki.

(2) Az állomány Hjt. 58/A. § (1) bekezdése szerint ren-
delkezési állományba tartozó tagja szolgálati viszonyával
kapcsolatos személyügyi ügyeinek intézését a központi
személyügyi szerv végzi.”

12. §

Az R1. 91. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A minõsítõ vizsga eredménye a vizsga évét közvet-
lenül követõ négy évben vehetõ figyelembe. A 105/A. §
szerinti esetben a tárgyévben tett minõsítõ vizsga eredmé-
nye is figyelembe vehetõ.”

13. §

Az R1. 95. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tábori lelkészi szolgálat és a külszolgálati mun-

kakörcsaládokba tartozó szolgálati beosztások, valamint
az oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó,
a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti vezénylés útján
betöltésre kerülõ beosztások esetében központi, illetve
helyi elõmenetel tervezés nem történik.”

14. §

Az R1. 97. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„97. § (1) A központi személyügyi szerv – a honvédségi

szervezetek és a szakmai felelõs szervek bevonásával –
minden év legkésõbb július 31-ig tervezi meg a tárgyévben
tanulmányait befejezõ

a) honvéd tisztjelölt,
b) honvéd altiszt-jelölt és
c) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja szerinti

rendelkezési állományba tartozó tagjának
szolgálati beosztását.

(2) A honvédségi ösztöndíjas hallgató szolgálati beosz-
tását az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával az MH
Ludovika Zászlóalj tervezi meg.”

15. §

Az R1. 104. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 39. § (4) bekezdését az elõmenetelre tervezett

személy kinevezése vonatkozásában is alkalmazni kell.”

16. §

Az R1. 105. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható – ide nem ért-
ve a 105/A. § szerinti esetet –, ha a szolgálati beosztásra
a 102. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti rangsor össze-
állításakor nem volt megfelelõ jelölt, vagy a szolgálati be-
osztás a 104. §-ban foglaltakat követõen is üres.”

17. §

Az R1. 105/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„105/A. § Ha az átszervezéssel összefüggõ kinevezésre

vonatkozó személyügyi eljárás a Hjt. 2. § 4. pontja szerinti
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átszervezéshez kapcsolódó szervezési idõszakban megin-
dításra kerül,

a) nem kell alkalmazni az elõmenetel tervezésére vonat-
kozó eljárási szabályokat, azonban az állomány tagjának
ebben az esetben is meg kell felelnie az elõmenetel jogsza-
bályban elõírt feltételeinek,

b) nem kell alkalmazni a 103. § (2) bekezdését, valamint

c) alkalmazható a 105. § (1) bekezdése.”

18. §

Az R1. a következõ 111/A. §-sal egészül ki:

„111/A. § A 108. § (3) bekezdése szerinti tanulmányi
szerzõdést a felek a képzést végrehajtó állomány kezde-
ményezésére, a HVKF jóváhagyásával közös megegye-
zéssel megszüntethetik.”

19. §

Az R1. 117. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 115. és 116. §-t, valamint az (1)–(6) bekezdést
a honvédségi ösztöndíjas ösztöndíjszerzõdése alapján ke-
letkezett megtérítési kötelezettségre is alkalmazni kell az-
zal, hogy ez esetben a 115. § a) pontja szerinti írásbeli tájé-
koztatás a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítésre
történõ utalást nem tartalmazza.”

20. §

Az R1. 32/A. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„32/A. Az õr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, va-

lamint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ fel-
adatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevé-
kenység

120/A. § (1) Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
Hjt. 105. §-a szerinti besorolását, a szolgálatok fõ típusait
a 15. melléklet tartalmazza. A honvédségi szervezetek
a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésük-
ben a 15. mellékletben meghatározott elnevezések hasz-
nálata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek
között feltüntetett szövegrésszel utalhatnak. Az intézke-
désben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat
jellegét, valamint fel kell tüntetni, hogy az mely szolgálat-
típusba sorolható.

(2) Az õr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából
vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az õr-, il-
letve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás
idejére a szolgálat jellege õr-, illetve ügyeleti szolgálatra
változik.

120/B. § (1) Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz
nappal az esedékesség elõtt közölni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályoktól el-
térni kizárólag különösen indokolt, a feladatellátást köz-
vetlenül veszélyeztetõ esetben lehet.

(3) Ha a Hjt. 107. § (3) bekezdése szerinti pihenõidõ
nem munkanapra esik, az állomány tagja részére a szolgá-
latot követõ elsõ munkanapon – a pihenõidõ ellentételezé-
seként – egy nap szolgálatmentességet kell engedélyezni.

120/C. § A nemzetközi kötelezettségbõl fakadó feladat-
tal összefüggésben akkor rendelhetõ el készenléti szolgá-
lat, ha a feladat végrehajthatósága azt indokolja, és a nem-
zetközi kötelezettségvállalás alapján az érintett alegység-
nek vagy más köteléknek a riasztástól számított

a) legfeljebb 10 napon belül el kell hagynia a magyaror-
szági települési helyét vagy

b) legfeljebb 12 napon belül a nemzetközi kötelezett-
ségbõl fakadó feladat végrehajtásának helyszínére ki kell
érkeznie.

120/D. § (1) A laktanyán kívüli készenléti szolgálatok
esetében a szolgálatteljesítési helyre való beérkezési köte-
lezettség teljesítésének idõtartama a riasztás idõpontjától
számított legfeljebb 3 órában határozható meg.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nemzetközi kötelezett-
ségbõl fakadó feladattal összefüggésben elrendelt, lakta-
nyán kívüli készenléti szolgálatok esetében a szolgálattel-
jesítési helyre való beérkezési kötelezettség teljesítésének
idõtartama – a végrehajtandó feladatok függvényében –
a riasztás idõpontjától számított legfeljebb 24 órában hatá-
rozható meg.

(3) A beérkezési kötelezettség teljesítésének maximális
idõtartamát

a) az (1) bekezdés szerinti esetben az adott szolgálat
megszervezésére vonatkozó intézkedésben,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben a nemzetközi kötele-
zettségbõl fakadó feladattal összefüggésben kiadásra ke-
rülõ honvédelmi miniszteri utasításban vagy belsõ rendel-
kezésben
kell meghatározni.

120/E. § (1) A készenléti szolgálat ellátása elsõdleges-
ségének szem elõtt tartásával az állomány laktanyán kívüli
készenléti szolgálatot teljesítõ tagja

a) részére elrendelhetõ gyakorlaton való részvétel vagy
a készenléti szolgálattal össze nem függõ túlszolgálat,
továbbá

b) nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ feladatvég-
zésre a 120/F. § (1) bekezdése szerint kijelölhetõ.

(2) Az állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot
teljesítõ tagja részére az (1) bekezdés szerinti feladatok
egyidejû elrendelése csak indokolt esetben – különösen,
ha a létszámviszonyok vagy a speciális felkészültség miatt
szükséges a készenléti szolgálatot teljesítõ állomány
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(1) bekezdés szerinti feladatokba történõ bevonása – tör-
ténhet.

(3) Ha az állomány laktanyán kívüli készenléti szolgála-
tot teljesítõ tagja részére az (1) bekezdés szerinti feladatok
végrehajtása során a készenléti szolgálattal összefüggés-
ben riasztás elrendelésére kerül sor, az állományilletékes
parancsnok gondoskodik a készenléti szolgálat vonatkozá-
sában a beérkezési kötelezettség – a 120/D. § (3) bekezdé-
se alapján meghatározott – maximális idõtartamon belüli
teljesítésének feltételeirõl.

120/F. § (1) Az állomány a Hjt. 105. § (4) bekezdése
alapján nemzetközi kötelezettséggel összefüggõen rendel-
kezésre állásra kötelezett tagja részére elrendelhetõ a Hjt.
105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állási kötele-
zettséggel össze nem függõ

a) ügyeleti szolgálat,
b) nem nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ készen-

léti szolgálat,
c) gyakorlaton való részvétel vagy
d) túlszolgálat

is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok elrendelése során

tekintettel kell lenni a Hjt. 105. § (4) bekezdése szerinti
rendelkezésre állási kötelezettséggel összefüggõ kötele-
zettségek teljesítésére.”

21. §

Az R1. 121. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell)
„a) a gyermek harmadik életéve – fogyatékos gyermek,

illetve három vagy több gyermek esetén ötödik életéve –
betöltésének idõpontját,”

22. §

Az R1. a következõ 245/A. §-sal egészül ki:
„245/A. § Az önkéntes tartalékos katona kiképzésen túli

tényleges katonai szolgálatra történõ behívása tárgyában
a HVKF által belsõ rendelkezésben vagy parancsban el-
rendelt feladat esetén a HVKF, egyéb esetben az állo-
mányilletékes parancsnok dönt.”

23. §

Az R1. a következõ 287. §-sal egészül ki:
„287. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 32/A.
alcíme alapján a módosítással érintett készenléti szolgála-
tok szolgálati intézkedéseit felül kell vizsgálni, és azokat
szükség esetén az R. hatálybalépését követõ 30. napig mó-
dosítani kell.”

24. §

(1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. §

Az R1.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „szerzõdéses pálya-

kezdõ” szövegrész helyébe a „szerzõdéses pályakezdõ és
a közkatona” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „HVKF” szövegrész
helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF)” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés i) pontjában a „parancsnok, és” szö-
vegrész helyébe a „parancsnok,” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a „Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész helyébe
az „a HVKF” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a „HVKF.” szövegrész
helyébe a „HVKF, és” szöveg,

f) 5. § (6) bekezdésében a „HM társadalmi kapcsolato-
kért felelõs helyettes államtitkára” szövegrész helyébe
a „HM parlamenti államtitkára” szöveg,

g) 11. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdéstõl” szöveg-
rész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben foglaltaktól” szö-
veg,

h) 13. § (1) bekezdés g) pontjában a „(4) bekezdésének”
szövegrész helyébe a „(9) bekezdésének” szöveg,

i) 20. § (1) bekezdés a) pontjában az „a központi sze-
mélyügyi szerv” szövegrész helyébe az „az MH Ludovika
Zászlóalj illetékes szerve” szöveg,

j) 92. § (1a) és (2) bekezdésében a „két évnél” szöveg-
rész helyébe a „négy évnél” szöveg,

k) 106. §-ában a „96. § (1) bekezdés” szövegrész helyé-
be a „92. § (1) és (2) bekezdése” szöveg,

l) 108. § (3) bekezdésében a „másod-helikoptervezetõ”
szövegrész helyébe a „másod-helikoptervezetõ vagy légi-
jármû-vezetõ” szöveg,

m) 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében
az „1–12. melléklet” szövegrész helyébe az „1–11. mel-
léklet” szöveg
lép.

26. §

Hatályát veszti az R1.
a) 1. § 7. pontja,
b) 259. §-a,
c) 271. § (5) bekezdése, valamint
d) 12. melléklete.
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3. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának

és folyósításának szabályairól szóló
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

27. §

A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, va-
lamint a kiegészítõ támogatások megállapításának és fo-
lyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következõ (6) be-
kezdéssel egészül ki:

„(6) A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a nyugdíj-
folyósító szerv a megállapított rokkantsági ellátás, az özvegyi
vagy szülõi nyugellátás, valamint az árvaellátás folyósításá-
nak megszüntetése esetén egyidejûleg intézkedik a kiegészí-
tõ támogatások folyósításának megszüntetésére is.”

28. §

Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A kiegészítõ támogatás jogalap nélküli felvéte-

le esetén a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.)
visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó
szabályai alapján kell eljárni.

(2) A jogalap nélkül felvett kiegészítõ támogatásból
eredõ követelést a nyugdíjfolyósító szerv a Tny. tv.
szabályai alapján érvényesíti.”

29. §

Az R2. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 6. §-át
az R. hatálybalépése után érvényesített követelésekre kell
alkalmazni.”

30. §

Az R2. 9. §-ában a „társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe
a „Tny. tv.” szöveg lép.

4. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

módosítása

31. §

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatá-
sokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továb-

biakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában
1. digitális másolat: az elektronikus ügyintézés kereté-

ben elektronikus úton továbbított, digitalizált formátumú
okirat,

2. elektronikus út: a Honvédelmi Minisztérium Költség-
vetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgá-
lati Rendszer, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálat (a továbbiakban: KNBSZ) nyilvántartási rendszeré-
nek alkalmazása,

3. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját
képezõ bázisösszeg,

4. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti
honvédségi szervezet, a KNBSZ és a honvédelemért fele-
lõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézmény,

5. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos
kötelezõ legkisebb munkabér havi összege,

6. parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állo-
mányilletékes parancsnok, a közalkalmazottak vonatkozá-
sában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ,

7. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénz-
ügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében
a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és
számviteli szervezeti elem.”

32. §

Az R3. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) A családalapítási támogatás iránti kérelmet a pa-
rancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy elektro-
nikus úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell be-
nyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatvány al-
kalmazásával. A kérelmet a magasabb parancsnok bírálja
el a parancsnok, a honvédelmi szervezet szociális munka-
csoportja és a pénzügyi referens javaslata figyelembevéte-
lével. Nem folyósítható családalapítási támogatás

a) a próbaidõ alatt,
b) annak a szerzõdéses állományú katonának, akinek

a szerzõdéses idejébõl egy évnél kevesebb van hátra, to-
vábbá

c) annak, akinek az illetményébõl a törlesztõrészletek
levonására bármely ok miatt nincs lehetõség.

(5) A családalapítási támogatás iránti kérelemhez csa-
tolni kell – eredetben vagy a honvédelmi szervezet sze-
mélyügyi szerve által hitelesített másolatban – a házassági
anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvébõl kiállított kivonatot, az Élettársi Nyilatko-
zatok Nyilvántartásában szereplõ adatokról kiállított tanú-
sítványt vagy a teljes bizonyító erejû magánokirat formá-
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jában megtett élettársi nyilatkozatot – másolat benyújtása
esetén a személyügyi szerv által hitelesített másolati pél-
dányt –, továbbá az igénylõ házastársa vagy élettársa havi
munkabérérõl, illetményérõl, egyéb jövedelmérõl, bevéte-
lérõl és az abból történõ levonásról szóló munkáltatói iga-
zolást. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az ok-
iratok digitális másolatát kell csatolni.”

33. §

Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az illetményelõleg iránti kérelmet az erre rendsze-
resített formanyomtatvány alkalmazásával a parancsnok-
nak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus
úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani.”

34. §

Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támo-
gatásra vonatkozó igényt az erre rendszeresített forma-
nyomtatvány alkalmazásával – írásban, papír alapon vagy
elektronikus úton – a tárgyév július 1-jétõl szeptember
30-ig a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani,
mely alapján a pénzügyi és számviteli szerv elõkészíti
a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra
és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést.
Az igénybejelentõ lapon nyilatkozni kell a jogosultság fel-
tételeinek fennállásáról, továbbá az igénybejelentéshez
csatolni kell a köznevelési, illetve felsõoktatási intézmény
tanulmányok folytatásáról szóló igazolását – elektronikus
ügyintézés esetén annak digitális másolatát –, ha a gyer-
mek már nem tanköteles, de még oktatási intézményben
folytat tanulmányokat. Ha az arra jogosult a tanévindítási
hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igény-
bejelentését a tárgyév szeptember 30-ig akadályoztatás
miatt nem tudja benyújtani, azt a mulasztás okának megje-
lölésével az akadály megszûnésétõl számított 30 napon
belül benyújthatja.”

35. §

Az R3. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A születési támogatás iránti kérelmet a parancsnok-
nak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus
úton – a honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez kell
benyújtani. A születési támogatás akkor folyósítható, ha
a gyermek születését igazoló születési anyakönyvi kivona-
tot vagy az örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá
a gyermek lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét

és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a szülõ
bemutatja a honvédelmi szervezet személyügyi szervének,
és a gyermek saját háztartásban történõ eltartásáról írásban
nyilatkozik. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez
az okiratok digitális másolatát kell csatolni.”

36. §

Az R3. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, a szol-
gálati út betartásával a parancsnoknak, a magasabb pa-
rancsnoknak, illetve a HM közigazgatási államtitkárának
kell címezni és – írásban, papír alapon vagy elektronikus
úton – a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemben részletesen ki kell fejteni a segély
megállapítását megalapozó körülményeket – különös te-
kintettel a szociális helyzetre, családtagok számára és jö-
vedelmi viszonyaira, valamint a lakáskörülményekre –, és
csatolni kell ennek alátámasztására a megfelelõ igazoláso-
kat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet
személyügyi szerve által hitelesített másolatát, elektroni-
kus ügyintézés esetén az okiratok digitális másolatát.”

5. A külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló

18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

37. §

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.)
1. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Honvédség által a munka törvénykönyvérõl szó-
ló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint foglal-
koztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára
a 2. § (1) bekezdés 10. pontjának közalkalmazottra vonat-
kozó rendelkezését, a 2. § (2) bekezdés c) pontját, a 48. §-t,
a 49. §-t, az 50. § (1) bekezdése közalkalmazottra vonatko-
zó rendelkezéseit, az 50. § (2) és (3) bekezdését,
az 51–53. §-t, az 54. § (1) bekezdés b) pontját, valamint
az 54. § (2)–(5) bekezdését kell alkalmazni.

(9) A személyi állomány illetmény nélküli szabadságon
tartózkodó, a tartós külföldi szolgálatra vezényelt házas-
társának külföldi szolgálata idejére munkaszerzõdéssel,
adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közre-
mûködés céljából a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ in-
tézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Hvt.) 40. § (4) bekezdése alapján foglalkoztatott tagja
e rendelet alkalmazásában nem minõsül kiküldöttnek, és
e munkaviszonya alatt az e rendeletben foglalt juttatások
helyett kizárólag az Mt. rendelkezései szerint megállapí-
tott munkabérre jogosult.”
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38. §

(1) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következõ 13a. ponttal
egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)
„13a. képviseletvezetõ: az MH Katonai Képviselõ Hiva-

tala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselõ, az MH
Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK)
katonai képviselõ, az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet
(a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezetõ, a Magyaror-
szág Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg
(a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezetõ, valamint
a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Kép-
viselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetõ be-
osztást betöltõ személyek együttes megnevezése,”

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következõ 19a. ponttal
egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)
„19a. rezidencia: a képviseletvezetõ és családi ellát-

mánypótlékra jogosító hozzátartozói részére bérelt lakóin-
gatlan, amely megfelel a képviseletvezetõ reprezentációs
feladatköre kritériumainak is, ideértve a kapcsolódó ga-
rázst és parkolót,”

39. §

Az R4. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosz-

tásban külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött által külföl-
dön betöltött beosztás alapján megállapított ellátmány
összege elmarad a vele azonos beosztási szintû, a HM ren-
delet1 185. § e) pontja szerinti, fedõbeosztásnak nem mi-
nõsülõ beosztást ellátó kiküldött ellátmányának összegé-
tõl, a fedõbeosztást betöltõ a különbözettel megegyezõ
mértékû kiegészítõ juttatásra jogosult. A kiegészítõ jutta-
tás megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ
fõigazgatója intézkedésben határozza meg.”

40. §

Az R4. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörben hatá-

rozza meg a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek
azon körét, akik esetében a 18–22. § helyett
a 23/A–23/D. §-t kell alkalmazni. Az ezen rendelkezések
alkalmazásához kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ fõ-
igazgatója ezen kiküldöttek vonatkozásában intézkedés-
ben állapítja meg.”

41. §

Az R4. a következõ 9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. A képviseletvezetõk lakhatásának biztosítása

23/A. § (1) A képviseletvezetõk tekintetében
a 18–22. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell al-
kalmazni.

(2) Nem alkalmazhatók a 18. és 19. § lakásberendezésre
és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó
rendelkezései, a 20. § (1) és (2) bekezdése, a 20. § (3) be-
kezdésének a bérleti szerzõdés megkötésére vonatkozó
rendelkezései, a 21. § (1) és (2) bekezdése, valamint
a 22. §.

23/B. § (1) A képviseletvezetõ tekintetében az illetékes
logisztikai ellátó szerv vezetõje vagy az általa kijelölt sze-
mély gondoskodik

a) a képviseletvezetõ és családi ellátmánypótlékra jogo-
sító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós
elhelyezésül szolgáló, képviseletvezetõi feladatkörének
– ideértve a reprezentációs tevékenységet is –, a családi
ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók létszámának,
valamint a biztonsági követelményeknek megfelelõ rezi-
dencia felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerzõdés megkötésérõl,
c) a bérleti szerzõdés megszûnésekor a rezidenciának

a tulajdonos részére történõ visszaadásáról, és
d) a rezidencia honvédségi bútorzattal történõ ellátásá-

ról, az ehhez szükséges részleges vagy teljes körû bútor-
zatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetõje által ki-
jelölt személy az (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében
a képviseletvezetõ is lehet, ha azt az adott állomáshelyen
irányadó helyi jogszabályi környezet indokolttá teszi.
Ez esetben a megkötött bérleti szerzõdés másolatát a kép-
viseletvezetõ a bérleti szerzõdés megkötését követõ nyolc
napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére
megküldi.

23/C. § A képviseletvezetõ tekintetében a Honvédség
viseli

a) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállás-
költség részét képezõ, a számlán elkülönítve fel nem tünte-
tett kötelezõ reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás,
valamint egyéb kiegészítõ szolgáltatások – így különösen
a minibár – igénybevételébõl eredõ költségeket,

b) a rezidencia bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és
(4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

c) a bérleti szerzõdés megkötéséhez kapcsolódó ügynö-
ki, szakértõi díjak költségét, valamint a rezidencia bérlésé-
vel összefüggésben felmerült letét összegét,

d) a rezidencia biztosítási díját,
e) a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú be-

rendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a reziden-
cia, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási
szerzõdésben nem különülnek el a honvédségi és a kikül-
dött tulajdonát képezõ vagyontárgyak biztosítási összegei,
a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulaj-
donú tárgyakra esõ, arányosan megállapított részt kell fi-
gyelembe venni,

f) a technikai biztosítás költségét,

826 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



g) a kötelezõen elõírt, szükséges karbantartások költsé-
geit,

h) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségé-
nek mérésére szolgáló mérõkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét,

i) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberen-
dezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor a lakásberende-
zés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásbe-
rendezés egyszeri ki- és elszállításának költségét, és

j) a kertészeti – ideértve a kertrendezés, kertgondozás
céljából igénybe vett – szolgáltatás költségét.

23/D. § A Honvédség a képviseletvezetõ részére megté-
ríti

a) a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait
féléves elszámolással, vagy kérelemre az engedélyezõ
elöljáró döntése alapján havonta utólag,

b) a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes
számlával igazolt költségét és

c) a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommu-
nikációs szolgáltatások díját, ideértve a telefonállomás- és
az internethasználat alapdíját is.

23/E. § A képviseletvezetõ ideiglenes elhelyezése te-
kintetében a 23. §-t kell alkalmazni.”

42. §

Az R4. 30/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A képviseletvezetõ esetén az (1)–(3) bekezdés ak-
kor alkalmazható, ha a 23/B. § alapján a képviseletvezetõ
a rezidencia felkutatására és a bérleti szerzõdés megköté-
sére kijelölt személy.”

43. §

(1) Az R4. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Nem alkalmazható az 5. § (1) és (1a) bekezdése,
a 6. § (2) bekezdése, a 7. §, a 9. § (2)–(4) bekezdése, a 10. §
(1) bekezdés c) pontja, a 13. §, a 14. §, a 18. § (2) bekezdés
b) és c) pontja, a 18. § (3) bekezdés b) pontja, a 19. § lakás-
berendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelke-
zései, a 20–23/E. §, a 28. §, a 29. §, a 30/A. §, a 31. § és
a 32. § (2) bekezdése.”

(2) Az R4. 35. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EU-beosztást betöltõ részére a Honvédség

az EU-beosztás átvételét megelõzõ napig a 23. § szerint
biztosítja az ideiglenes elhelyezést vagy megtéríti annak
költségeit.”

(3) Az R4. 35. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az EU-beosztást betöltõ külszolgálati ellátmányra
a vezénylés megkezdésének napjától az EU-beosztás átvé-
telét megelõzõ napig a II. Fejezet alapján jogosult.

Az EU-beosztás átvételének napjától az EU-beosztást be-
töltõ külszolgálati ellátmány címén kizárólag családi ellát-
mánypótlékra jogosult.”

44. §

Az R4. 16. alcíme a következõ 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C. § (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétõl eltérõen

az Amerikai Egyesült Államokban külföldi szolgálatot tel-
jesítõ EU-beosztást betöltõ esetében a 10. § (1) bekezdés
c) pontját, valamint a 22. § (2) bekezdés a), c) és d) pontját
is alkalmazni kell, továbbá a 22. § (1) bekezdés b) és
c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés d) pontja, valamint a 22. §
(1b) bekezdése akkor alkalmazható, ha részére az EU ha-
sonló juttatást nem biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiküldött részére, kérelme
alapján kiegészítõ juttatás folyósítható, ha azt az EU-be-
osztást betöltõ számára az EU által folyósított juttatások és
az állomáshely megélhetési költségeinek mértéke indo-
kolja. A kiegészítõ juttatás iránti kérelmet az illetékes
logisztikai ellátó szerv javaslatával ellátva a 34. § (1) be-
kezdése szerinti elöljáróhoz kell benyújtani.

(3) Kiegészítõ juttatás legfeljebb
a) az EU-beosztást betöltõ állomáshelye és a beosztásá-

hoz rendszeresített rendfokozat alapján részére a 7. § sze-
rint számított ellátmány és a 21. § (3) bekezdése szerint
megállapítható legmagasabb bútorozott lakásbérleti díj
együttes havi nettó összege, valamint

b) az EU által az EU-beosztást betöltõ részére folyósí-
tott rendszeres juttatások egy hónapra számított együttes
nettó összege
különbözetének erejéig nyújtható.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a (3) bekezdés
b) pontja szerinti juttatások közül a napi mértékben rögzí-
tett juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelem-
be venni.”

45. §

Az R4. a következõ 72. és 73. §-sal egészül ki:
„72. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet6) megálla-
pított 1. § (9) bekezdését a II. Fejezet hatálya alá tartozó ki-
küldöttel az állomáshelyen együtt élõ házastársnak a HM
rendelet6 hatálybalépését követõen megkezdett foglalkoz-
tatására kell alkalmazni.

73. § E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított
2. § (1) bekezdés 13a. és 19a. pontját, 3. § (1) bekezdését,
5. § (2) bekezdését, 22. § (4) bekezdését, 22/A. §-át,
9/A. alcímét, 30/A. § (4) bekezdését, 35. § (2a) és (4) be-
kezdését, valamint 35/C. §-át 2017. július 1-jétõl kell al-
kalmazni.”
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46. §

Az R4.
a) 1. § (4) bekezdésében a „Korm. rendeletet (a további-

akban: Korm. rendelet1)” szövegrész helyébe a „Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július
31-én hatályos rendelkezéseit” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „és a 30. § (1) és (2) bekez-
désére” szövegrész helyébe az „ , a 30. § (1) és (2) bekez-
désére, valamint a 30/A. §-ra” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „a 20. § (3) bekezdése” szö-
vegrész helyébe az „a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. §
(1) bekezdés b) pontja” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az „a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.”
szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében az „a 23. §” szövegrész helyébe
az „a 23–23/D. §” szöveg,

f) 22. § (4) bekezdésében a „valamint a 22. § (1)–(3), (5)
és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „valamint
az (1)–(3), (5) és (6) bekezdésben” szöveg,

g) 32. § (3) bekezdésében a „honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény”
szövegrész helyébe a „Hvt.” szöveg,

h) 35. § (3) bekezdésében a „18. § (5) bekezdését” szö-
vegrész helyébe a „18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi
ingóságra vonatkozó rendelkezéseit” szöveg
lép.

47. §

Hatályát veszti az R4.
a) 22. § (1a) bekezdés h) és i) pontja, valamint
b) 34. § (1) bekezdésében és 35/B. §-ában a „ , valamint

a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban” szö-
vegrész.

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

48. §

Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM
rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdés 2. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„2. csapatmozgás: a honvédnek vagy a honvédelmi

szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottnak (a továb-
biakban: közalkalmazott) olyan kötelékben történõ utazta-
tása, amelynek lebonyolítása során a térítésmentes szállí-
tásról, a szálláshelyrõl és a természetbeni élelmezési ellá-
tásról a honvédelmi szervezet vagy a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) megbízása szerint más szer-
vezet intézményesen gondoskodik;”

49. §

Az R5. 16. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkába járás
költségeinek megtérítését az állományilletékes parancs-
nok a rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte
esetén engedélyezheti. A költségvetési fedezet rendelke-
zésre állását illetõen a Honvédség központi pénzügyi és
számviteli feladatokat ellátó szervezete e tárgyban kiadott
tájékoztatását kell irányadónak tekinteni.”

50. §

Az R5. 33/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A napi négy órát el nem érõ részmunkaidõben
foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a Péptv. szerint
foglalkoztatottak részére járó ruházati költségtérítés meg-
állapítására az (1)–(4) bekezdést azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékû ruházati
költségtérítésnek a teljes munkaidõ és a kinevezés szerinti
részmunkaidõ arányának megfelelõ része, de legalább
30%-a jár.”

51. §

Az R5. a következõ 38. és 39. §-sal egészül ki:
„38. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 16. §
(6) bekezdését az R1. hatálybalépését követõen engedé-
lyezett költségtérítésekre kell alkalmazni. Az R1. hatály-
balépését megelõzõen a 16. § (6) bekezdése szerint enge-
délyezett költségtérítéseket a Honvédség központi pénz-
ügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete által közölt
költségvetési fedezet figyelembevételével 2017. december
31-ig felül kell vizsgálni.

39. § Az R1. hatálybalépése elõtt engedélyezett negyed-
éves, féléves és éves helyi bérletre vonatkozó költségtérí-
tésre e rendeletnek az R1.-gyel megállapított 17. §-a nem
alkalmazható.”

52. §

Az R5.
a) 17. §-ában a „helyi bérlet” szövegrész helyébe a „he-

lyi havi bérlet” szöveg,
b) 1. melléklet 4.2. pontjában a „saját személygépkocsi”

szövegrész helyébe a „saját gépjármû” szöveg,
c) 1. melléklet 4.5. pontjában a „Saját személygépko-

csi” szövegrész helyébe a „Saját gépjármû” szöveg
lép.
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7. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)

HM rendelet módosítása

53. §

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R6.) 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja részére
a) a Hjt.vhr. 120/E. § (1) bekezdése szerinti esetben

a 19. § (5) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése szerinti foko-
zott igénybevételi pótlék, valamint a gyakorlaton végzett
tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és
az ugyanezen tevékenységek idõtartamát érintõ, a készen-
léti szolgálattal össze nem függõ túlszolgálatért járó ellen-
tételezés – ideértve a túlszolgálat szabadidõvel vagy túl-
szolgálati díjjal történõ megváltását is –,

b) a Hjt.vhr. 120/F. § (1) bekezdése szerinti esetben a
20. § (1) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi pótlék
és az ügyeleti tevékenységért, a gyakorlaton végzett tevé-
kenységért, az egészségügyi ügyelet ellátásáért járó foko-
zott igénybevételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek
idõtartamát érintõ túlszolgálatért járó ellentételezés – ide-
értve a túlszolgálat szabadidõvel vagy túlszolgálati díjjal
történõ megváltását is –
azonos idõszakra együttesen is megállapítható.”

54. §

Az R6. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Búvár tevékenységért járó veszélyességi pót-

lékra az állomány búvár képesítéssel rendelkezõ azon tagja
jogosult, aki búvárfeladatot szolgálati feladatként teljesít.

(2) A búvárjelölt a Honvédség által szervezett búvártan-
folyam ideje alatt végzett búvár tevékenységért is jogosult
az (1) bekezdés szerinti pótlékra.”

55. §

Az R6. 17. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pótlékra jogosító idõtartam megállapításakor

az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának idõtar-
tamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell
összeszámítani. Ha az összeszámított idõtartam egész órá-
val maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó idõt a pót-
lék összegének megállapításakor egy teljes óra pótlékra jo-
gosító idõtartamként kell figyelembe venni.”

56. §

Az R6. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A 16. § szerinti pótlék csak annak állapítható meg,
aki búvár képesítéssel rendelkezik, és jóváhagyott terv
vagy külön intézkedés alapján szolgálati feladatként hajt
végre búvármerülést vagy túlnyomásos térben feladatot.”

57. §

Az R6. 19. és 20. §-a helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„19. § (1) Készenléti tevékenységért járó fokozott
igénybevételi pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki
a miniszter által rendeletben vagy utasításban, illetve a mi-
niszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM)
közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: KÁT),
a HVKF vagy a KNBSZ fõigazgatója által intézkedésben
vagy parancsban elrendelt, illetve engedélyezett, a Hjt.
105. § (3) bekezdése szerinti készenléti szolgálatot belföl-
dön teljesít.

(2) Nem jogosult a pótlékra az, aki a készenléti szolgála-
tot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgá-
lati rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati feladat-
ként látja el.

(3) A pótlék megállapításának alapja a pótlék folyósítá-
sát megalapozó szolgálatokat mûködtetõ honvédelmi szer-
vezetnél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja sze-
rinti nem katonai oktatási intézménynél a szolgálatokról
kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.

(4) Laktanyai készenléti szolgálat esetén az (1) bekez-
dés szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illet-
ményalap 0,26%-a.

(5) Laktanyán kívüli készenléti szolgálat esetén
az (1) bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvé-
delmi illetményalap százalékában

a) legfeljebb 3 órás beérkezési idõ meghatározása ese-
tén 0,24%,

b) 3 órát meghaladó, de legfeljebb 24 órás beérkezési
idõ meghatározása esetén 0,22%.

(6) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja sze-
rinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítõ tagja részére
járó pótlék mértékét a (3)–(5) bekezdésben foglaltak alkal-
mazásával kell megállapítani.

20. § (1) Az állomány Hjt. 105. § (4) bekezdése alapján
rendelkezésre állásra kötelezett tagja készenléti tevékeny-
ségért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, ha
a kijelöléssel összefüggõ feladat vonatkozásában a szá-
mára mûveleti területre való legfeljebb 30 napos megindu-
lási vagy annak hiányában kiérkezési követelmény került
meghatározásra. A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi
illetményalap 0,2%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pótlék megállapí-
tásának alapja a pótlék folyósítását megalapozó kijelölés-
ben érintett állományilletékes honvédelmi szervezetnél
a kijelölésrõl kiadott parancs vagy határozat.”
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58. §

Az R6. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevéte-
li pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter
által kiadott rendeletben vagy utasításban, vagy a KÁT,
a HVKF vagy a KNBSZ fõigazgatója által kiadott intézke-
désben vagy parancsban elrendelt, illetve engedélyezett
õr-, ügyeleti, biztosító rendész vagy katonai rendészeti
szolgálatot lát el a Hjt. 105. § (1) és (2) bekezdése szerinti
feladatrendben.”

59. §

Az R6. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke

a honvédelmi illetményalap százalékában
a) a légierõ ügyeletes parancsnok, az ügyeletes parancs-

nok, az MH Központi Ügyelet, a honvédelmi szervezet
riasztó-értesítõ feladatokat ellátó legmagasabb szintû
ügyeleti szolgálata, valamint honvédelmi szervezetnél
a Mûveleti Vezetési Rendszer keretében – állandó vagy
eseti jelleggel – felállításra kerülõ ügyeleti szolgálat eseté-
ben 0,31%,

b) az a) pont alá nem tartozó egyéb õrszolgálat és ügye-
leti szolgálat, valamint a biztosító rendész szolgálat és
a katonai rendészeti szolgálat esetében 0,24%.

(2) Azon (1) bekezdés szerinti szolgálatok esetében,
amelyeket a mûködtetésükre vonatkozó szolgálati intézke-
dés alapján tartalmilag a készenléti szolgálatra jellemzõ
körülmények között kell ellátni, a 22. § szerinti pótlék he-
lyett a 19. § szerinti pótlék jár.”

60. §

Az R6. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A 25. § szerinti pótlék megállapításakor az adott
gyakorlat helyszínén ténylegesen eltöltött idõtartamokból
csak az egész órával maradéktalanul osztható idõtartamo-
kat lehet figyelembe venni. Az egész órával nem osztható
idõtartamokat nem lehet összeszámítani.”

61. §

Az R6. 34. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A pótlékra jogosító beosztásokat a munkakör-gaz-
dálkodással kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás
alapján a repülõmûszaki beosztások tekintetében szakmai
felelõsként kijelölt szervezet vezetõje által kiadott jegyzék
határozza meg.”

62. §

Az R6. 49. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) Ha az állomány tagja részére az 53. § alapján a bel-
földi vezénylés idõszakára vonatkozóan megállapított
eseti illetménypótlékok együttes összege nem éri el a ve-
zénylés elõtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok
együttes összegét, a vezénylés ideje alatt részére a külön-
bözetet pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetmény
címén kell megállapítani. A különbözet megállapításánál
a vezénylés elõtti beosztásban kapott eseti illetménypótlé-
kok együttes összegeként a vezénylést megelõzõ tizenkét
naptári hónap vonatkozásában megállapított eseti illet-
ménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Ha
az állomány tagja fennálló szolgálati viszonya nem éri el
a tizenkét naptári hónapot, a vezénylést megelõzõen szol-
gálati viszonyban töltött idõtartam vonatkozásában a ve-
zénylés elõtti beosztásban megállapított eseti illetmény-
pótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(2) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetményre
való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és
szükség esetén az összegét az (1) bekezdés szerinti egy-
havi számított átlag és az adott hónap vonatkozásában
megállapított eseti illetménypótlékok együttes összege
különbözeteként kell megállapítani.”

63. §

Az R6. a következõ 32/A. alcímmel egészül ki:
„32/A. A Honvédség tevékenységét elõsegítõ egyesü-

lethez vezényeltek illetményjogosultsága
52/A. § (1) Ha az állomány a Hjt. 52/A. § (4) bekezdésé-

ben foglaltak alapján a Honvédség tevékenységét elõsegítõ
egyesülethez vezényelt tagja illetményére a vezénylési
megállapodás alapján a hivatásos vagy szerzõdéses állo-
mányú katonákra vonatkozó szabályok az irányadók és
az illetményt a vezénylés idõtartama alatt a Honvédség
biztosítja, erre irányuló miniszteri döntés esetén a Hjt.
123. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az alapillet-
mény – az életkor és a vezénylés alapjául szolgáló eredmé-
nyek figyelembevételével – a honvédelmi illetményalap és

a) altiszt esetében 4,95–6,60,
b) tiszt esetében 6,25–10,60

közötti szorzószámok szorzataként állapítható meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri döntés hiányában

az alapilletményt
a) az elsõ szolgálati beosztásba történõ kinevezés nélkül

vezényeltek esetében a Hjt. 123. § (5) bekezdés b) pontja,
b) az elsõ szolgálati beosztásba kinevezett vezényeltek

esetében a vezénylést megelõzõ napon betöltött beosztás
besorolása
figyelembevételével kell megállapítani.”
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64. §

Az R6. 54. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egé-
szül ki:

[Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) és
f) alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt
– a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jo-
gosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – csak
a STANAG 6001 pótlék, a területi pótlék, az akciószolgá-
lati tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és
– a 6. § alapján pótlékra jogosítóként meghatározott be-
osztás betöltése esetén – a munkaerõ-piaci pótlék, vala-
mint a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) alpontja szerinti külföldi
szolgálat során]

„d) a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén
a különleges mûveleti tevékenységért járó fokozott igény-
bevételi pótlék”
(állapítható meg.)

65. §

Az R6. 35. alcíme a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) Az állomány Hjt. 58/A. § (2) bekezdése

alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében
a szolgálati viszony szünetelése idõszakában is alkalmazni
kell a Hjt. 122. § (4) bekezdését, azzal az eltéréssel, hogy
ebben az idõszakban részére a Hjt. szerinti illetmény a Hjt.
58/A. § (3) bekezdésére figyelemmel nem kerül folyósí-
tásra, valamint a Hjt. szerint megállapított illetményérõl
az állomány érintett tagját nem kell tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az illetményt
a szolgálati viszony szünetelésének kezdetét megelõzõ na-
pon érvényes illetmény figyelembevételével kell megálla-
pítani. Az így megállapított illetményt a honvédelmi illet-
ményalapnak a szünetelés idõszaka alatti esetleges emel-
kedésének mértékével korrigálni kell.”

66. §

Az R6. 65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § (1) A szerzõdés-hosszabbítási díj összegét a szer-

zõdés-hosszabbítást megelõzõ szerzõdésben vállalt szol-
gálati idõ utolsó napján érvényes távolléti díj alapján kell
kiszámítani.

(2) A szerzõdés-hosszabbítási díjat
a) a Hjt. 73. § (5) bekezdése szerinti esetben a megszûnõ

szerzõdéses szolgálati viszony,
b) a Hjt. 73. § (6) bekezdése szerinti esetben a megszûnõ

hivatásos szolgálati viszony
utolsó napjáig kell visszafizetni.”

67. §

Az R6. a következõ 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § Az állomány Hjt. 58/A. § (2) bekezdése alap-

ján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében is al-
kalmazni kell a Hjt. 132. § (2) bekezdését, azzal az eltérés-
sel, hogy ha az állomány érintett tagja esetében a Hjt.
132. § (1) bekezdése szerinti jubileumi jutalomra jogosító
szolgálati viszonyban töltött idõ elérésének napja a szolgá-
lati viszony szünetelése idõszakára esik, és a jubileumi ju-
talom alapját képezõ szolgálati idõ alapján az adott idõ-
szakra vonatkozóan jubileumi jutalomban a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
szakmai vezetõként nem részesült, a Hjt. szerinti jubileumi
jutalmat – egyéb kizáró ok hiányában – részére utólag, leg-
késõbb a szolgálati viszony szünetelésének utolsó napját
követõ második hónap 5. napjáig, vagy ha szolgálati vi-
szonya ennél korábbi idõpontban megszûnik, a szolgálati
viszony megszûnése napjáig kell folyósítani.”

68. §

Az R6. 73/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73/A. § (1) A Hjt. 32. § (5) bekezdése szerinti esetben

az ismételt jogviszony-létesítésre a szolgálati viszony ko-
rábbi megszûnését követõ 2 éven belül akkor kerülhet sor,
ha az állomány tagja a szerzõdéses szolgálati viszony ko-
rábbi megszûnése vonatkozásában részére kifizetett lesze-
relési segélyt, visszailleszkedési támogatást vagy végki-
elégítést az új szolgálati viszony létesítéséig teljes összeg-
ben visszafizeti.

(2) A korábbi szerzõdéses szolgálati viszony megszûné-
sekor önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalók által
– az önkéntes tartalékos szolgálati viszony vállalt idõtarta-
mának letelte elõtt – történõ újabb szerzõdéses szolgálati
viszony létesítéskor az (1) bekezdést azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a megszûnõ önkéntes tartalékos
szolgálati viszony vonatkozásában kapott, a Hjt. 74/A. §-a
szerinti juttatást, valamint a visszailleszkedési támogatás
Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 247/E. § (3a) be-
kezdése szerinti részét nem kell visszafizetni.”

69. §

Az R6. V. Fejezete a következõ 49. alcímmel egészül ki:
„49. Az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösz-

tönzõ juttatás
73/D. § (1) A Hjt. 74/A. §-a szerinti esetben az állomány

tagja kéthavi távolléti díjnak megfelelõ mértékû többlet-
juttatásra jogosult, ha

a) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya nem a Hjt. 12. § (2) bekezdése, 38. § (8) bekezdése,
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59. § (1) bekezdés c) és e) pontja, 59. § (2) bekezdés d) és
e) pontja, 68. § (1) bekezdés a)–o) pontja, 79. § (5) bekez-
dése vagy 82. § (2) bekezdése alapján szûnik meg, és

b) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya megszûnésekor önkéntes mûveleti vagy önkéntes te-
rületvédelmi tartalékos szolgálati viszonyt létesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összegének megál-
lapításakor a hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati
viszony utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul
venni.”

70. §

Az R6. 74. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona tört
havi illetményének megállapítása során a Hjt. 122. §
(3) bekezdésének alkalmazása során a tárgyhónap munka-
napjaiként az általános szolgálati rend szerinti munkana-
pokat kell figyelembe venni.

(5) Az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 219. § (3) be-
kezdése szerinti lemondási jogát az ott meghatározott jut-
tatások részösszege tekintetében is gyakorolhatja.”

71. §

Az R6. VI. Fejezete a következõ 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B. § A Hjt.
a) 215. § (6) bekezdése szerinti esetben a visszailleszke-

dési támogatást vagy annak érintett részét, illetve az ön-
kéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönzõ juttatást,

b) 219. § (5) bekezdése szerinti esetben a szerzõdéskö-
tési díjat
a megszûnõ önkéntes tartalékos szolgálati viszony utolsó
napjáig kell visszafizetni.”

72. §

Az R6.
a) 4. § (2) bekezdésében az „állomány tagja részére”

szövegrész helyébe az „állomány tagja részére – a (3) és
(4) bekezdés szerinti esetek kivételével –” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a „merülési napló” szöveg-
rész helyébe a „nyilvántartás” szöveg,

c) 22. § (2) bekezdésében az „a 24 órás ügyeleti szolgá-
latot” szövegrész helyébe az „az ügyeleti szolgálatot”
szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében a „HM közigazgatási államtit-
kára” szövegrész helyébe a „KÁT” szöveg,

e) 27. §-ában a „24 óránkénti” szövegrész helyébe
az „óránkénti” szöveg, a „7,7%-a” szövegrész helyébe
a „0,32%-a” szöveg,

f) 54. § (3) bekezdés c) pontjában a „pótlék” szövegrész
helyébe a „pótlék,” szöveg,

g) 74/A. § (3) bekezdésében a „66. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe a „66. § (2) bekezdése és a 73/D. §-a”
szöveg
lép.

8. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással
kapcsolatos eljárásrendrõl szóló

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

73. §

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsola-
tos eljárásrendrõl szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
(a továbbiakban: R7.) 1. § h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„h) tényleges szolgálati idõ: a hivatásos és a szerzõdé-
ses katonai szolgálati viszonyban, valamint a rendvédelmi
szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tény-
leges, beszámítás és kedvezményes szorzók nélkül számí-
tott szolgálati idõ.”

74. §

Az R7. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet
az állomány egészségi állapota miatt ügyei vitelében tartó-
san akadályozott, személyes nyilatkozattételre nem képes
tagja helyett és nevében törvényes képviselõje is elõter-
jesztheti.”

75. §

Az R7. 6. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„6. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása he-

lyetti felmentési, nyugdíj elõtti rendelkezési állomány-
ba helyezés vagy a szerzõdés megszûnésének megálla-
pítása iránti kérelem

8. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése
szerinti, a szolgálati viszony felmentéssel történõ meg-
szüntetése iránti kérelmét az állományilletékes parancs-
nok részére nyújthatja be. Az állományilletékes parancs-
nok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja
a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi
szervezetet.

(2) Ha a szerzõdéses állomány tagja a Hjt. 68/A. §
(6) bekezdése alapján kérelmezi a szerzõdése megszûnésé-
nek a Hjt. 59. § (5) bekezdése szerinti megállapítását,
az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának
megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szer-
vet és a központi pénzügyi szervezetet.
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(3) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése
alapján kérelmezi a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja sze-
rinti rendelkezési állományba helyezését, az állományille-
tékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével
tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet.”

76. §

Az R7. a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.)
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1. §
h) pontját az állomány tagjának ez irányú kérelme esetén
az R. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyre is alkal-
mazni kell azzal, hogy ez esetben a Hjt. 68/B. § (4) bekez-
dése szerinti határidõ a kérelem Honvédség általi kézhez-
vételét követõ napon újrakezdõdik, az addig megtett vala-
mennyi eljárási cselekményt, jognyilatkozatot semmisnek
kell tekinteni, és az eljárást ismételten le kell folytatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévõ-
nek minõsül az ügy, ha az állomány tagja az R. hatálybalé-
pésekor szolgálati viszonyban áll.”

77. §

Hatályát veszti az R7. 20. § (4) bekezdése.

9. Záró rendelkezések

78. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 4. alcím, valamint az 50. § 2018. január
1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:52 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B)

(A munkáltató jogkör megnevezése)

(52.) „– tábornok; fõtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes”

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ 65a–65d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.)
(A hatáskör

területe)
(A munkáltatói jogkör megnevezése)

(H
V

K
F

)
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)

„65a.
2.25. A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás
megkötése a hivatásos állomány tagjával,
valamint annak megszüntetése

65b. Tiszt, altiszt X

65c.

2.26. A Hjt. 44/A. § (2)–(5) bekezdése szerinti
feltételek a szerzõdéses állomány tagjának
állományba vételekor történõ kikötése, valamint
a Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti
szerzõdésmódosítás

65d. Tiszt, altiszt X”

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:18 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(E)

(Általános elõmeneteli rend)

(18.)

„csoportfõnök-helyettes (K);
fõosztályvezetõ-helyettes (K);
irodavezetõ (K);
osztályvezetõ;
titkárságvezetõ (K);
vezetõ szakreferens (K)”

2.Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:20 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(E)

(Általános elõmeneteli rend)

(20.) „csoportfõnök (K)”
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3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

(Középszintû és más magasabb szintû parancsnokságok)

(18.)

„fõnök (K);
igazgató (K);
irodavezetõ (K);
katonai képviselõ helyettes (K);
osztályvezetõ (K);
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes (K);
törzsfõnök (K)”

2.Az R1. 5. melléklet D) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

(MH Egészségügyi Központ)

(18.)

„hivatalvezetõ (K);
igazgató (K);
igazgatóhelyettes (K);
igazságügyi szakértõ fõorvos (K);
intézetvezetõ (K);
irodavezetõ (K);
központparancsnok (K);
osztályvezetõ (K);
osztályvezetõ fõorvos (K);
parancsnok-helyettes (K);
rendelõvezetõ (K);
részlegvezetõ (K);
törzsfõnök (K)”

4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 15. melléklet 2. pontja a következõ 2.52. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.52. Operatív Csoport”
2. Az R1. 15. melléklet 4. pontja a következõ 4.69. és 4.70. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.69. Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat
4.70. Operatív Csoport”
3. Az R1. 15. melléklet 5. pontja a következõ 5.14. ponttal egészül ki:
(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat)
„5.14. A Hvt. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feladat ellátására irányuló készenléti szolgálat”
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A honvédelmi miniszter
11/2017. (VIII. 31.) HM

rendelete
a honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek

kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet
módosításáról

A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kor-
mány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladat-
körömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
körérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nem-
zetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek ki-
adásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet (a továb-
biakban: rendelet) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(2a) A 2a. melléklet határozza meg a nem kizárólag ka-
tonai oktatási intézményekben oktatható alap-szakképesí-
tések szakmai és vizsgakövetelményeit.”

2. §

A rendelet 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tarto-
zó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosí-
tásáról szóló 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel

a) megállapított 1. § (2a) bekezdést és 2a. mellékletet,
valamint

b) módosított 1. mellékletet
a 2017/18. tanévtõl induló képzésekre kell alkalmazni.”

3. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet a 2. melléklet szerinti 2a. melléklettel

egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez

A honvédelmért felelõs miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, ágazatonként,
szakmairányonként, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D E

Szakképesítések megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése

S
zi

nt

T
an

ul
m

án
yi

te
rü

le
t

S
or

sz
ám

Alap-szakképesítés megnevezése:

I.

54 863 02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22. Közszolgálat

1. (parancsnoki ágazat, ABV védelmi)

2. (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)

3. (légi vezetés ágazat)

4. (híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltetõ)

5. (híradó ágazat, átvitel- és kapcsolástechnikai eszközüzemeltetõ)

6. (katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ ágazat)

7. (repülésbiztosító ágazat)

8. (speciális felderítõ ágazat, rádióelektronikai felderítõ)

9. (speciális felderítõ ágazat, elektronikai hadviselés)

10. (szerelõ ágazat, páncélos és gépjármû szerelõ)

11. (szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ)

12. (mûszerész ágazat, fegyvermûszerész)

13. (mûszerész ágazat, páncéltörõ rakéta mûszerész)

14. (repülõmûszaki ágazat, sárkány-hajtómûszerelõ)

15. (repülõmûszaki ágazat, avionikai szerelõ)

55 863 01

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:

II. Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

16. (légi vezetés ágazat)

17. (híradó és informatikai ágazat)

18. (speciális felderítõ ágazat)

19. (biztonsági ágazat, katonai felderítõ)

20. (biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági)

21. (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítõ)

31 863 01

Részszakképesítés megnevezése:

III. Alapfokú katonai vezetõ-helyettes

Nem kizárólag katonai oktatási intézményben oktatható
alap-szakképesítés megnevezése

IV. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ

V. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintézõ

”
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2. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez
„2a. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez

I. HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELÕ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 863 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ
1.3. Iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700–2000 óra

2. A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZÕ ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai elõképzettség, végzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai elõképzettség: –
2.3. Elõírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
A Honvéd kadét képzésre nem vehetõ fel, aki az alábbiak közül valamelyikben szenved:
a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlõdési, mozgásszervi rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhetõ értelmi zavarok,
f) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlõdõ epe-, vesekövesség,
m) súlyos bõrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya.
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idõ aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idõ aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerû képzésben az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakörök, foglalkozások:

A B C D

1. 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthetõ munkakörök

2. 3.1.2. 0310 Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ foglalkozásai Honvéd

3. 3.1.3. 3910 Egyéb ügyintézõ Ügyintézõ

4. 3.1.4. 3649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens Titkár

5. 3.1.5. 4112 Általános irodai adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintézõ
Alapítványi ügyintézõ
Dokumentációs ügyintézõ

6. 3.1.6. 4114 Adatrögzítõ, kódoló
Adatrögzítõ
Számítógépes adatrögzítõ
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3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1. A Magyar Honvédségnél legénységi állományban
a) katonai alaptevékenységet végez,
b) tisztesi alapfeladatokat hajt végre, és
c) katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez.
3.2.2. Legfontosabb munkatevékenységek:
a) katonai alapfeladatok körében az alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
b) a szolgálati szabályzatban meghatározottak alkalmazása és
c) az elöljáró által meghatározott egyéb alapszintû feladatok végrehajtása.
3.2.3. Polgári munkakörben:
Feladatai:
a) az irodában folyó ügyviteli folyamatok végzése, szervezése, irányítása;
b) az irodai körülmények között zajló adminisztrációs feladatok, általános irodai és adminisztratív készségeket igénylõ

egyéb tevékenységek végzése irányítás mellett a szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályok, egyéb
utasítások betartása;

c) kommunikációs tevékenység végzése, belsõ és külsõ kapcsolattartás;
d) feladatok, információk gyûjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
e) meghatározott szakterületen ügykezelési feladatok ellátása;
f) az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
g) általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
h) számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
i) írásbeli dokumentumok, iratok, levelek elõállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
j) írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belsõ szervezeti iratok elõkészítése leírása és megszerkesztése;
k) jegyzõkönyvek készítése;
l) iratok, egyéb dokumentumok szakszerû kezelése, tárolása;
m) határidõk nyomon követése, betartása;
n) ügyfélmegkeresések továbbítása;
o) beszámolás a vezetõnek;
p) forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes formátumok kezelésére képes tároló- és

feldolgozóeszközökre és
q) az anyagok válogatása vagy osztályozása utasítás szerint.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C D

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre

3.3.3. 31 863 01 Alapfokú katonai vezetõ-helyettes Részszakképesítés
3.3.4. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintézõ Szakképesítés

3.3.5. 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)

Szakképesítés

3.3.6. 55 863 01 Honvéd zászlós Szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B C

4.1.
Az 52 863 01 azonosító számú Honvéd Kadét, igazgatási ügykezelõ megnevezésû az állam által elismert szakképesítés szakmai

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3.

12127-17
Katonai alapismeretek modul: Alapszintû katonai ismeretek tantárgy

4.4. Katonai alapismeretek modul: Haditechnikai ismeretek tantárgy
4.5. Katonai alapismeretek modul: Alaki rendgyakorlat tantárgy
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban elõírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerû szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tan-

tárgyak és szakmai gyakorlatok – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékûek az adott köve-
telménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C D

5.2.1.
Az 52 863 01 azonosító számú Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ megnevezésû az állam által elismert szakképesítés szakmai

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2. azonosító száma megnevezése
a komplex vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Alapszintû katonai ismeretek tantárgy írásbeli, szóbeli
5.2.4. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Haditechnikai ismeretek tantárgy írásbeli
5.2.5. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Alaki rendgyakorlat gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elõírt feladat
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetõ.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Az 52 863 01 azonosító számú Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ megnevezésû szakképesítés komplex szak-

mai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai követelménymodul: Alaki rendgyakorlat

tantárgy
A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a vezény- és parancsszavak ismeretét, végrehajtását és végrehajtatását,
b) a tiszteletadás végrehajtását egyénileg és kötelékben,
c) az elöljáróhoz való menet, jelentés, jelentkezés végrehajtását és
d) a katonai rendezvények lefolyásának rendjét, amelynek alaki tartalma az elöljáró fogadása és köszöntése.
A vizsgafeladat idõtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A 4. Szakmai követelmények fejezet 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai követelménymodul: Alapszintû kato-

nai ismeretek tantárgy és a Haditechnikai ismeretek tantárgy témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és ki-
adott feladatlap kitöltése.

Írásbeli témakörök:
A) Alapszintû katonai ismeretek tantárgy:
a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
b) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzõi,
c) a modern háborúk jellemzõi,
d) térkép- és tereptani alapismeretek,
e) általános katonai ismeretek: a harcászat alapfogalmai, a béketámogató mûveletek, túlélési ismeretek, Atom-, Biológiai-

és Vegyivédelmi (a továbbiakban: ABV védelmi) alapismeretek, haditechnikai ismeretek,
f) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
g) hadijogi alapismeretek,
h) a magyar közigazgatás rendszere és
i) Magyarország védelemigazgatási rendszere.
B) Haditechnikai ismeretek tantárgy:
a) lõelméleti alapismeretek,
b) balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok és
c) a Magyar Honvédségnél és Szövetséges haderõknél rendszeresített, haditechnikai eszközök bemutatása.
A vizsgafeladat idõtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40%
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5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai követelménymodul: Alap-

szintû katonai ismeretek tantárgy témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból kihúzott
szóbeli vizsgakérdéseire.

Témakörök:
a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
b) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzõi,
c) a modern háborúk jellemzõi,
d) térkép- és tereptani alapismeretek,
e) az általános katonai ismeretek: harcászati alapfogalmak, a béketámogató mûveletek, túlélési ismeretek, ABV vé-

delmi alapismeretek, haditechnikai ismeretek,
f) alaki ismeretek,
g) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
h) hadijogi alapismeretek,
i) a szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben és
j) egészségügyi ismeretek.
A szóbeli vizsgafelelet idõtartama: 15 perc (felkészülési idõ: 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A B

6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Egyéni felszerelés

6.3. Térképészeti szakanyagok

6.4. Számítógép konfigurációk

6.5. Számítógépes szoftverek (Windows, Office)

6.6. Mágneslemezek, CD-k, adathordozók

6.7. Nyomtatók

6.8. Lõszereket oktató tablósor

6.9. Fegyver típusonkénti oktató tablók

6.10. Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok

6.11. Gyakorló fegyverek

6.12. Metszett fegyverek

6.13. Gyakorló lõszerek és metszetek

6.14. Oktató fali tabló sorozatok

6.15. Mûködést szemléltetõ fali tablók

6.16. Lõelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok

6.17. Célzást gyakorló és ellenõrzõ készülékek

6.18. Haditechnikai eszközök*

6.19. Harcjármûtechnikai eszközök*

6.20. Fegyverzettechnikai eszközök*

6.21. Híradóeszközök*

6.22. Harcanyagok*

6.23. Oktatástechnikai segédeszközök

6.24. Oktatófilmek, prezentációk

6.25. Ágazati/szakmairányú képzés szakanyagai

* A Magyar Honvédség által biztosított külsõ gyakorlóhelyen
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7. EGYEBEK
7.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplõ képzések szakmai tartalmáért felelõs és a szakmai vizsgabizottság-

ban való részvételre kijelölt szervezetek:

A B C D

7.1.1. Azonosító szám
A szakképesítés

megnevezése
A szakképesítés ágazat szerint illetékes

szakmai szerv, szervezet

7.1.2. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ a miniszter által közjogi szervezetszabályozó
eszközben kijelölt szerv

7.2. A Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ érettségi végzettséggel szerezhetõ meg.

II. HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvédelmi igazgatási ügyintézõ
1.3. Iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: – óra

2. A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZÕ ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai elõképzettség, végzettség: Érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai elõképzettség: –
2.3. Elõírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
A képzésre nem vehetõ fel, aki az alábbiak közül valamelyikben szenved:
a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlõdési, mozgásszervi rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhetõ értelmi zavarok,
f) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlõdõ epe-, vesekövesség,
m) súlyos bõrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya.
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idõ aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idõ aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerû képzésben az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartama: két évfolyamos képzés esetén

az elsõ, 1/13. szakképzési évfolyamot követõen 160 óra.
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3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakörök, foglalkozások:

A B C D

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése
A szakképesítéssel betölthetõ

munkakörök

3.1.2. 0310
Fegyveres szervek középfokú képesítést
nem igénylõ foglalkozásai Honvéd

3.1.3. 3910 Egyéb ügyintézõ Ügyintézõ

3.1.4. 3649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens Titkár

3.1.5. 3221 Irodai szakmai irányító

Iktatásirányító
Információs Iroda vezetõ
Irodakoordinátor
Irodai ügyvitel-irányító
Irodavezetõ

3.1.6. 4112 Általános irodai adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintézõ
Alapítványi ügyintézõ
Dokumentációs ügyintézõ

3.1.7. 4114 Adatrögzítõ, kódoló
Adatrögzítõ
Számítógépes adatrögzítõ

3.1.8. 4136 Iratkezelõ, irattáros Dokumentációs elõadó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1. A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
a) katonai alaptevékenységet végez,
b) tisztesi alapfeladatokat hajt végre, és
c) katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez.
3.2.2. Legfontosabb munkatevékenységek:
a) katonai alapfeladatok körében a szolgálati, az alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazása és
b) szolgálati szabályzatban meghatározottak alkalmazása.
3.2.3. Polgári munkakörben
3.2.3.1. Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenõrzi az irodában folyó – elsõsorban adminisztrációs – munkát, kom-

munikációs kapcsolatokat.
Feladatai:
a) az irodában folyó ügyviteli folyamatok szervezése, irányítása, ellenõrzése;
b) az irodai körülmények között zajló adminisztrációs feladatokat általános irodai és adminisztratív készségeket

igénylõ egyéb tevékenységeket ellátó dolgozók munkájának megtervezése, koordinálása, a feladatok kiosztása;
c) az irodai adminisztrációs feladatok végzésének felügyelete, ellenõrzése, közvetlen irányítása;
d) a szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályok, egyéb utasítások betartása és betartatása és
e) az irodában folyó kommunikációs kapcsolatok irányítása, szervezése, ellenõrzése.
3.2.3.2. Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegû feladatokat lát el; a szervezeten be-

lül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
Feladatai:
a) adatok, információk gyûjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
b) meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;
c) az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
d) általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
e) számítógépes adatbeviteli feladatok végzése, írásbeli dokumentumok szerkesztése;
f) írásbeli dokumentumok, iratok, levelek elõállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
g) beszédrögzítés gyorsírással vagy egyéb technikai megoldásokkal;
h) iratok, egyéb dokumentumok szakszerû kezelése, tárolása;
i) határidõk nyomonkövetése, betartása;
j) korszerû ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
k) ügyfélmegkeresések továbbítása és
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l) beszámolás a vezetõnek.
3.2.3.3. Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
Feladatai:
a) forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes formátumok kezelésére képes tároló- és

feldolgozóeszközökre;
b) szükség esetén az adatok javítása;
c) kódoló berendezések segítségével tranzakciós dokumentumok kódolása és tranzakciók végzése és
d) információk kódolása és információk kódok szerinti osztályozása adatfeldolgozási célból.
3.2.3.4. Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelõ irattárazását

végzi, dokumentumokat másol és továbbít.
Feladatai:
a) az dokumentumok válogatása vagy osztályozása utasítás szerint és
b) az irattárban tárolt és az irattárból kiadott anyagok nyilvántartása.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C D

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre

3.3.3. 31 863 01 Alapfokú katonai vezetõ-helyettes Részszakképesítés
3.3.4. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelõ Szakképesítés
3.3.5. 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) Szakképesítés
3.3.6. 55 863 01 Honvéd zászlós Szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B

4.1.
Az 54 863 01 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintézõ megnevezésû az állam által elismert szakképesítés szakmai

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 12120-17 Honvédelem és jog
4.4. 12121-17 Biztonság és védelempolitika
4.5. 12122-17 Ágazattechnika
4.6. 12123-17 Szervezeti viselkedés és vezetés
4.7. 12124-17 Katonai Szakmai idegen nyelv
4.8. 12125-17 Ágazati informatika
4.9. 12126-17 Katonai közelharc és kézitusa

4.10. 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerû szakképzésben: az iskolai rendszerû szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyít-

ványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékûek
az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: –
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5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C D

5.2.1.
Az 54 863 03 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintézõ megnevezésû az állam által elismert szakképesítés szakmai

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2. azonosító száma megnevezése
a komplex vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3. 12120-17 Honvédelem és jog írásbeli, szóbeli
5.2.4. 12121-17 Biztonság és védelempolitika szóbeli
5.2.5. 12122-17 Ágazattechnika gyakorlati
5.2.6. 12123-17 Szervezeti viselkedés és vezetés gyakorlati
5.2.7. 12124-17 Katonai Szakmai idegen nyelv gyakorlati
5.2.8. 12125-17 Ágazati informatika gyakorlati
5.2.9. 12126-17 Katonai közelharc és kézitusa gyakorlati

5.2.10. 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elõírt feladat
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetõ.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Az 54 863 03 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintézõ megnevezésû szakképesítés komplex szakmai

vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: 12122-17 Ágazattechnika szakmai követelménymodul
A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a katonai egyéni egészségügyi ellátás feladatait,
b) a sebesültek ellátásnak speciális eszközeit,
c) a defibrillátor használatát és
d) az ágazati eszköztechnika kezelését.
A vizsgafeladat idõtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
B) 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szakmai követelménymodul:
A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a dokumentumok készítését,
b) a speciális informatikai és irodai eszközök, gépi berendezések, rendszerek használatát és
c) a postázással kapcsolatos gépi berendezések használatát.
A vizsgafeladat idõtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A 4. Szakmai követelmények fejezet a 12120-17 Honvédelem és jog szakmai követelménymodul témaköreihez kap-

csolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Írásbeli témakörök:
a) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
b) hadijogi alapismeretek,
c) a magyar közigazgatás rendszere és
d) Magyarország védelemigazgatási rendszere.
A vizsgafeladat idõtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
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5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 12120-17 Honvédelem és jog, 12121-17 Biztonság és védelempoliti-

ka, 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szakmai követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó központilag össze-
állított és kiadott tételsorokból kihúzott szóbeli vizsgakérdéseire.

Témakörök:
A) Honvédelem és jog
a) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzõi,
b) a modern háborúk jellemzõi,
c) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
d) hadijogi alapismeretek és
e) a szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben.
B) Biztonság és védelempolitika
a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
b) a NATO létrejötte, szervezete, feladatai,
c) az Európai Unió létrejötte, szervezete, feladatai,
d) az ENSZ megalakulása, szervezete, feladatai,
e) katonai stratégiák,
f) fegyverzettörténet és
g) regionális társadalmi különbségek.
C) Szervezeti és katonai ügyvitel
a) ügyiratok csoportosítása,
b) ügyvitelszervezés,
c) ügyiratkezelés és folyamata,
d) nyilvántartásba vétel,
e) ügyintézés folyamata,
f) bélyegzõ használata,
g) irattározás,
h) információszabályozás,
i) bizonylatok és
j) minõsített adatok kezelése.
A szóbeli vizsgafelelet idõtartama: 15 perc (felkészülési idõ: 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A B

6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Egyéni felszerelés
6.3. Térképészeti szakanyagok
6.4. Számítógép konfigurációk
6.5. Számítógépes szoftverek (Windows, Office)
6.6. Mágneslemezek, CD-k, adathordozók
6.7. Nyomtatók
6.8. Lõszereket oktató tablósor
6.9. Fegyver típusonkénti oktató tablók

6.10. Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok
6.11. Gyakorló fegyverek
6.12. Metszett fegyverek
6.13. Gyakorló lõszerek és metszetek
6.14. Oktató fali tabló sorozatok
6.15. Mûködést szemléltetõ fali tablók

6.16. Lõelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló
sorozatok
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6.17. Célzást gyakorló és ellenõrzõ készülékek
6.18. Haditechnikai eszközök*
6.19. Harcjármûtechnikai eszközök*
6.20. Fegyverzettechnikai eszközök*
6.21. Híradóeszközök*
6.22. Harcanyagok*
6.23. Oktatástechnikai segédeszközök
6.24. Oktatófilmek, prezentációk
6.25. Ágazat/szakmairányú képzés szakanyagai

* A Magyar Honvédség által biztosított külsõ gyakorlóhelyen

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplõ képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szak-

mai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

A B C D

7.1.1. Azonosító szám
A szakképesítés/részszakképesítés

megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai

kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.1.2. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintézõ a miniszter által közjogi szervezetszabályozó
eszközben kijelölt szerv

”
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HATÁROZATOK

A Kormány
1496/2017. (VIII. 8.) 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.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozathoz

1. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat az alábbi 62–63. sorokkal egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat tervezett

helye
A gyakorlat tervezett

idõpontja
Létszám (fõ)
legfeljebb]

„62.
CARPATHIAN HAWK 2017
harcászati repülõgép gyakorlat

MH ÖHP Magyarország III–IV. n.é. 150

63.
Közép-Európai Védelmi
Együttmûködési (CEDC)
határvédelmi gyakorlat

MH ÖHP Ausztria III–IV. n.é. 150”

848 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám

A Kormány
1498/2017. (VIII. 8.) Korm.

határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú

(„Kaposvár megyei jogú város intermodális
pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi

közlekedés fejlesztése” címû) projekt támogatásának
növelésérõl, a kaposvári helyõrségi szálló

átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról,
valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének

megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány
a) egyetért az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító

számú, „Kaposvár megyei jogú város intermodális pálya-
udvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesz-
tése” címû projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásá-
nak 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerzõdésének 1. mel-
léklet szerinti módosításával,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
c) egyetért a Magyarország Kormánya és Kaposvár Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttmûködési
megállapodás végrehajtásával összefüggõ feladatokról
szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 2. pontjának
végrehajtása érdekében azzal, hogy

ca) a Kaposvár 7120 helyrajzi számon nyilvántartott in-
gatlanon (a továbbiakban: 7120 helyrajzi számú ingatlan)
mûködõ helyõrségi szállót a Kaposvár 836 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott ingatlanra (a továbbiakban: 836 hely-
rajzi számú ingatlan) áthelyezzék,

cb) a 836 helyrajzi számú ingatlant felújítsák (a továb-
biakban: Beruházás) azzal, hogy a Beruházást állami beru-
házásként, a Honvédelmi Minisztérium megvalósításában
végzik el,

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gon-
doskodjon a Beruházás megvalósításáról szóló elõterjesz-
tés elkészítésérõl és a Modern Városok Program Bizott-
sághoz történõ benyújtásáról,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal



e) felhívja a Miniszterelnökséget vezetõ minisztert és
a honvédelmi minisztert, hogy a Modern Városok Program
megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rende-
let 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntés
esetén a Beruházás finanszírozása érdekében szükséges
forrás – a Magyarország 2017. évi központi költségvetésé-
rõl szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet terhére, a Kvtv.
1. melléklet a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javá-
ra történõ – átcsoportosítása céljából nyújtson be elõter-
jesztést a Kormány részére az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti dön-
tés kezdeményezése érdekében,

Felelõs: Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: a Modern Városok Program Bizottság
döntését követõen azonnal

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gon-
doskodjon a 836 helyrajzi számú ingatlan Honvédelmi
Minisztérium részére történõ vagyonkezelésbe adása érde-
kében szükséges intézkedések megtételérõl,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal
g) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon

a Beruházás megvalósítása és a helyõrségi szálló átköltöz-
tetése érdekében szükséges intézkedések megtételérõl,

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: a vagyonkezelési szerzõdés f) alpont szerinti
megkötését és az e) alpont szerinti forrás
rendelkezésre állását követõen azonnal

h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
a 7120 helyrajzi számú ingatlan megosztására irányuló te-
lekalakítási eljárás megindításához szükséges tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat kiadása érdekében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2018. február 28.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba.

3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében fog-
lalt táblázat

a) B:96 mezõjében a „Kaposvár megyei jogú város vas-
útállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése
és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elõ-
városi körzetében I. ütem” szövegrész helyébe a „Kapos-
vár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá
kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” szöveg,

b) D:96 mezõjében a „10,50” szövegrész helyébe
a „14,10” szöveg
lép.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány
1610/2017. (IX. 5.) Korm.

határozata
a Modern Városok Program keretében

a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló
repülõtér közös felhasználású (katonai-polgári)

fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges
forrás elõirányzat-átcsoportosításáról

A Kormány a Modern Városok Program keretében az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében, a kecskeméti álla-
mi repülések céljára szolgáló repülõtér közös felhasználású
(katonai-polgári) fejlesztése céljából 1 643 476 500 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. tör-
vény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszter-

elnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
1. Célelõirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvé-
delmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím
2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, valamint
a 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Ágazati célelõ-
irányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági
Beruházási Programjához jogcím javára az 1. melléklet
szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1611/2017. (IX. 5.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Sportközpontok

fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

A Kormány
1. egyetért a Honvédelmi Sportközpontok kialakításá-

val és fejlesztésével összefüggõ program (a továbbiakban:
program) megvalósításával;

2. egyetért azzal, hogy a program megvalósítása során
kialakításra tervezett lõterek fejlesztésére állami tulajdonú
ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében felhívja
a honvédelmi minisztert, hogy

a) vizsgálja meg a lehetséges fejlesztési helyszíneket,
majd kezdeményezzen tárgyalásokat a program helyszíne-
irõl, és kössön együttmûködési megállapodásokat az érin-
tett helyi önkormányzatokkal a fejlesztésekhez szükséges
önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulaj-
donba adására vonatkozó szándéknyilatkozatok rögzítése
érdekében,

b) amennyiben az a) alpont szerinti egyeztetések alap-
ján valamely település esetében a beruházás kivitelezése
önkormányzati tulajdonú ingatlanon akadályba ütközik,
tegyen javaslatot az önkormányzat közigazgatási területén
elhelyezkedõ, állami tulajdonú ingatlanoknak a program-
ba történõ bevonására,

c) a fejlesztési területek a) és b) alpont szerinti kijelölé-
sét követõen haladéktalanul tájékoztassa a nemzeti fejlesz-
tési minisztert az érintett ingatlanok helyrajzi számáról és
az a) alpont szerint megkötött együttmûködési megállapo-
dásokról a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében;

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Rész-
vénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – gondos-
kodjon a 2. pont a) alpontja szerinti egyes ingatlanok álla-
mi tulajdonba vétele, valamint a 2. pont b) alpontja szerinti
ingatlanok programba történõ bevonása érdekében szük-
séges intézkedések megtételérõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a 2. pont c) alpontja szerinti megkeresést

követõen azonnal

4. egyetért azzal, hogy a program keretében megvaló-
suló beruházások építtetõje a Nemzeti Sportközpontok
legyen, azzal, hogy a sportszakmai szempontok érvé-
nyesülése érdekében a Honvédelmi Sportszövetség szak-
mai tanácsadóként segíti a Nemzeti Sportközpontok fel-
adatvégzését;

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a 2. pont c) alpontjában hivatkozott helyrajzi számok
rendelkezésre állása esetén ütemezetten készítsen elõter-
jesztést a Kormány részére az egyes beruházások meg-
valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a 3. pont szerinti intézkedésekkel

egyidejûleg

6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2017. évi központi költségvetésérõl szóló
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Feje-
zeti kezelésû elõirányzatok címet 55. Honvédelmi Sport-
központok fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti
fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a 2017. és
2018. költségvetési évekre vonatkozóan a program elsõ
ütemében megvalósításra kerülõ 40 lõtér beruházás-meg-
valósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok cím, 55. Honvédelmi Sportközpontok fejlesz-
tése jogcímcsoport javára a kivitelezéshez szükséges
17 464,32 millió forint költségvetési forrás ütemezett ren-
delkezésre állásáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a költségek felmerülésének megfelelõ ütem-
ben, a tervezési költségek vonatkozásában
azonnal

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nem-
zeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon
a 2017. és 2018. költségvetési évekre vonatkozóan a prog-
ram második ütemében megvalósításra kerülõ 67 lõtér ki-
viteli tervének elkészítése érdekében a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Feje-
zeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Honvédelmi Sport-
központok fejlesztése jogcímcsoport javára a kivitelezés-
hez szükséges 1283,3 millió forint költségvetési forrás
ütemezett rendelkezésre állásáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a költségek felmerülésének megfelelõ
ütemben

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti
fejlesztési miniszter bevonásával a 2019. és 2020. évi köz-
ponti költségvetés tervezése során gondoskodjon a prog-
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ram további ütemeinek megvalósításához szükséges költ-
ségvetési források biztosításáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a 2019. és 2020. évi központi költségvetés
tervezése folyamán

10. egyetért azzal, hogy a program eredményeként létre-
jött állami vagyon a Honvédelmi Minisztérium által kije-
lölt szervezet vagyonkezelésébe kerüljön, és felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján
tegye meg a szükséges intézkedéseket az érintett állami
vagyon vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a beruházások befejezését követõen

azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök
316/2017. (VIII. 21.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére – Mihócza Zoltán dandártábor-
nokot 2017. augusztus 20-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõ-
léptetem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03669-2/2017.

A köztársasági elnök
317/2017. (VIII. 21.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Korom Ferenc dandártábornokot
2017. augusztus 20-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03670-2/2017.

A köztársasági elnök
318/2017. (VIII. 21.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Apáti Zoltán ezredest 2017. au-
gusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. augusztus 4.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03671-2/2017.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
43/2017. (VIII. 17.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek belsõ kontrollrendszerének

kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl

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) bekezdés a) pontja alap-
ján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
61. §-ában és 69. §-ában, a költségvetési szervek belsõ
kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az ál-
lamigazgatási szervek integritásirányítási rendszerérõl és
az érdekérvényesítõk fogadásának rendjérõl szóló
50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírtak végrehajtásá-
ra a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá
tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Ezen utasítás alkalmazásában:
a) belsõ kontrollrendszer: a HM fejezeti szintû és a hon-

védelmi szervezetek intézményi tevékenységének teljes
vertikumát lefedõ komplex vezetési, irányítási és ellenõr-
zési rendszer, amely elõsegíti a fejezeti és szervezeti célok
elérése érdekében a honvédelmi miniszter, valamint
az adott honvédelmi szervezet vezetõje (a továbbiakban
együtt: vezetõ) rendelkezésére álló erõforrások szabály-
szerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználá-
sát, a szervezeti integritás növelését valamint a szabályo-
zókban és a vezetõ által megfogalmazott és elvárt értékek
érvényesülését,

b) ellenõrzési nyomvonal: a költségvetési szervek belsõ
kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bkr.) 6. § (3) bekezdése szerinti dokumentum, melyben

a honvédelmi szervezet tevékenységére jellemzõ összes
folyamatot fel kell tüntetni,

c) folyamatmenedzsment: célja a mûködési folyamatok
hatékony tervezése, szervezése, irányítása, az értékelési
eredmények alapján azok fejlesztése. A folyamatmenedzs-
ment magában foglalja a honvédelmi szervezet mûködési
folyamatainak felmérését, az ismétlõdõ tevékenységek
azonos módon történõ kezelését, a folyamatok logikai
struktúrájának ábrázolását, a folyamatokhoz kapcsolódó
célok és felelõsségi körök meghatározását, a folyamatgaz-
dák kijelölését, a folyamatokhoz rendelt kimeneti követel-
mények, elvárt eredmények és dokumentumok, a végre-
hajtási határidõk meghatározását, valamint a végrehajtás-
sal kapcsolatos beszámolást,

d) folyamattérkép: a honvédelmi szervezet fõ- és részfo-
lyamatainak rendszere,

e) Harcászati Értékelõ Programok: a NATO által alkal-
mazott Combat Readiness Evaluation, Tactical Evaluation
és Special Operation Forces Evaluation elnevezésû
értékelõ programok,

f) információs és kommunikációs rendszer: biztosítja
a honvédelmi szervezet vezetési szintjeinek, valamint
a külsõ és belsõ felhasználóknak a szervezet mûködésével
kapcsolatos – meghatározott szintû és tartalmú – adatok
kezelését és tárolását, információk elõállítását és továbbí-
tását, továbbá a rendszer magában foglalja a technológiai
hátteret, eljárásokat, az integritást sértõ események
bejelentésére vonatkozó eljárásokat és technológiákat,
a bejelentõ védelmi rendszert, a vezetõi beszámoláshoz
kapcsolódó információkat és okmányokat, mindezekkel
kapcsolatos szabályozókat és az információáramlással
kapcsolatos tevékenységeket, eljárásokat,

g) integrált kockázatkezelési rendszer: magában fog-
lalja a honvédelmi szervezet által azonosított folyamatok
mûködési és integritási kockázatainak felmérését, a kocká-
zatok értékelését, a kockázatkezelési intézkedési terv
összeállítását és az abban meghatározott intézkedések
végrehajtását,

h) integritás: a honvédelmi szervezet szabályszerû,
a szervezet vezetõje valamint a szolgálati és szakmai elöl-
járó honvédelmi szervezetek által meghatározott célkitû-
zéseknek, értékeknek és elveknek megfelelõ mûködése,

i) integritásfejlesztés: a honvédelmi szervezet által fo-
lyamatosan végzett tevékenység, mely magában foglalja
a honvédelmi szervezet mûködési folyamatainak, azok át-
láthatóságának, hatékonyságának fejlesztését, a mûködés-
bõl eredõ integritás kockázatok csökkentését és a szerve-
zeti kultúra preventív szemléletû fejlesztését,

j) integritásirányítási rendszer: a honvédelmi szervezet
irányításának funkcionális alrendszere, amely a honvédel-
mi szervezet integritás alapú mûködésének megteremtésé-
vel biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, el-
vek, célkitûzések és szabályok meghatározásával, a mûkö-
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dési folyamatok átláthatóvá tételével, nyomon követési és
visszacsatolási rendszer kiépítésével, a szervezeti integritás
fejlesztését célzó módszerek és eszközök bevezetésével,

k) kontrollkörnyezet: az operatív belsõ kontrollrendszer
(a továbbiakban: OBKR) része, mely tartalmazza mind-
azon tevékenységeket, elveket, eljárásokat, melyeket
a honvédelmi szervezet a szervezeti célok elérése érdeké-
ben alkalmaz, ide értve többek között a szervezeti célok
meghatározását, a belsõ szabályzatok kidolgozását és a fe-
lelõsségi és hatáskörök kijelölését,

l) kontrolltevékenységek: a honvédelmi szervezet sza-
bályszerû, integritás elvû mûködéséhez szükséges, általá-
ban szabályozókban megfogalmazott ellenõrzési tevé-
kenység, amelybe beletartoznak a honvédelmi szervezet
folyamataiba épített megfelelõségi, szabályszerûségi, tel-
jességi kontrollok,

m) középirányító honvédelmi szervezetek: az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. § (3) bekez-
dés b) pontja, és a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet alapján az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP), az MH Logisztikai
Központ és az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság,

n) monitoring: a mûködési folyamatokhoz rendelt célok
és végrehajtási mutatók alapján kialakított nyomon köve-
tési rendszer, amelybõl a honvédelmi szervezet vezetõje
képet kap a feladatok végrehajtási állapotáról, a bekövet-
kezett kockázatokról, mely magában foglalja a vezetõi és
szakellenõrzéseket is.

(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az MH
Egészségügyi Központ az operatív belsõ kontrolljai rend-
szerét – figyelemmel a szaktevékenységére vonatkozó jog-
szabályi és egyéb normatív szabályozói elõírásokra – jelen
utasítás alapján önállóan alakítja ki, mûködteti és fejleszti.

(4) A miniszter által alapított külképviseleti honvédelmi
szervezetek, valamint a Tábori Lelkészi Szolgálat szolgá-
lati ágai számára meghatározott, az OBKR-t érintõ sajátos
elõírásokat a HM Operatív Belsõ Kontrollrendszer Kézi-
könyv kiadásáról szóló HM közigazgatási államtitkári
szakutasítás mellékleteként kiadásra kerülõ HM Operatív
Belsõ Kontrollrendszer Kézikönyv (a továbbiakban: Kézi-
könyv) 6. pontja tartalmazza.

(5) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti független ál-
lamháztartási belsõ ellenõri tevékenység fejezeti szabá-
lyait külön HM utasítás állapítja meg.

(6) A miniszter törvényességi felügyeleti jogköre gya-
korlását elõsegítõ törvényességi felügyeleti ellenõrzés
szabályait külön HM utasítás állapítja meg.

2. A belsõ kontrollrendszer célja,
felépítése és mûködése

2. §

A belsõ kontrollrendszer kiépítése során a szervezeti cé-
lok elérése és értékek érvényesülése érdekében a honvé-
delmi szervezet vezetõje köteles:

a) olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben egy-
értelmûek és átláthatók a folyamatok, a honvédelmi szer-
vezet mûködésének rendje, a szervezeti struktúra, egyér-
telmûen elhatároltak a felelõsségi körök, és a honvédelmi
szervezet mûködése illeszkedik a szervezet céljaihoz,

b) olyan eljárásokat kialakítani, amelyekkel hozzájárul
a honvédelmi szervezet integritásának megteremtéséhez,
csökkenti a visszaélések számát,

c) olyan belsõ kontrollrendszert kialakítani, amelyben
biztosított az egyes rendszerelemek összehangoltsága
és a rendszerbõl kinyerhetõ információk támogatják a ve-
zetõt a honvédelmi szervezet mûködésének irányításában,
vezetésében.

3. §

(1) Az OBKR-rel összefüggõ fejezeti szintû, a szabály-
alkotási feladatokon keresztül megvalósuló irányítási és
koordinációs tevékenységet a HM Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF),
alárendeltjeik vonatkozásában a koordinációs és tanács-
adási tevékenységet a középirányító honvédelmi szerveze-
tek végzik.

(2) A miniszter a számára jogszabályban meghatározott
– hatósági jogkörben végrehajtandó – ellenõrzést az arra
jogszabályban felhatalmazott honvédelmi szervezet által,
a vonatkozó jogszabályban szereplõ eljárásrend szerint
hajtja végre.

4. §

(1) A HM fejezet belsõ kontrollrendszere tartalmazza:
a) a fejezeti és a középirányító honvédelmi szervezetek

által kialakított és mûködtetett elöljárói ellenõrzések (a to-
vábbiakban: elöljárói ellenõrzések) keretében más honvé-
delmi szervezeteknél végrehajtott ellenõrzéseket,

b) a honvédelmi szervezetek saját intézményi mûködési
körére kialakított operatív belsõ kontrolljait, valamint

c) az operatív belsõ kontroll (a továbbiakban: OBK) te-
vékenységtõl függetlenül mûködõ – az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a hatálya alá tarto-
zó – államháztartási belsõ ellenõrzést.

(2) A HM mint intézmény esetében kockázat alapú dön-
tés-elõkészítési és -támogatási rendszer mûködik, mely
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az OBKR részein kívül magában foglalja a HM fejezet
egészére kiterjedõ tanácsadási jogkörrel rendelkezõ integ-
ritás tanácsadó vezetésével mûködõ integritásirányítási és
-menedzsment rendszert is.

(3) A honvédelmi szervezet vezetõje az OBKR-t a vo-
natkozó jogszabályok, valamint a Kézikönyv szerint ala-
kítja ki, mûködteti és fejleszti.

3. Elöljárói ellenõrzések

5. §

Az elöljárói ellenõrzések magukban foglalják a szol-
gálati elöljárói, hivatali felettesi, valamint a szakmai
elöljárói, szakmai felettesi hatáskörben végzett és a szak-
irányítási jogkörrel rendelkezõ vezetõk által a szakirányí-
tási körük tekintetében elrendelt ellenõrzéseket, továbbá
a Harcászati Értékelõ Programokat.

6. §

(1) Szolgálati elöljárói ellenõrzéseket
a) minden honvédelmi szervezet vezetõje az OBKR ré-

szeként a saját szervezete,
b) a középirányító honvédelmi szervezetek vezetõi

az alárendelt katonai szervezetek és
c) a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)

vagy az általa kijelölt személy a katonai szervezetek
vonatkozásában végez.

(2) A szakmai elöljárói ellenõrzések
a) tevékenységi köreinek és az ellenõrzést végrehajtó

honvédelmi szervezet ellenõrzésért felelõs vezetõinek fel-
sorolását a Kézikönyv 8. függeléke tartalmazza,

b) végrehajtását az a) pont szerinti vezetõk rendelik el,
melyet személyesen vagy kijelölt bizottság útján végez-
nek.

(3) Az elöljárói ellenõrzést végrehajtó honvédelmi szer-
vezet a jogszabályban és a szervezeti és mûködési szabály-
zatában szereplõ, a szakterületéhez tartozó területekre vo-
natkozó ellenõrzési feladatait az ellenõrzött honvédelmi
szervezet mûködési körülményeire tekintettel végzi.

7. §

(1) Az elöljárói ellenõrzések típusai:
a) átfogó ellenõrzés: az adott honvédelmi szervezet

vagy valamely szakterület egy vagy több vezetési szintet
érintõ tevékenysége egészére terjed ki, és az adott idõ-
szakra meghatározott követelmények teljesülését, illetve
az alaprendeltetésnek való megfelelés érdekében végzett
összes tevékenységet vizsgálja,

b) témavizsgálat: egyes alapvetõ rendelkezések érvé-
nyesülésének, a kialakult helyzetnek, állapotnak egy idõ-

ben több honvédelmi szervezetnél történõ vizsgálatára,
elemzésére, elsõsorban a jelentõsebb feladatok gyakorlati
végrehajtásában jelentkezõ tendenciák megismerésére,
a kedvezõtlen jelenségek okainak feltárására terjed ki,

c) célellenõrzés: az elõírások betartására, egy-egy fel-
adat vagy részterület gyakorlati végrehajtásának felméré-
sére, vagy konkrét eset körülményeinek vizsgálatára irá-
nyul,

d) utóellenõrzés: a korábbi ellenõrzés során feltárt hiá-
nyosságok felszámolása érdekében hozott intézkedések
végrehajtásának vizsgálatára irányul.

(2) Az elöljárói ellenõrzés az elrendelõ rendelkezése
szerint – annak céljától és tartalmától függõen – lehet ter-
vezett vagy soron kívüli, valamint bejelentett vagy várat-
lan. Az elõzetes bejelentést akkor nem kell megtenni, ha
az meghiúsítaná az ellenõrzés eredményes lefolytatását,
vagy jelentõsen befolyásolná annak eredményét.

(3) Az elöljárói ellenõrzéseket az egyes szakterületek
ellenõrzésére vonatkozó belsõ rendelkezésekben megha-
tározott gyakorisággal kell végrehajtani, figyelembe véve,
hogy egy honvédelmi szervezetnél egy idõben, azonos té-
mában több szintû ellenõrzés nem tervezhetõ. Az ellenõr-
zések tervezésénél figyelembevételre kerül, ha az adott
szervezet tekintetében a tárgyévben fejezetszintû ellenõr-
zést hajtanak végre.

(4) A 6. § (2) bekezdése szerinti elöljárói ellenõrzések
végzéséért felelõs honvédelmi szervezetek az éves és havi
munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok meg-
valósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatok-
ról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban meghatározott el-
járásrend szerint az ellenõrzéssel érintett honvédelmi szer-
vezet megnevezését, az ellenõrzés tervezett idõpontját és
típusát megadva, a Munkatervezõ Modul használatával
szolgáltatnak adatot a HM Tervezési és Koordinációs Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM TKF) részére. A HM TKF
gondoskodik – a soron kívüli, valamint váratlan ellenõrzé-
sek kivételével – az elöljárói ellenõrzéseknek a HM tárgy-
évi intézményi munkatervében történõ megjelenítésérõl.

(5) Az elöljárói ellenõrzések elõkészítésének, végrehaj-
tásának és értékelésének rendjét, az ellenõrzési program
mintáját, valamint az ellenõrzéshez kapcsolódó jogokat,
kötelességeket és felelõsségi köröket a Kézikönyv
3.3. pontja tartalmazza.

(6) A szakmai elöljárók, felettesek szakterületük tekin-
tetében, a szolgálati elöljárók, hivatali felettesek pedig
az alárendeltjeik részére – az egységes követelmények,
gyakorlatok és eljárások kialakítása érdekében a Kézi-
könyvben meghatározott elvek alapján – belsõ rendelke-
zésben vagy szakmai iránymutatással az intézmény, vala-
mint az alárendeltek szintjén alkalmazandó eljárásrendet,
kontrollokat határoznak meg.

(7) Az ellenõrzött honvédelmi szervezet vezetõje fele-
lõs az elöljárói ellenõrzésekhez kapcsolódó, az ellenõrzött
szervezet szintjén jelentkezõ feladatok koordinációjáért és
az ellenõrzés során tett javaslatokra hozott intézkedések
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nyilvántartásáért a Kézikönyvben elõírt formában és tarta-
lommal.

(8) Az ellenõrzött, valamint a javaslattal érintett honvé-
delmi szervezet vezetõje az ellenõrzõ szervezet által meg-
határozott módon a Bkr. 46. § (1) bekezdése szerinti határ-
idõvel számol be a honvédelmi szervezetnél végrehajtott
ellenõrzések alapján javasolt intézkedéseket és azok határ-
idejét tartalmazó intézkedési tervben (a továbbiakban: in-
tézkedési terv) meghatározott egyes feladatok végrehajtá-
sáról.

(9) Az intézkedési tervben szereplõ határidõ az ellenõr-
zött szervezet kérésére egy alkalommal, a határidõ lejárta
elõtt az ellenõrzõ szervezet írásos hozzájárulásával módo-
sítható.

(10) A szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezeteket érintõen a középirányító, valamint a HVKF köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezet az õt
érintõ és az általa végrehajtott ellenõrzések tapasztalatait
tartalmazó összefoglaló jelentés egy példányát a HVKF
részére felterjeszti. Az ellenõrzési tapasztalatok összefog-
lalására, a feltárt hibák újbóli felmerülésének elkerülése és
a jó gyakorlatok megosztása érdekében HVKF vezetõi ér-
tekezlet keretében kerül sor.

8. §

(1) A Harcászati Értékelõ Programok a szövetségesi kö-
telezettségekbõl adódó feladatokra való felkészültség fel-
mérésének, értékelésének és minõsítésének eszközei.

(2) A Harcászati Értékelõ Programok követelményrend-
szere a Szövetséges Mûveleti Parancsnokság Erõk Szab-
ványai dokumentumaira épül, megvalósítása NATO és
a nemzeti Harcászati Értékelõ Programok keretében
történik.

(3) A Harcászati Értékelõ Programok végrehajtásáért
a HVKF a felelõs.

(4) A Harcászati Értékelõ Programokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtását a HVKF intézkedésben szabá-
lyozza.

(5) A Harcászati Értékelõ Programok alapján végrehaj-
tásra kerülõ NATO és nemzeti ellenõrzésekkel kapcsola-
tos költségeket az érintett honvédelmi szervezetek részére
külön célelõirányzatként, a Gyakorlatok és Kiképzési
Rendezvények Programja keretén belül a nemzetközi gya-
korlatokon és kiképzéseken, megfelelõ címrendkódokon
és elkülönített projektkódon kell tervezni a haderõnemi
szintû szervezetek felügyelete és koordinációja mellett.

9. §

(1) A Harcászati Értékelõ Programokkal kapcsolatos
feladatokat a HVKF bedolgozása alapján a 7. § (4) bekez-

dése szerinti eljárásrend alkalmazásával a HM éves intéz-
ményi munkaterve tartalmazza.

(2) A HM ÖHP a végrehajtott NATO vagy nemzeti Har-
cászati Értékelõ Programok tapasztalatairól összefoglaló
jelentést készít.

(3) Az adott NATO vagy nemzeti Harcászati Értékelõ
Programok értékelésérõl készült hivatalos jelentés alapján
a feltárt hiányosságok felszámolására a honvédelmi szer-
vezeteknek részletes intézkedési tervet kell készíteniük.

(4) A NATO kötelezettségvállalásban szereplõ erõk in-
tézkedési tervben rögzített hiányosságainak felszámolásá-
ra az érintett honvédelmi szervezetek vezetõi intézkednek.

4. Az intézményi szintû, operatív belsõ kontrollok
rendszere

10. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje kialakítja a Bkr.
3. §-ában meghatározott alappillérek operatív folyamatai-
nak követelményeit intézményi szinten leíró okmányrend-
szert a Kézikönyv okmánymintáinak alapján.

(2) A HM mint intézmény operatív belsõ kontrolljai ki-
alakításának, mûködtetésének és fejlesztésének részletes
szabályait a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiak-
ban: HM KÁT) szakutasításban határozza meg.

11. §

(1) A 10. § (1) bekezdésében meghatározott okmány-
rendszer alapjaként a honvédelmi szervezet vezetõje elké-
szíti az OBKR szabályzatot, amely a honvédelmi szervezet
sajátosságait figyelembe véve, a honvédelmi szervezetre
vonatkozóan részletesen meghatározza az OBKR kialakí-
tásával, mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos alap-
vetõ követelményeket, felelõsségi és jogköröket, valamint
a végrehajtási szinteket.

(2) A kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési
rendszer folyamatalapú kidolgozásának menetét az 1. mel-
léklet, a kialakított, már mûködõ OBKR mûködésének és
fejlesztésének folyamatát a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A honvédelmi szervezeteknél OBK felelõst kell ki-
jelölni, aki ellátja az OBKR-hez kapcsolódó okmányrend-
szer kidolgozásának és az OBKR mûködésének irányítá-
sát. Az OBK felelõsökre és tevékenységükre vonatkozó
elõírásokat a Kézikönyv 1.6. pontja tartalmazza.

(4) Az OBK felelõs szakmai felkészítés céljából leg-
alább egy alkalommal részt vesz a költségvetési szervnél
belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról
és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költség-
vetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ
kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011.
(VIII. 3.) NGM rendelet 10. §-a szerinti továbbképzésen.
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12. §

(1) A honvédelmi szervezeteket érintõ korrupciós koc-
kázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen bejelen-
tések, valamint a központi bejelentõ-védelmi rendszerbe
érkezett bejelentések (a továbbiakban együtt: központi be-
jelentés) alapján történõ hivatalos megkeresések fogadá-
sára, feldolgozására és belsõ kivizsgálására a Kézikönyv
1.8.2. alpontja elõírásai az alkalmazandók.

(2) A honvédelmi szervezeteknél integritás felelõs
– a HM esetében integritás tanácsadó – kerül kijelölésre.
Gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkezõ, aláren-
delt katonai szervezetnél az integritás felelõs feladatait
az elöljáró középirányító honvédelmi szervezet integritás
felelõse is elláthatja. Ebben az esetben az alárendelt kato-
nai szervezetnél külön integritás felelõs kijelölése nem
szükséges. Az 1. § (4) bekezdése szerinti honvédelmi szer-
vezetek esetében az integritás felelõsi feladatokat a HM
integritás tanácsadója látja el. Az integritás felelõsökre és
tevékenységükre vonatkozó elõírásokat a Kézikönyv
1.8.3. alpontja tartalmazza.

(3) Az integritás felelõshöz érkezõ központi bejelentés
megtétele nem minõsül a szolgálati út megkerülésének.

(4) A HM integritás tanácsadót a HM KÁT megbízóle-
véllel jelöli ki az integritásfejlesztési feladatokat ellátó
HM szerv állományából. A HM integritás tanácsadó e fel-
adatkörében nem helyettesíthetõ.

(5) Az integritás tanácsadó feladata az integritásfejlesz-
téshez kapcsolódó munkafolyamatok és munkacsoportok
koordinálása, a folyamatmenedzsment kiépítésének koor-
dinálása és integritási tanácsadás.

(6) A HM KÁT a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár javaslatára a HM Igazgatási és Jogi
Képviseleti Fõosztály állományából egy fõ jogi végzettsé-
gû személyt jelöl ki a Honvédelmi Minisztériumhoz mint
intézményhez érkezõ – az integritással, korrupcióval
összefüggõ, büntetõ-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás
indítását megalapozó – központi bejelentések kezelésére
és kivizsgálására. A kijelölt személy e feladatkörében nem
helyettesíthetõ.

(7) A kormányzati és nemzetközi szervezetek által kez-
deményezett, ezen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek
mûködésével kapcsolatos integritási és korrupciós kocká-
zatokkal összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében
– külön HM utasítás szerint – a HM-ben az integritás ta-
nácsadó vezetésével Integritásfejlesztési Munkacsoport,
valamint a tevékenység fejezeti összehangolása érdekében
Integritásfejlesztési Szakmai Munkacsoport mûködik.

13. §

(1) Az OBKR felelõsségi szintjeit oly módon kell meg-
határozni, hogy a rendszer mûködtetése és fejlesztése so-
rán a honvédelmi szervezet teljes struktúrája és mûködési

rendje lefedésre, az azokkal összefüggõ okmányok kiala-
kításra kerüljenek.

(2) Az OBK felelõs és az integritás felelõs tevékenysé-
gét a honvédelmi szervezeteknél egy személy is elláthatja.
E feladatokat és a kijelölést az érintett munkaköri leírásá-
ban szerepeltetni kell.

(3) Ha egy honvédelmi szervezetnél OBK felelõs és in-
tegritás felelõs is kijelölésre kerül, az OBKR szabályzat-
ban és az érintettek munkaköri leírásában ki kell térni
a kettejük közötti munkamegosztásra is.

(4) A (2) bekezdés alapján kijelölt személyek részére
felkészítõ és rendszeres továbbképzések kerülnek megtar-
tásra a HM és a középirányító szervezetek szintjén.

(5) A honvédelmi szervezetek a 10. § (1) bekezdése sze-
rinti okmányaikat a pénzügyi és számviteli, az infrastruk-
turális, valamint a logisztikai utaltsági rendnek megfelelõ-
en az ellátást biztosító illetékes honvédelmi szervezetek
bedolgozásait figyelembe véve dolgozzák ki.

(6) Az OBKR, valamint a kapcsolódó okmányok felül-
vizsgálatát, szükség szerinti aktualizálását, pontosítását
a honvédelmi szervezet feladatainak, illetve a honvédelmi
szervezet utaltsági rendjének változásával összefüggésben
esetenként, de évente legalább egy alkalommal el kell vé-
gezni.

14. §

(1) Az ellátást biztosító honvédelmi szervezetek vezetõi
a kapcsolódó tevékenységek, kötelezõ egyeztetések meg-
határozása, a kockázatok felmérése, értékelése és kezelése
terén jelentkezõ feladatok, a kapcsolódási pontok, a hatás-
körök egyértelmû, összehangolt szerepeltetése érdekében
biztosítják az utalt honvédelmi szervezetek részére a 13. §
(5) bekezdése szerinti szakmai együttmûködést.

(2) A szervezeti elkülönülés okán jelentkezõ, az ellátói
jogosultságból, kötelezettségbõl fakadó folyamatok sza-
bályszerû végrehajtásáért az ellátó honvédelmi szervezet
vezetõje, az ellátó honvédelmi szervezet bedolgozása
alapján az ellátással összefüggõ folyamatoknak az ellátott
honvédelmi szervezet operatív belsõ kontrolljai rendszeré-
be történõ beépítéséért az ellátott honvédelmi szervezet
vezetõje a felelõs.

(3) A tevékenységek mélységét, részletességét az ellá-
tott honvédelmi szervezet kapcsolódó szakfeladataival
összhangban kell meghatározni.

15. §

(1) Az MH ÖHP válságkezelõ és béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ, területileg elkülönült szervezeti egysé-
gei (a továbbiakban: ideiglenes katonai szervezetek)
OBKR-e részét képezi az MH ÖHP – mint a megalakítá-
sukra kijelölt honvédelmi szervezet – OBKR-ének, mely-
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nek kialakításáért az MH ÖHP parancsnoka a felelõs
az ideiglenes katonai szervezet adatszolgáltatása alapján.

(2) Az ideiglenes katonai szervezetek pénzügyi, ellátási
és gazdálkodási feladataik támogatására kijelölt együtt-
mûködõ honvédelmi szervezetek a 14. § (1) és (2) bekez-
désében meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot
az ideiglenes katonai szervezetek megalakítására kijelölt
honvédelmi szervezet részére.

16. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje a belsõ kontroll-
rendszer kialakítását, mûködését és minõségét a Kézi-
könyv 11. függeléke szerinti kérdéslista alapján értékeli,
arról a Bkr. 1. melléklete szerint nyilatkozik, és a nyilatko-
zatot a zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszol-
gáltatás önálló mellékleteként megküldi a HM Védelem-
gazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.
A HM VGH a nyilatkozatokat másolatban a HM GTSZF
részére a tárgyévet követõ év április 10-ig megküldi.

(2) A Bkr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetek-
ben a nyilatkozattételi kötelezettséghez kapcsolódó érté-
kelési kötelezettséget a Bkr. 1. melléklete szerinti tarta-
lommal és formában kell teljesíteni.

(3) A HM GTSZF az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok
másolatait, valamint a HM intézményi szintû, HM KÁT
által aláírt eredeti nyilatkozatát és a nyilatkozatok alapján
összeállított összefoglaló jelentést a kísérõlevéllel együtt
a tárgyévet követõ év április 20-ig felterjeszti a miniszter
részére a nyilatkozatoknak az államháztartásért felelõs mi-
niszter részére a Bkr. 11. § (2) bekezdése szerinti határidõ-
ben történõ megküldés érdekében.

(4) A HM VGH által pénzügyileg ellátott honvédelmi
szervezet vezetõjének a Bkr. 1. mellékletében meghatáro-
zott nyilatkozata alátámasztásaként az ellátó honvédelmi
szervezet részérõl a zárszámadáshoz kapcsolódó intézmé-
nyi adatszolgáltatás aláírására jogosult pénzügyi gazdasá-
gi vezetõ, valamint az ellátó honvédelmi szervezet logisz-
tikai vezetõje nyilatkozik a honvédelmi szervezet vezetõje
részére, az adott honvédelmi szervezetre vonatkozóan
a 3. melléklet szerinti formában és tartalommal.

17. §

(1) Külsõ ellenõrzést a Bkr. 13. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezetek hajtanak végre. A HM fejezet
ellenõrzési szervezetei közül a honvédelmi szervezeteknél
a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: HM
BEF), valamint az MH ÖHP szolgálati alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek tekintetében, átruházott hatás-
körben az MH ÖHP Belsõ Ellenõrzési Osztálya (a továb-
biakban: MH ÖHP BELLO) végzi a külsõ ellenõrzéseket.

(2) A Bkr. 13. §-a és 14. §-a alapján az ellenõrzött, vala-
mint a javaslattal érintett honvédelmi szervezet vezetõje

felelõs a Bkr. 45. §-ában meghatározott tartalom szerinti
intézkedési terv elkészítéséért, és a külsõ ellenõrzést vég-
zõk részére a külön jogszabályban vagy annak hiányában
az ellenõrzõ szervezet által meghatározott módon és határ-
idõre számol be az intézkedési tervben meghatározott
egyes feladatok végrehajtásáról.

18. §

(1) Az ellenõrzött honvédelmi szervezet vezetõje fele-
lõs a külsõ ellenõrzésekhez kapcsolódó, az ellenõrzött
szervezet szintjén jelentkezõ feladatok koordinációjáért és
a javaslatokra hozott intézkedések nyilvántartásáért a Ké-
zikönyv 9. függelékében elõírt formában és tartalommal.

(2) A honvédelmi szervezetek vezetõi a külsõ ellenõrzé-
sek alapján tett intézkedések helyzetérõl az (1) bekezdés-
ben meghatározott nyilvántartás alapján készített beszá-
molót a tárgyévet követõ év január 31-ig megküldik a HM
BEF részére. Az MH ÖHP szolgálati alárendeltségébe tar-
tozó honvédelmi szervezetek vezetõi a szervezetüknél le-
folytatott ellenõrzések során tett intézkedésekre vonatko-
zó jelentést az MH ÖHP BELLO osztályvezetõje, MH
ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõ útján terjesztik elõ az MH
ÖHP parancsnoka részére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt beszámoló tartalmazza
a tárgyévben határidõs intézkedések rövid leírását, a végre
nem hajtott intézkedések esetén az elmaradásuk okát, to-
vábbá önálló mellékletként az (1) bekezdésben meghatá-
rozott, a beszámoló alapját képezõ nyilvántartást, számba
véve és szerepeltetve az esetlegesen áthúzódó és a tárgy-
évet követõ határidõhöz kötött feladatokat is. A beszámo-
lóban összefoglalóan értékelni kell az ellenõrzést követõ-
en tett intézkedések hatását a honvédelmi szervezet
mûködésére.

(4) A belsõ ellenõrzésekhez kapcsolódó intézkedések
nyilvántartását a Bkr. 47. §-ában meghatározottak alapján
a Kézikönyv 10. függeléke szerinti formában és tartalom-
mal kell felfektetni és vezetni.

5. Záró rendelkezések

19. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

20. §

(1) A HM mint intézmény esetében az OBKR-t a Kézi-
könyvben meghatározottak figyelembevételével az OBKR
szabályzat kidolgozása és a folyamatok felmérése, folya-
mattérkép kialakítása tekintetében 2017. szeptember
30-ig, a folyamatokra alapuló ellenõrzési nyomvonal il-
lesztése tekintetében 2018. január 30-ig, az új szempontú,
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integrált kockázatértékelés végrehajtása tekintetében
2018. szeptember 30-ig kell aktualizálni.

(2) A honvédelmi szervezetek az operatív belsõ kont-
rolljaik rendszerét a Kézikönyvben meghatározottak fi-
gyelembevételével az OBKR szabályzat kidolgozása és
a folyamatok felmérése, folyamattérkép kialakítása tekin-
tetében 2018. szeptember 30-ig, a folyamatokra alapuló el-
lenõrzési nyomvonal illesztése tekintetében 2019. január
30-ig, az új szempontú, integrált kockázatértékelés végre-
hajtása tekintetében 2019. szeptember 30-ig aktualizálják.

(3) A honvédelmi szervezetek OBKR dokumentumai-
kat az (1)–(2) bekezdésekben foglalt határidõk betartásá-
val ezen utasítás hatálybalépésekor hatályos dokumentu-
maik éves felülvizsgálatával tartják naprakészen.

(4) A HM GTSZF ezen utasítás hatálybalépését követõ
30. napig kidolgozza az 1. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott szervezetek operatív belsõ kontrolljára vonatkozó ké-
zikönyvet.

(5) Az integritásfejlesztésért felelõs HM szerv ezen uta-
sítás hatálybalépését követõ 60. napig kidolgozza a 12. §

(6) bekezdése szerinti, a honvédelmi szervezeteket érintõ
integritási kockázatokra vagy eseményekre irányuló köz-
ponti bejelentések fogadásáról, feldolgozásáról és kivizs-
gálásáról, valamint az integritásmenedzsment feladatairól
szóló HM utasítást.

21. §

Hatályát veszti
a) a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontroll-

rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejleszté-
sérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás és

b) a korrupció-megelõzési programhoz kapcsolódó fel-
adatok ágazati végrehajtásáról szóló 73/2013. (XI. 29.)
HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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3. melléklet a 43/2017. (VIII. 17.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

A) Alulírott …………………………………………………, a ……………………………………… honvédelmi
szervezet gazdasági vezetõje/logisztikai vezetõje1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi szervezetek mû-
ködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglal-
tak alapján gondoskodtam:

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló HM utasításban foglalt
kötelezettségek maradéktalan végrehajtásáról.

Kelt: ………………………………………

P. H.

………………………………………
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ………………………………………

P. H.

………………………………………
aláírás

1 A megfelelõ aláhúzandó.
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A honvédelmi miniszter
44/2017. (VIII. 25.) 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) Hazánk védelmi képességének fejlesztése érde-
kében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §
(2) bekezdése szerint Kun Szabó István szolgálaton kívüli
vezérõrnagyot a 2. §-ban meghatározott feladatokért fele-
lõs miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2017. augusztus
15-tõl 2018. február 14-ig látja el.

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

2. §

A miniszteri biztos a miniszter feladatkörébe tartozó
felügyeleti jogkörében

a) az érintett HM és MH szervezetekkel együttmûkö-
désben vezeti és koordinálja a Honvédelmi Minisztérium
honvédelmi nevelési és felkészítési szakpolitikájához,
mint kiemelt kormányzati közfeladathoz kapcsolódó stra-
tégiai fejlesztési koncepciójának a kialakítását;

b) koordinál és együttmûködik az érintett minisztériu-
mokkal a honvédelmi nevelésnek a köznevelésben és a fel-
sõoktatásban történõ hatékony megvalósulása érdekében;

c) koordinálja és elõkészíti az érintett országos hatás-
körû szervezetekkel a honvédelmi nevelés programjainak
megvalósulásához szükséges együttmûködések kialakí-
tását;

d) irányítja és koordinálja a szükséges kormányzati,
közigazgatási döntések, intézkedések és a kapcsolódó la-
kossági konzultáció elõkészítését, és

e) ellátja az a)–d) pont szerinti feladatkörökkel össze-
függésben a miniszter által meghatározott további felada-
tokat.

3. §

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

a minisztert, együttmûködik a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkárával, közigazgatási államtitkárával
és a Honvéd Vezérkar fõnökével, továbbá kapcsolatot
tart a kormányzati és civil szervezetekkel, önkormányza-
tokkal.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti kapcso-
latfelvételrõl a Honvédelmi Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkárát és közigazgatási államtitkárát egyidejûleg tájé-
koztatja.

4. §

(1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva szakmai
felettesnek minõsül.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti jogköré-
ben eljárva a 2. § szerinti feladatainak ellátása érdekében
valamennyi érintett honvédségi szervezettel – a Honvéd
Vezérkar fõnökének alárendeltségébe tartozó HM szervek
és katonai szervezetek vonatkozásában a Honvéd Vezér-
kar fõnökének útján – folyamatos és közvetlen kapcsolat-
tartásra, egyeztetésre, továbbá adat, információ, illetve irat
bekérésére jogosult.

(3) A miniszteri biztos megkeresését a honvédségi szer-
vezetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre telje-
sítik.

(4) A miniszteri biztos – a Honvéd Vezérkar fõnökének
alárendeltségébe tartozó HM szervek és katonai szer-
vezetek vonatkozásában a Honvéd Vezérkar fõnökével
egyeztetve – a több HM szerv feladatkörét érintõ ügyben
egyeztetõ értekezletet hívhat össze.

5. §

(1) A miniszteri biztos megbízatása alatt a Ksztv. 38. §
(9) bekezdés a) pontja szerint olyan összegû díjazásra
jogosult, hogy a díjazás és a kormányzati szolgálati jog-
viszonyára tekintettel juttatott illetményének együttes
összege a 2015. február 15-én érvényes helyettes állam-
titkári illetményének feleljen meg.

(2) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése
alapján az állami vezetõi juttatásokról szóló 275/2015.
(IX. 21.) Korm. rendeletben meghatározott juttatásokra jo-
gosult.

6. §

(1) A miniszteri biztos tevékenységének ellátását
– a Ksztv. 38. § (8) bekezdésére figyelemmel – a miniszteri
kabinetben önálló szervezeti egységként mûködõ,
a miniszteri biztos által közvetlenül irányított titkárság
segíti.

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 865



(2) Az (1) bekezdés szerint titkárság személyi állomá-
nyának

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

b) egyéb feladat kizárólag a miniszteri biztos engedé-
lyével 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
7/2017. (II. 27.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
45/2017. (VIII. 31.) HM

utasítása
a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal

köthetõ ösztöndíjszerzõdésekrõl,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjérõl

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 következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-

gálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köz-
nevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezet).

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) hallgató: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi

CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 12b. pont a) al-
pontja szerinti személy;

b) honvédségi ösztöndíjas hallgató: a Hjt. 2. §
12b. pontja szerinti személy;

c) illetményalap: a tárgyévi központi költségvetésrõl
szóló törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap;

d) képzõ intézmény: felsõoktatási intézmény, szakképzõ
iskola;

e) Mészáros Lázár ösztöndíj: az MH speciális, a hon-
védtiszti alapképzésben és a honvéd altiszt szakképzésben
nem megszerezhetõ szakmai végzettséget igénylõ tiszti és
altiszti beosztásainak utánpótlása érdekében a hallgatók
részére a honvédelmi miniszter által alapított ösztöndíj;

f) szakmai felelõs: a szakmacsoporton belül a képzési
követelmények meghatározásáért felelõs honvédelmi
szervezet;

g) tanulmányi támogatás: az ösztöndíjszerzõdés alap-
ján folyósított ösztöndíj és utazási költségtérítés.

2. A Mészáros Lázár ösztöndíj alapítása

3. §

Az MH személyi állományának utánpótlására a katonai
oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhetõ
végzettséget igénylõ beosztások feltöltése érdekében a 2. §
a) pontja szerinti hallgatók számára a jelen utasítással lét-
rehozom a Mészáros Lázár ösztöndíjat.

3. A Mészáros Lázár ösztöndíj-pályázat kiírása,
elbírálása

4. §

(1) Az ösztöndíj-pályázatok kiírása érdekében a Hon-
véd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK KIKOCSF) tárgyév április 30-ig
bekéri a szakmai felelõsöktõl a hiányszakmák alapján
összeállított képzési igényeket.

(2) A beérkezett igények alapján a HVK KIKOCSF
a pályázat kiírásához szükséges adatokat tárgyév május
15-ig megküldi a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) részére a pályá-
zati felhívás elkészítése és közzététele céljából.
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(3) A HVK SZCSF tárgyév június 1-ig pályázati fel-
hívást tesz közzé a HM hivatalos honlapján és a Honvéd
Vezérkar Vezérkari Titkárság Kommunikációs Osztály
által mûködtetett közösségi média profilon. Ezzel egyide-
jûleg a pályázati felhívást a HVK SZCSF megküldi
az (1) bekezdés szerinti képzési igények alapján illetékes
képzõ intézmények részére is a saját honlapjukon, vala-
mint a belsõ elektronikus hálózatukon való megjelentetés
céljából.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza a jelentkezés felté-
teleit, az alkalmassági vizsgálat kötelezettségét, a konkrét
szakot, szakirányt, szakképzés esetében szakmacsoportot,
ágazatot, a pályázat benyújtásának módját, határidejét,
egyéb feltételeit, továbbá az ösztöndíjszerzõdés alapján
adható tanulmányi támogatás összegét és az ösztöndíjjal
támogatott idõszakot.

(5) A pályázati felhívás tartalmazza továbbá, hogy
az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató hozzájárulásá-
val – a Hjt. 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott,
a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó feltételekre
figyelemmel – a büntetlen elõélet és a magyar állampol-
gársággal való rendelkezés feltételének fennállása elõzete-
sen ellenõrizhetõ.

(6) Az ösztöndíj pályázati adatlap tartalmazza az 1. mel-
lékletben foglaltak szerint a pályázatot benyújtó hallgató
személyes adatait, az igazolást a hallgatói vagy tanulói
jogviszonyról, az adatkezelési nyilatkozatot, az önéletraj-
zot és a pályázati felhívásban szereplõ egyéb adatokat, ide-
értve az adatok igazolásához szükséges iratokat.

(7) A pályázati kiírásban szereplõ igazolások képzõ in-
tézménytõl való beszerzésére a pályázót fel kell hívni a pá-
lyázati felhívásban.

(8) A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiány-
pótlására az értesítéstõl számított 5 munkanapos határidõn
belül van lehetõség. A határidõn túl benyújtott vagy
a hiánypótlás ellenére hiányosan határidõben benyújtott
pályázatokat érvénytelen pályázatként ki kell zárni.

(9) Az érvénytelen pályázatok kizárásáról az 5. § (1) be-
kezdése szerinti Bizottság dönt, és errõl az MH Ludovika
Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) parancsnoka a pályá-
zati anyagok visszaküldésével értesíti a pályázót.

(10) A kiírt pályázat eredménytelen, amennyiben egyet-
len érvényes pályázat sem érkezik be.

(11) Eredménytelen pályázat esetén, valamint ha a szak-
mai felelõsök igényeinél kevesebb érvényes pályázat érke-
zett be, vagy a pályázati kiírás közzétételét követõen új,
az (1) bekezdés szerinti képzési igény merül fel, a tárgyév-
ben újabb pályázatok kerülhetnek kiírásra. Az új pályázat
kiírása tekintetében a (4)–(10) bekezdésekben foglaltakat
megfelelõen kell alkalmazni.

5. §

(1) A pályázatok elbírálása érdekében a HVK SZCSF
bíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hív össze,

melynek tagjai az érintett szakmai felelõs, valamint a HVK
KIKOCSF, a HM Védelemgazdasági Hivatal, a HM Igaz-
gatási és Jogi Képviseleti Fõosztály, az MH LZ képviselõi.
A Bizottság az üléseirõl jegyzõkönyvet vesz fel.

(2) A Bizottság elnöke a HVK SZCSF csoportfõnöke
által kijelölt személy.

(3) A Bizottság titkári feladatait az MH LZ parancsnoka
által kijelölt személy látja el. A Bizottság ügyrendjét saját
maga állapítja meg.

(4) A Bizottság a határidõben beérkezett pályázatok kö-
zül kiválasztja az érvényes pályázatokat, és javaslatot tesz
a HVK SZCSF részére a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol.
Az HVK SZCSF a javasolt névjegyzéket jóváhagyásra fel-
terjeszti a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) részére.

(5) A HVKF vagy a HVKF erre kijelölt helyettese hagy-
ja jóvá a nyertes pályázók névjegyzékét. A nyertes pályá-
zókat az MH LZ értesíti az MH Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH EK) egészségügyi, pszichikai alkal-
massági vizsgálat (a továbbiakban: alkalmassági vizsgá-
lat) lefolytatása céljából megadott idõpontokról és az al-
kalmassági vizsgálathoz szükséges igazolásokról, felsze-
relésekrõl.

(6) Az alkalmassági vizsgálatok eredményét az MH EK
megküldi az MH LZ részére, aki

a) tájékoztatja az egészségügyi, pszichikai alkalmat-
lanság miatt alkalmatlan minõsítést kapott pályázókat
a pályázatuk elutasításáról, és

b) tájékoztatja a HVK KIKOCSF-t az alkalmasnak mi-
nõsített pályázókról.

(7) A HVK KIKOCSF az alkalmasnak minõsített pályá-
zók létszámáról értesíti a szakmai felelõs szervezeteket.

(8) Az elutasított pályázati anyagok – ideértve a HVKF
által jóvá nem hagyott és az alkalmatlan minõsítés miatt
kizárt pályázók anyagait is – az elutasító levéllel együtt
a pályázók részére az MH LZ által visszaküldésre kerül-
nek. Az ösztöndíjat elnyert pályázókat a MH LZ parancs-
noka értesíti a pályázatuk elfogadásáról, és egyben tájé-
koztatja õket az ösztöndíjszerzõdés megkötésének helyé-
rõl és idejérõl.

4. A Mészáros Lázár ösztöndíjszerzõdés
megkötésének feltételei, az ösztöndíjszerzõdés

megszüntetése, módosítása

6. §

(1) Az ösztöndíjszerzõdés azzal a hallgatóval köthetõ, aki:
a) 18. életévét betöltötte,
b) cselekvõképes,
c) magyar állampolgár,
d) büntetlen elõéletû,
e) állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkezik,
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f) megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonat-
kozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmas-
sági követelményeknek,

g) hazai iskolarendszerû szakképzésben (ideértve a to-
vábbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében)
nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató ta-
nulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsõoktatási intéz-
mény nappali tagozatos képzésén vesz részt,

h) folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve a 7. §
(6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá

i) vállalja, hogy a képzés befejezését követõen az MH-val
létesített szerzõdéses szolgálati viszonyát legalább az ösztön-
díj folyósításával megegyezõ ideig fenntartja.

(2) Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság dön-
tésének közlését követõen legkésõbb a szemeszter vagy
félév elsõ hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy
félév kezdetére visszamenõ hatállyal lehet ösztöndíjszer-
zõdést kötni.

(3) Nem köthetõ ösztöndíjszerzõdés azzal a hallgatóval,
akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magán-
vádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult
eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befe-
jezéséig.

7. §

(1) Az ösztöndíjszerzõdést a 2. melléklet – az orvos,
fogorvos, gyógyszerész, állatorvos hallgató esetében
a 3. melléklet – szerinti tartalommal kell megkötni.

(2) Ha a honvédségi ösztöndíjas hallgató a 4. melléklet
szerint bejelenti az MH LZ parancsnokának a tanulmányai
megszakítását, akkor haladéktalanul intézkedni kell
az ösztöndíjszerzõdés megszüntetésére.

(3) A honvédségi ösztöndíjas hallgató legfeljebb két
szemeszter vagy félév halasztására irányuló szándékát
az 5. melléklet szerint jelentheti be az MH LZ parancsno-
kának, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyá-
soló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani
a honvédségi ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát. A hon-
védségi ösztöndíjas hallgató bejelentésével egyúttal
az ösztöndíjszerzõdés megszüntetése helyett annak módo-
sítását kérelmezi az MH LZ parancsnokától. Az ösztöndíj-
szerzõdés módosítását megelõzõen az MH LZ parancs-
noka kikéri a szakmai felelõs hozzájárulását.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez való hozzájárulás
során a szakmai felelõs a kérelemben foglalt körülményeket
– így különösen a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak való
felróhatóságot, valamint az elõadott okok, indokok MH ál-
tali elfogadhatóságát, illetve a szolgálati érdekkel való
összeegyeztethetõségét – figyelembe véve foglal állást.

(5) A szakmai felelõs hozzájárulásával az ösztöndíjszer-
zõdés méltányolható körülményre figyelemmel akkor mó-
dosítható különösen, ha a honvédségi ösztöndíjas hallgató

a) az ösztöndíjszerzõdésben elõírt határidõben nyelv-
vizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt vég-

zettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli
megszerzésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötele-
zettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bõvítése céljából legfeljebb két
szemeszter vagy félév idõtartamban külföldi tanulmányo-
kat folytat, vagy

c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt
be, amely miatt tanulmányait nem az elõírt határidõben,
hanem legfeljebb két félév vagy szemeszter halasztással
tudja csak befejezni.

(6) A szakmai felelõs hozzájárulása esetén a kérelem-
ben foglalt halasztás érdekében az ösztöndíjszerzõdést
módosítani kell. A halasztott idõszak nem számít be
az ösztöndíjszerzõdés alapján kötelezõen szolgálati vi-
szonyban töltendõ idõbe.

(7) A szakmai felelõs hozzájárulása hiányában a kére-
lem az ösztöndíjszerzõdés megszûntetését vonja maga
után, kivéve ha a hallgató a halasztási kérelmét vissza-
vonja, és ezzel egyúttal a tanulmányai folytatására vállal
kötelezettséget. Az ösztöndíjszerzõdés megszüntetésérõl
az MH LZ parancsnoka intézkedik.

8. §

(1) Az ösztöndíjszerzõdést az MH képviseletében
a HVKF által jóváhagyott és az alkalmassági vizsgálaton
alkalmas minõsítéssel rendelkezõ pályázóval az MH LZ
parancsnoka köti meg.

(2) Az ösztöndíjszerzõdések megkötésével, módosítá-
sával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos sze-
mélyügyi, tanulmányi, pénzügyi és számviteli feladatokat
az MH LZ látja el.

(3) Nem minõsül módosításnak a honvédségi ösztön-
díjas hallgató juttatásainak jogszabály vagy közjogi szer-
vezetszabályzó eszköz szerinti emelése.

9. §

A honvédségi ösztöndíjas hallgatót a szerzõdés megkö-
tésekor vagy legkésõbb az azt követõ 10 napon belül írás-
ban tájékoztatni kell az ösztöndíjszerzõdésének fennállása
alatt õt esetlegesen megilletõ szociális és egészségügyi el-
látásokról.

5. A Mészáros Lázár ösztöndíj mértéke, folyósítása

10. §

(1) Az ösztöndíj havi összege az ösztöndíjszerzõdés-
ben meghatározott szemeszter vagy félév kezdõnapjától
a szerzõdéses állományba vételének idõpontjáig

a) felsõoktatási intézmény hallgatója esetében az illet-
ményalap 195–300%-a;

b) szakképzõ iskola tanulója esetében az illetményalap
100–150%-a.
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(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem illeti meg a sze-
mesztert vagy félévet halasztó honvédségi ösztöndíjas
hallgatót az ösztöndíj a 7. § (6) bekezdése szerinti halasz-
tás idõtartamára.

(3) A következõ szemeszter vagy félév megkezdését kö-
vetõen a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolás bemu-
tatását követõen folyósítható ismét az ösztöndíj. A hallga-
tói vagy tanulói jogviszony igazolást a szemeszter vagy
félév kezdetét követõ 10 napon belül kell eljuttatni
az MH LZ részére.

11. §

(1) Az ösztöndíj aktuális mértékérõl a HVK KIKOCSF
csoportfõnöke dönt az MH speciális, a honvédtiszti alap-
képzésben és a honvéd altiszt szakképzésben nem megsze-
rezhetõ szakmai végzettséget igénylõ tiszti és altiszti üres
beosztásokra figyelemmel.

(2) A döntésrõl a HVK KIKOCSF csoportfõnöke tájé-
koztatja az MH LZ parancsnokát. Az ösztöndíjakkal
kapcsolatos pénzügyi tervezés és nyilvántartás az MH LZ
feladata.

12. §

Az ösztöndíjat
a) havonta elõre, de legkésõbb a tárgyhó 10. napjáig

– a tanulmányi szünidõket is beleértve –,
b) az a) ponttól eltérõen elsõ alkalommal az ösztöndíj-

szerzõdés megkötését követõ hónap 10. napjáig a sze-
meszter vagy félév megkezdésére visszamenõ hatállyal,

c) az a) ponttól eltérõen a soron következõ félévre vagy
szemeszterre beiratkozást követõen a hallgatói vagy tanu-
lói jogviszony igazolás bemutatása után legkésõbb a tárgy-
hót követõ hónap 10. napjáig szemeszter vagy félév meg-
kezdésére visszamenõ hatállyal
kell a hallgató ösztöndíjszerzõdésben megjelölt, saját ne-
vére szóló bankszámlájára utalni.

13. §

Ha a hallgató Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati vi-
szonyának a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti megszünte-

tése miatt a tanulmányi támogatás visszakövetelésére ke-
rül sor, az MH LZ parancsnoka az esedékessé válástól szá-
mított 30 napon belül fizetési felszólításban felhívja az ál-
lomány megtérítésre kötelezett tagját, továbbá tájékoztatja
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-ában foglalt megtérítési
kötelezettség alóli mentesítésrõl, a 115–117. §-ában fog-
lalt fizetési könnyítés lehetõségérõl, valamint a visszafize-
tés elmulasztásának következményeirõl.

6. Záró rendelkezések

14. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

15. §

(1) Az utasítás hatálybalépése – a (2) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – nem érinti a polgári felsõoktatási intéz-
mények és szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztön-
díjszerzõdésrõl, valamint az ösztöndíjak folyósításának
rendjérõl szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján már
megkötött ösztöndíjszerzõdéseket (a továbbiakban: már
megkötött ösztöndíjszerzõdések), valamint az ezek alap-
ján megállapított ösztöndíjak mértékét.

(2) A már megkötött ösztöndíjszerzõdések végrehajtá-
sával kapcsolatos személyügyi, tanulmányi, pénzügyi és
számviteli feladatokat az MH LZ látja el.

16. §

Hatályát veszti a polgári felsõoktatási intézmények és
szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõ-
désrõl, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjérõl
szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Ösztöndíj pályázati adatlap

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok

1. A pályázó személyes adatai
Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési név:
Születési idõ:
Születési hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Telefon:
E-mail-cím:

2. A pályázó lakcíme:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:

3. A pályázó levelezési címe (amennyiben a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem kötelezõ):
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok

Igazolom, hogy ………………………………………………… intézményünk nappali tagozatos tanulója/hallgatója.

1. A szakképzõ iskola adatai:
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:

870 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



2. A felsõoktatási intézmény adatai:
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Ország:
Irányítószám:
Megye:
Helység:
Utca, házszám:
Kar:
Szak/szakpár:
A képzés államilag támogatott: igen/nem
A képzés térítéses: igen/nem

3. A hallgatói/tanulói jogviszony várható idõtartama:
A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete:
A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése:

P. H.

…………………………………………
intézményvezetõ

III. A pályázat motivációs indoklása

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Nyilatkozat

1. A pályázat beadásával büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása az ösztöndíj programból történõ kizárást eredményezi.

2. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az ösztöndíjszerzõdés tervezetét megismertem, az abban foglaltakat
tudomásul vettem és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezõnek ismerem el.

3. A lenti adatvédelmi tájékoztató* ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes adataimat a HVK
Személyzeti Csoportfõnökség, az MH Ludovika Zászlóalj, a HM Védelemgazdasági Hivatal, valamint a bíráló bizottság
a pályázaton történõ részvétel elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje.
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V. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása

1. hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
2. államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
3. személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
4. egyéb

Dátum:

…………………………………………
pályázó aláírása

* Adatvédelmi tájékoztató

Az érintett személyes adatainak az ösztöndíj elnyerésére való jogosultság megállapítása, annak elbírálása, valamint
az ösztöndíj folyósítása céljából szükséges adatkezelést a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthetõ
ösztöndíjszerzõdésekrõl, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjérõl szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás
5. § (1) bekezdése alapján létrehozott bíráló bizottság, a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (elérhetõség: 1055 Buda-
pest, Balaton utca 7–11., tel.: 06-1-474-1348), az MH Ludovika Zászlóalj (1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.,
tel.: 06-1-236-5219), illetve a HM Védelemgazdasági Hivatal (elérhetõség: 1135 Budapest, Lehel u. 35–37.,
tel.: 06-1-236-5226) (a továbbiakban: adatkezelõk) végzik.

A jelentkezési lapon szereplõ személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzá-
járulást az érintett a pályázati adatlap kitöltésével és annak aláírásával ad meg.

Az adatkezelõk harmadik személy(ek) részére adattovábbítást nem végeznek.

Az érintett hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható.

A kezelt adatokba betekintést kizárólag az adatkezelõk ösztöndíj elnyerésére való jogosultság megállapításával,
annak elbírálásával, valamint az ösztöndíj folyósításával összefüggõ feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek)
a fenti feladatok ellátásához szükséges ideig és mértékben. A jelentkezési lapon szereplõ adatok a jelentkezés sikertelen-
sége esetén az elbírálást követõ 1 hónapig kezelhetõek.

Pozitív elbírálás esetén az MH Ludovika Zászlóalj az ösztöndíjas hallgatóról megismert személyes adatokat az ösz-
töndíjszerzõdés lejáratát követõ 5 évig jogosult kezelni.

Az érintett az adatkezelés teljes idõtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogával, (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tilta-
kozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elekt-
ronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.
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2. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Ösztöndíjszerzõdés

(kötelezõ tartalmi kellékei)

Amely létrejött

egyrészrõl:
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) képviseletében eljáró
Katonai szervezet megnevezése:
Székhelye:
Katonai szervezet vezetõje:

másrészrõl, a pályázatot elnyert honvédségi ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató)
Név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhely (elsõdleges lakcím):

között tanulmányai még hátralévõ idõtartamára az MH-val történõ szerzõdéses szolgálati viszony létesítésének idõ-
pontjáig a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthetõ ösztöndíjszerzõdésekrõl, valamint az ösztöndíjak fo-
lyósításának rendjérõl szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján az alábbi feltételekkel.

1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a ………………………………… (képzõ intézmény megnevezése)
alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali tagozatán/szakképzõ iskola nappali iskolai rendszerében (megfelelõ
aláhúzandó) ………………………………… szakon ……… év ……………… hó …… napjáig tanulmányi és vizsga-
kötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/szakképzettség várható megszerzése
a képzõ intézmény tájékoztatója alapján ……… év ……………… hó …… napjáig esedékes.

b) Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni a képzõ intézménybe vagy tanulmányait a soron következõ szemeszter-
ben/félévben folytatni és 10 napon belül megküldeni a tanulmányi osztály/képzõ intézmény által kiállított hallgatói/
tanulói jogviszony igazolást az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) részére.

c) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerzõdéses állományba vétele érdekében
az egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeket teljesíti és a követel-
ményeknek megfelel.

d) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a szerzõdéses szolgálati viszony létesítéséhez szükséges alkalmassági vizs-
gálatokon való sikeres megfelelés érdekében az évente kéthetes, a nyári tanulmányi szünetben megrendezésre kerülõ
tematikájukban egymásra épülõ honvédségi ösztöndíjas felkészítõ táborokban részt vesz – feltéve, hogy az a tanulmányi
kötelezettségei teljesítését nem akadályozza – továbbá a tanintézmény által meghatározott kötelezõ szakmai gyakorlatait
a részére meghatározott MH szervezetnél tölti le.

e) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy
ea) a végzettség/szakképzettség megszerzését követõen szerzõdéses szolgálati viszonyt létesít az MH-val,
eb) a részére felajánlott elsõ szolgálati beosztást elfogadja, szerzõdéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj

folyósításának idõtartamával megegyezõ ideig fenntartja.
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f) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató
fa) az 1.1. a) pontban foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,
fb) a jelen szerzõdést felmondja,
fc) a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgá-

lati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy
fd) a Hjt. 35. §-a alapján nem létesít szerzõdéses szolgálati viszonyt az MH-val,

a tanulmányi támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.
g) Amennyiben a hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyát a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból

szüntetik meg, akkor az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás összegét a Honvédség részére visszafizetni.
h) Amennyiben a hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonya nem a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti

okból szûnik meg, akkor az állomány tagja az ösztöndíjszerzõdés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a
még le nem szolgált idõre esõ idõarányos összegét köteles visszafizetni.

i) Az ösztöndíjas hallgató a szerzõdést a fentiekben foglaltak tudomásulvételével írásban bármikor felmondhatja.
j) Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az MH LZ felé a tanulmányai megszakításának, halasztá-

sának, külföldi tanulmányok – feltéve, hogy az tanulmányai halasztásával jár – folytatására irányuló szándékát.

1.2. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a) a tanulmányai megszakítása esetén az ösztöndíjszerzõdése megszüntetésre kerül, és az addig részére kifizetett

tanulmányi támogatás teljes összegét köteles megtéríteni,
b) halasztott szemeszter vagy félév esetén, amennyiben ösztöndíjszerzõdését szeretné fenntartani, az Utasítás 7. §

(3)–(6) bekezdésében és az Utasítás 10. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kérelmet kell benyújtania
az MH LZ parancsnoka részére. A kérelem elfogadása esetén az ösztöndíjszerzõdést módosítani kell. A halasztott idõ-
szakra ösztöndíj nem folyósítható.

1.3. A tanulmányi támogatás visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-a, valamint 115–117. §-ai az irányadóak.

2. Az MH jogai, kötelezettségei:

2.1. Az MH az ösztöndíjas hallgatónak a szerzõdéses szolgálati viszony létesítésének napjáig az Utasítás 12. §-a sze-
rint, az alábbiakban meghatározottak szerint ösztöndíjat folyósít, ide nem értve az Utasítás 10. § (2) bekezdése szerinti
idõtartamot:

Az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap ………%-a.

2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerzõdés megkötésének idõpontját követõ hónaptól kezdõdõen, havonta elõre – elsõ al-
kalommal a szemeszter/félév kezdetére visszamenõleg – legkésõbb a tárgyhó 10. napjáig, a szerzõdéses állományba vé-
tel idõpontjáig – a tanulmányi szünidõket is beleértve – kerül folyósításra.

2.3. Az 1.1. d) pontban meghatározott felkészítõ táborban, szakmai gyakorlaton részt vevõ honvédségi ösztöndíjas
hallgató részére az azok kapcsán felmerülõ helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH, a teljes árú menetjegy
vagy bérlet, valamint a teljes árú menetjegyrõl vagy bérletrõl az MH LZ nevére kiállított egyszerûsített számla pénzügyi
és számviteli szerv részére történõ leadása ellenében 86%-os mértékben téríti meg.

3. Jogviták rendezése:

A felek a jelen szerzõdésbõl eredõ jogvitájuk tekintetében a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Buda-
keszi út 51/B) illetékességét kötik ki.
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4. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény,
a Hjt., a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
és az Utasítás szabályai az irányadóak.

5. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után, mint akara-
tukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Budapest, …… év …………… hó …… nap

P. H.

……………………………………… ………………………………………
Magyar Honvédség képviseletében ösztöndíjas hallgató

MH LZ parancsnoka

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. példány:

2. sz. példány:
3. sz. példány:
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3. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi tanulmányokat folytatók ösztöndíjszerzõdése

(kötelezõ tartalmi kellékei)

Amely létrejött

egyrészrõl:
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) képviseletében eljáró
Katonai szervezet megnevezése:
Székhelye:
Katonai szervezet vezetõje:

másrészrõl, a pályázatot elnyert honvédségi ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató)
Név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Személyazonosító igazolvány száma:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Lakóhely (elsõdleges lakcím):
Bankszámlaszám:
Képzõ intézmény megnevezése:
Tagozat megnevezése:
Kar megnevezése:
Szak megnevezése:
Évfolyam/szemeszter:

között tanulmányai még hátralévõ idõtartamára az MH-val történõ szerzõdéses szolgálati viszony létesítésének idõ-
pontjáig a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthetõ ösztöndíjszerzõdésekrõl, valamint az ösztöndíjak fo-
lyósításának rendjérõl szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján az alábbi feltételekkel.

1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a ………………………………………………………………… (képzõ
intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés nappali tagozatán/(megfelelõ aláhúzandó)
………………………………………… szakon ……… év ……………… hó …… napjáig tanulmányi és vizsgakötele-
zettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/szakképzettség várható megszerzése a kép-
zõ intézmény tájékoztatója alapján ……… év ……………… hó …… napjáig esedékes.

b) Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni a képzõ intézménybe vagy tanulmányait a soron következõ szemeszter-
ben/félévben folytatni és 10 napon belül megküldeni a tanulmányi osztály/képzõ intézmény által kiállított hallgatói/
tanulói jogviszony igazolást az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) részére.

c) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerzõdéses állományba vétele érdekében
az egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeket teljesíti és a követel-
ményeknek megfelel.

d) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a szerzõdéses szolgálati viszony létesítéséhez szükséges alkalmassági vizs-
gálatokon való sikeres megfelelés érdekében az évente két hetes, a nyári tanulmányi szünetben megrendezésre kerülõ,
tematikájukban egymásra épülõ honvédségi ösztöndíjas felkészítõ táborokban részt vesz – feltéve, hogy az a tanulmányi
kötelezettségei teljesítését nem akadályozza –, továbbá a tanintézmény által meghatározott kötelezõ szakmai gyakor-
latait a részére meghatározott MH szervezetnél tölti le.
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e) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy a végzettség/szakképzettség megszerzését követõen szerzõdéses szolgálati
viszonyt létesít az MH-val. Vállalja továbbá, hogy a részére felajánlott elsõ szolgálati beosztást elfogadja, szerzõdéses
szolgálati viszonyát legalább a szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzését követõen
az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ ideig fenntartja.

f) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató
fa) az 1.1. a) pontban foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,
fb) a jelen szerzõdést felmondja,
fc) a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgá-

lati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy
fd) a Hjt. 35. §-a alapján nem létesít szerzõdéses szolgálati viszonyt az MH-val,

a tanulmányi támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.
g) Amennyiben a hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonyát a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti okból

szüntetik meg, akkor az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás összegét a Honvédség részére visszafizetni.
h) Amennyiben a hallgató a Hjt. 35. §-a alapján létesített szolgálati viszonya nem a Hjt. 38. § (4a) bekezdése szerinti

okból kerül az ösztöndíjszerzõdésben vállalt idõ elõtt megszüntetésre, az ösztöndíjszerzõdés alapján részére folyósított
tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált idõre esõ idõarányos összegét köteles visszafizetni.

i) Az ösztöndíjas hallgató a szerzõdést a fentiekben foglaltak tudomásulvételével írásban bármikor felmondhatja.
j) Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az MH LZ felé a tanulmányai megszakításának, halasztá-

sának, külföldi tanulmányok – feltéve, hogy az tanulmányai halasztásával jár – folytatására irányuló szándékát.

1.2. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a) a tanulmányai megszakítása esetén az ösztöndíjszerzõdése megszüntetésre kerül, és az addig részére kifizetett

tanulmányi támogatás teljes összegét köteles megtéríteni,
b) halasztott szemeszter vagy félév esetén, amennyiben ösztöndíjszerzõdését szeretné fenntartani, az Utasítás 7. §

(3)–(6) bekezdésében és az Utasítás 10. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kérelmet kell benyújtania
az MH LZ parancsnoka részére,

c) amennyiben a szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi képzési ideje alatt a szolgálati viszonya megszûnik,
az MH nem köteles a szakképesítés megszerzés feltételeinek biztosítására.

1.3. A tanulmányi támogatás visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 25/A. §-a, valamint 115–117. §-ai az irányadóak.

2. Az MH jogai, kötelezettségei:

2.1. Az MH az ösztöndíjas hallgatónak a szerzõdéses szolgálati viszony létesítésének napjáig az Utasítás 12. §-a sze-
rint ösztöndíjat folyósít, ide nem értve az Utasítás 10. § (2) bekezdése szerinti idõtartamot.

Az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap …… %-a.

2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerzõdés megkötésének idõpontját követõ hónaptól kezdõdõen, havonta elõre – elsõ al-
kalommal a szemeszter/félév kezdetére visszamenõleg –, legkésõbb a tárgyhó 10. napjáig, a szerzõdéses állományba vé-
tel idõpontjáig – a tanulmányi szünidõket is beleértve – kerül folyósításra.

2.3. Az 1.1. d) pontban meghatározott felkészítõ táborban, szakmai gyakorlaton részt vevõ honvédségi ösztöndíjas
hallgató részére az azok kapcsán felmerülõ helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH, a teljes árú menetjegy
vagy bérlet, valamint a teljes árú menetjegyrõl vagy bérletrõl az MH LZ nevére kiállított egyszerûsített számla pénzügyi
és számviteli szerv részére történõ leadása ellenében 86%-os mértékben téríti meg.
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3. Jogviták rendezése:

A felek a jelen szerzõdésbõl eredõ jogvitájuk tekintetében a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Buda-
keszi út 51/B) illetékességét kötik ki.

4. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény,
a Hjt., a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
és az Utasítás szabályai az irányadóak.

5. Jelen szerzõdés három eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után, mint akara-
tukkal mindenben megegyezõt aláírnak.

Budapest, …… év …………… hó …… nap

P. H.

……………………………………… ………………………………………
Magyar Honvédség képviseletében ösztöndíjas hallgató

MH LZ parancsnoka

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. példány:

2. sz. példány:
3. sz. példány:
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4. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz

TANULMÁNYOK MEGSZAKÍTÁSÁNAK, ÖSZTÖNDÍJSZERZÕDÉS
MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Alulírott ______________________________________ (születési hely: __________________________________
születési idõ: _____________________, anyja neve: _______________________________) honvédségi ösztöndíjas

hallgató bejelentem, hogy a ___________________________________ (képzõ intézmény megnevezése) alapképzés/
mesterképzés/osztatlan képzés/szakképzõ iskola nappali iskolai rendszerében*

____________________________________ szakán __________ évfolyamán __________ szemeszterben/félévben
tanulmányaimat megszakítottam/befejeztem, ezért ösztöndíjszerzõdésem felmondom.*

Indoklás:

A ösztöndíjszerzõdésem fenntartását, hosszabbítását nem kérem. (tanulmányok megszakítása, befejezése esetén)

Az ösztöndíjszerzõdésben foglalt kötelezettségeimet tudomásul veszem.

Kelt: __________________________

____________________________
aláírás

AZ MH LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

Személyügyi eljárás:

Indoklás:

Kelt: Aláírás:

* A megfelelõ aláhúzandó.
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5. melléklet a 45/2017. (VIII. 31.) HM utasításhoz

HALASZTÁS BEJELENTÉSE, KÉRELEM ÖSZTÖNDÍJSZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

Alulírott ______________________________________ (születési hely: __________________________________
születési idõ: _____________________, anyja neve: _______________________________) honvédségi ösztöndíjas

hallgató bejelentem, hogy a ___________________________________ (képzõ intézmény megnevezése) alapképzés/
mesterképzés/osztatlan képzés/szakképzõ iskola nappali iskolai rendszerében*

________________________________________ szakán __________ évfolyamán __________ szemesztert/félévet
halasztottam. (Igazolással alátámasztandó!)

Indoklás:

A fenti indokok alapján kérem tanulmányaimnak halasztása miatt a ösztöndíjszerzõdésem módosításának engedélye-
zését.

Csatolva a képzõ intézmény által kiállított igazolás.

Kelt: __________________________
____________________________

aláírás

AZ MH LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

A kérelmet támogatom/a kérelmet nem támogatom

Indoklás:

Kelt: Aláírás:

A SZAKMAI FELELÕS ZÁRADÉKA:

A kérelmet támogatom/a kérelmet nem támogatom

Indoklás:

Kelt: Aláírás:

* A megfelelõ aláhúzandó.
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A honvédelmi miniszter
46/2017. (IX. 8.) HM

utasítása
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének

és összegének megállapításáról
szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

és a más szervekhez vezényeltekkel kötendõ
megállapodásokról szóló

60/2004. (HK 15.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

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. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének
és összegének megállapításáról szóló

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása

1. §

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és
összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM
utasítás 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: HM rendelet2.) 9. § (1) bekezdése szerinti
tanévindítási hozzájárulás összege 37 000 forint.

(2) A HM rendelet2. 2. § (1) és (3) bekezdését, 9. és
11. §-át a honvédségi szervezeteknél foglalkoztatott kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban állókra megfelelõen al-
kalmazni kell.”

2. A más szervekhez vezényeltekkel kötendõ
megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás

hatályon kívül helyezése

2. §

Hatályát veszti a más szervekhez vezényeltekkel kö-
tendõ megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM
utasítás.

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
47/2017. (IX. 8.) HM

utasítása
miniszteri biztos megbízatásának

visszavonásáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 38. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott jogkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Kun Szabó István szolgálaton kívüli vezérõrnagy mi-
niszteri biztosi megbízatását 2017. szeptember 11-ei
hatállyal visszavonom. A miniszteri biztos feladatait
a miniszternek vagy az általa kijelölt személynek
2017. szeptember 8-áig adja át.

2. §

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

(2) A 3. § 2017. szeptember 11-én lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
44/2017. (VIII. 25.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 881



A honvédelmi miniszter
48/2017. (IX. 11.) HM

utasítása
a „170 éves a Magyar Honvédség” elnevezésû

rendezvénysorozat megszervezésével és
végrehajtásával összefüggõ feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

(2) A „170 éves a Magyar Honvédség” elnevezésû ren-
dezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat)
végrehajtásába bevont honvédelmi szervezetek jelen uta-
sítás szerinti feladataikat a 2018–2019. évi kiképzési és
munkaterveik alapján hajtják végre.

2. §

(1) A Rendezvénysorozat megszervezésének és végre-
hajtásának fõ koordinátora a HM parlamenti államtitkára
(a továbbiakban: HM PÁT).

(2) A Rendezvénysorozat megszervezésével és lebo-
nyolításával kapcsolatos feladatok ellátására a honvédelmi
miniszter programigazgatót (a továbbiakban: Program-
igazgató) jelöl ki.

(3) A Programigazgató tevékenységét a HM közigazga-
tási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) által delegált,
igazgatási szakterületért felelõs társigazgató (a továbbiak-
ban: Igazgatási társigazgató), valamint a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által delegált, katonai
szakterületért felelõs társigazgató (a továbbiakban: Kato-
nai társigazgató) segíti. Az Igazgatási társigazgató és a Ka-
tonai társigazgató kijelölésére jelen utasítás hatálybalépé-
sét követõ 3 munkanapon belül kerül sor.

(4) A Programigazgató a felsõszintû vezetõi iránymuta-
tás, feladatszabás alapján koordinálja a szakmai feladatok
végrehajtását, egyben vezeti a katonai, biztonsági, kataszt-

rófavédelmi, pénzügyi-számviteli, költségvetési, jogi, lo-
gisztikai, infrastrukturális, protokolláris, kommunikációs
és egészségügyi szakterületért felelõs honvédelmi szerve-
zetek vezetõi által kijelölt tagokból álló munkacsoportot
(a továbbiakban: Munkacsoport). A Munkacsoport tagjait
a jelen utasítás végrehajtására kiadásra kerülõ intézkedés-
ben megjelölt honvédelmi szervezetek vezetõi kötelesek
kijelölni a jelen utasítás hatálybalépését követõ 8 munka-
napon belül.

(5) A Programigazgató jogosult a (4) bekezdésben meg-
határozott szakterületeken kívül más, a Rendezvénysoro-
zat megszervezésében érintett szakterület képviselõjének
a Munkacsoportba történõ bevonására.

(6) A Programigazgató – együttmûködve a HM
KÁT-tal és a HVKF-fel – jelen utasítás hatálybalépését
követõ 5 munkanapon belül kijelöli a Munkacsoport titká-
rát.

(7) A Munkacsoport munkájában való közremûködésért
díjazás nem adható.

3. §

(1) A Munkacsoport az utasítás hatálybalépését követõ
10 munkanapon belül megtartja alakuló ülését. A további
ülések összehívására a Munkacsoport titkára által elkészí-
tett és a Programigazgató által jóváhagyott munkaterv sze-
rint kerül sor. A Munkacsoport indokolt esetben rendkívüli
ülést tarthat.

(2) A Munkacsoport 2019. december 31-én a mûködé-
sét befejezi.

4. §

(1) A Munkacsoport
a) javaslatot tesz – a Munkacsoport titkárán keresztül –

a Programigazgatónak a feladatok megvalósításának mó-
dozataira, ütemezésére, valamint a rendezvények meg-
szervezésével és lebonyolításával összefüggõ feladatok
végrehajtására létrehozandó szervezõcsoport személyi
összetételére és részletes feladataira jelen utasítás hatály-
balépését követõ 20 munkanapon belül,

b) elkészíti a Rendezvénysorozat végrehajtásával kap-
csolatos munka- és feladattervet, programterveket, kom-
munikációs tervet, illetve finanszírozási, forrás- és szük-
ségleti, valamint költségvetési javaslatot, és azt elõzetes
jóváhagyásra felterjeszti – a Munkacsoport titkárán ke-
resztül – a Programigazgatónak az a) pont szerinti javasla-
toknak a HM PÁT általi jóváhagyását követõ 10 munkana-
pon belül,

c) összehangolja a Rendezvénysorozat lebonyolítási
feladatait,

d) jelentést, beszámolót készít a 2018. évi Rendezvény-
sorozat elõkészítésérõl, illetve lebonyolításáról, és azt
– a Munkacsoport titkárán keresztül – megküldi a Prog-
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ramigazgatónak 2018. december 15-ig, a 2019. évi rendez-
vényekre tekintettel pedig 2019. december 15-ig.

(2) A Programigazgató a Munkacsoport által tett (1) be-
kezdés a) pontja szerinti javaslatokat jóváhagyásra felter-
jeszti a HM PÁT részére.

(3) A Programigazgató a Munkacsoport által készített
(1) bekezdés b) pontja szerinti terveket, javaslatokat
és az (1) bekezdés d) pontja szerinti jelentéseket, beszámo-
lókat jóváhagyása után a HM PÁT útján döntésre felter-
jeszti a honvédelmi miniszternek.

(4) A jóváhagyott tervek végrehajtásáról feladatkörében
a HM PÁT, a HM KÁT és a HVKF gondoskodik.

(5) A Munkacsoport titkára felel a munka- és feladatterv
kidolgozásáért, a Munkacsoport üléseinek elõkészítéséért,
a részfeladatok tervezésének, különösen a forrás és szük-
ségleti számvetések összehangolásáért, valamint elkészít-
teti a rendezvény kockázatbecslési tervét, melyeket jóvá-
hagyásra felterjeszt a Programigazgatónak.

5. §

(1) A Rendezvénysorozat egyes programelemeire történõ
meghívások tekintetében a Programigazgató jogosult dön-
tést hozni.

(2) A Programigazgató a HM Nemzetközi Együttmûkö-
dési Fõosztály bevonásával gyakorolja a meghívott külföldi
partnerekkel történõ kapcsolattartást.

6. §

A Munkacsoport munkájához szükséges technikai esz-
közöket az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár biztosítja.

7. §

Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtására
a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedést ad ki a jelen
utasítás hatálybalépését követõ 7 munkanapon belül.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
49/2017. (IX. 11.) HM

utasítása
egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával

kapcsolatos szervezési 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) bekezdés a) pontja alap-
ján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje
szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédségi
szervezetek) terjed ki.

2. Pénzügyi ellátási feladatok átadás-átvételével
összefüggõ feladatok

2. §

(1) Az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban:
MH ARB) feladatrendszere a pénzügyi feladatok optima-
lizálása érdekében kiegészül az MH Geoinformációs Szol-
gálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) pénzügyi ellátásával
összefüggõ feladatokkal és felelõsségi körökkel.

(2) Az MH GEOSZ feladatrendszerébõl törlésre kerül-
nek az (1) bekezdés szerinti feladatok.

(3) Az MH ARB (1) bekezdés szerinti feladatainak
ellátása érdekében szolgálati beosztások és munkakö-
rök rendszeresítésére, az MH GEOSZ (2) bekezdés
szerinti feladatrendszerének módosításával összhang-
ban szolgálati beosztások és munkakörök megszünte-
tésére kerül sor.

(4) Az MH ARB 2017. október 1-jei – különösen
a pénzügyi ellátási feladatokat ellátó szervezeti elemé-
ben – rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök
számát úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy azok leg-
feljebb az MH GEOSZ szervezetében a (3) bekezdés sze-
rint 2017. október 1-jei hatállyal megszüntetésre kerülõ
szolgálati beosztások és munkakörök számával növe-
kedjen.
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3. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak

a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,

b) befejezése: 2018. március 31.

(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõnapja 2017. október 1.

(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-
mentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggés-
ben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állo-
mány rendelkezési állományba helyezésének, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja
és 30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogvi-
szonya felmentéssel történõ megszüntetésének vagy a Kjt.
30/A. és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követõen a Kjt.
25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésének vagy
a kinevezés módosítása hatálybalépésének legkorábbi idõ-
pontja az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõ napja,
legkésõbbi idõpontja megegyezik az (1) bekezdésben
meghatározott szervezési idõszak utolsó napjával.

4. §

(1) Az MH ARB és az MH GEOSZ állománytábla mó-
dosítását a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) feladatszabása alapján a munkaköri jegyzékekrõl,
az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló
13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (2) bekezdése alapján
kell elõkészíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állománytábla helyesbítõ
ívek hatálybalépésének idõpontja megegyezik a 3. §
(2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mû-
ködés kezdõ napjával.

(3) Az utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az MH ARB és az MH GEOSZ felülvizsgálja
a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és
szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás
12. és 13. §-a szerinti mûködési okmányait, az MH ARB
a gazdálkodási szabályzata módosításának elõkészítését és
az MH GEOSZ-szal történõ egyeztetését úgy ütemezi,
hogy az az MH ARB és az MH GEOSZ mûködési alap-
okmányainak jóváhagyásra történõ felterjesztése legké-
sõbb a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek

megfelelõ mûködés kezdõ napját követõ huszonnyolcadik
napig megtörténjen.

5. §

(1) Az MH ARB parancsnoka az utasításban meghatá-
rozott feladatokhoz kapcsolódóan összeállítja az MH ARB
2017. évi költségvetési tervjavaslatának módosítását, és
azt az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig jóváha-
gyás céljából – szolgálati úton – megküldi a HM Védelem-
gazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.

(2) A HM VGH fõigazgatója intézkedik a honvédelmi
szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rend-
jérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításban
meghatározott feladatok végrehajtására.

3. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-

sát HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HVK Haderõtervezési Csoport-
fõnökség csoportfõnökével és a HM VGH fõigazgatójával
együttmûködve a HM TKF fõosztályvezetõje az utasítás
hatálybalépését követõ tizenötödik napig készíti elõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza

a) ezen utasítás szerinti feladatátadások következtében
a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, a pénzügyi
és számviteli ellátási szakfeladatokkal, az átadás-átvétel-
kor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz kap-
csolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat és

b) ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szerve-
zeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további
szakfeladatait.

7. §

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
84/2017. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a COOPERATIV SECURITY 2017 CEDC

kiképzési rendezvény tervezésével és levezetésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
86/2017. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség egységes információ
menedzsment rendszerének kialakításával

kapcsolatos feladatokról

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 végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján a
következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM) valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) feladatellátásban érin-
tett katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH egységes információ menedzsment rendszere
(a továbbiakban: IM-rendszer) kialakításának koordinálá-
sára javaslattételi jogkörrel munkacsoportot (a továbbiak-
ban: Munkacsoport) hozunk létre.

3. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát
a Munkacsoport munkájának támogatására.

4. A Munkacsoport
a) vezetõje a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály

fõosztályvezetõje és

b) helyettese a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) Vezérkari Titkárság, Titkársági Osztály osztályve-
zetõje.

5. A Munkacsoport tagjai
a) a HVK Vezérkari Titkárság,
b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
c) a HM Jogi Fõosztály,
d) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosz-

tály,
e) a HM Kontrolling Fõosztály,
f) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
g) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és
h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ Kar
állományából kijelölt személyek.

6. Felhatalmazzuk a Munkacsoport vezetõjét szükség
szerint további szakértõk bevonására.

7. A Munkacsoport feladatai:
a) az MH egységes IM-rendszer kialakítása és mûködte-

tése céljának, elvi kereteinek és a vele szemben támasztott
követelmények együttesének meghatározása;

b) az IM-rendszer kialakítása érdekében elvégzendõ fel-
adatok, felelõseik, a közremûködõk és a végrehajtási ha-
táridõk meghatározása;

c) a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumok tí-
pusának és tartalmának meghatározása és

d) döntési alternatívák kidolgozása és 2018. 06. 29-ig
miniszteri döntés elõkészítése céljából a Honvéd Vezérkar
fõnöke útján a HM közigazgatási államtitkár részére
történõ felterjesztése.

8. A Munkacsoport feladatai végrehajtása során az
alábbi követelményeket érvényesíti:

a) az IM-rendszer az MH egészére kiterjedõ egységes
rendszer legyen, kiemelt figyelmet fordítva a hivatali szer-
vezet kormányzati feladataiból adódó speciális tevékeny-
ségére, biztosítsa az MH rendelkezésére álló, általa kezelt
információk szervezeti érdekû és szintû hasznosítását;

b) az IM-rendszer erõsítse az erõforrások felhasználá-
sának és a feladatok végrehajtásának hatékonyságát, szá-
molja fel a vezetõi akarat érvényre juttatását gyengítõ
tényezõket;

c) az IM-rendszer feleljen meg az információ menedzs-
menttel szembeni kormányzati szintû elvárásoknak, illetve
az MH által végrehajtandó feladatok jellegének és

d) az IM-rendszer feleljen meg a szövetségi szintû elvá-
rásoknak és ajánlásoknak (NATO Information Manage-
ment Policy [C-M (2007) 0118], NATO Primary Directive
on Information Management [C-M (2008) 0113]).
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9. A Munkacsoport vezetõje a feladat kidolgozásra vo-
natkozó ütemtervet 2017. 12. 15-ig a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke útján jóváhagyásra felterjeszti a HM közigazgatási
államtitkár részére.

10. A Munkacsoport vezetõje szükség szerint beszámo-
lót állít össze a HM közigazgatási államtitkár és a Honvéd
Vezérkar fõnöke részére a Munkacsoport munkájáról.

11. Az 5. pont szerinti szervezetek vezetõi a Munka-
csoportba delegált tagok nevét, beosztását és elérhetõségét
az együttes intézkedés hatályba lépését követõ 5. munka-
napig a Munkacsoport vezetõjének megküldik.

12. Az együttes intézkedés az aláírás napját követõ napon
lép hatályba*.

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

19/2017. (HK 9.) 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 1008 ED 9 – CHARACTERISTICS OF
SHIPBOARD ELECTRICAL POWER SYSTEMS IN
WARSHIPS OF THE NORTH ATLANTIC TREATY
NAVIES / A NATO haditengerészetek hajófedélzeti
elektromos rendszereinek jellemzõi címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH
részvétele nélkül.

Témafelelõs: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE)

3. STANAG 4137 ED 1 – STANDARD
UNDERWATER EXPLOSION TEST FOR
OPERATIONAL SURFACE SHIPS AND CRAFTS /
Felszíni hadihajók és egyéb vízi jármûvek szabvány vízszint
alatti robbantásos tesztje címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az MH Logisztikai Központ (a továbbiak-
ban: MH LK)

4. STANAG 4222 ED 1 – STANDARD
SPECIFICATION FOR DIGITAL
REPRESENTATION OF SHIPBOARD DATA
PARAMETERS / A hajófedélzeti adatok paramétereinek
digitális megjelenítését szolgáló szabvány specifikációk
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE

5. STANAG 4248 ED 1 – PURIFIED WATER FOR
SUBMARINE MAIN LEAD ACID BATTERIES /
Tisztított víz a tengeralattjáró savas ólomakkumulátorai
számára címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE

6. STANAG 4287 ED 1 – ELECTROLYTE FOR
SUBMARINE MAIN LEAD ACID BATTERIES /
Elektrolit a tengeralattjáró savas ólomakkumulátorai szá-
mára címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE

7. STANAG 4358 ED 1 – MUTUAL ACCEPTANCE
OF GOVERNMENT VEHICLE TEST AND
EVALUATION / Kormányzati jármû vizsgálatok és érté-
kelések kölcsönös elfogadása címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: az MH LK;
b) témakezelõ: az MH LK Kutatás-fejlesztési Tudomá-

nyos és Szabványosítási Osztály (a továbbiakban: MH LK
KFTSZO)

c) a bevezetés idõpontja: 2017. szeptember 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél ke-
rüljön bevezetésre, HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkári (a továbbiakban: HM VGHÁT) szak-
utasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

8. STANAG 4389 ED 1 – TERMS AND
DEFINITIONS COVERING SUBMARINE MAIN
LEAD ACID BATTERIES / A tengeralattjáró savas
ólomakkumulátoraival kapcsolatos kifejezések és megha-
tározások címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE
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9. STANAG 4390 ED 1 – TESTS AND
REQUIREMENTS FOR SUBMARINE MAIN LEAD
ACID BATTERIES / A tengeralattjáró savas ólomakku-
mulátorai számára szükséges vizsgálatok és követelmé-
nyek címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az MH LK

10. STANAG 4391 ED 1 – COOLING WATER FOR
SUBMARINE MAIN LEAD ACID BATTERIES /
A tengeralattjáró savas ólomakkumulátorainak hûtõvize
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE

11. STANAG 4427 ED 3 – INTRODUCTION OF
ALLIED CONFIGURATION MANAGEMENT
PUBLICATIONS (ACMPs) / A szövetségi Konfiguráció
Menedzsment Kiadványok (ACMP-k) bemutatása címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH LK;
b) témakezelõ: az MH LK Mûszaki Átvevõ és Vizs-

gálati Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. szeptember 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.

12. STANAG 4469 ED 1 – NATO STANDARD
ANTI-SHIP MISSILES TEST TARGET FOR
PENETRATING AMMUNITION/Hajóromboló raké-
ták NATO szabványú tesztcéltárgyai páncéltörõ lõszerek
számára címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az NKE

13. STANAG 4586 ED 4 – STANDARD
INTERFACES OF UAV CONTROL SYSTEM (UCS)
FOR NATO UAV INTEROPERABILITY/UAV irá-
nyító rendszerek szabvány csatlakozásai a NATO
UAV-k átjárhatóságához címû NATO egységesítési

egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH LK;
b) témakezelõ: az MH LK KFTSZO;
c) a bevezetés idõpontja: 2017. szeptember 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.

14. STANAG 4602 ED 2 – FIRE ASSESSMENT OF
MATERIALS/Anyagok tûzállósága címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH rész-
vétele nélkül.

Témafelelõs: az MH LK

15. STANAG 4625 ED 1 – ASSESSMENT OF
EFFECT LEVELS OF CLASSICAL WARFARE
AGENTS APPLIED TO THE SKIN TO BE USED IN
THE DESIGN OF PROTECTIVE EQUIPMENT –
AEP-52/ A hagyományos kémiai harcanyagok bõrre gya-
korolt hatásának meghatározása a védõfelszerelések terve-
zésekor címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti el-
fogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az MH LK

16. STANAG 5035 ED 1 – INTRODUCTION OF AN
IMPROVED SYSTEM FOR MARITIME AIR
COMMUNICATION ON HF, LF AND UHF / A tenge-
részeti repülõk nagy- és kisfrekvenciás valamint URH hír-
adása javított rendszerének rendszerbeállítása címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az MH LK

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

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs

helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
308/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a honvéd kadét ágazati szakképzésre felvételt nyert
diákok részére tartandó csapatépítõ, összekovácsoló

tábor végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
310/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2017. augusztus 20-ai, államalapító Szent István
király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel

összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
314/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
317/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
318/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról szóló
275/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
319/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési

rendezvényei 2018. évi feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
324/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
325/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF

parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
326/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2017. évi CISM Mezei Futó Világbajnokság

megrendezésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
328/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2017. szeptember havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
334/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
335/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2017. augusztus–szeptember havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
337/2017. (HK 9.) HVKF

parancsa
a NATO tagállamok és PfP tagországok számára

meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételezõ
és identifikáló eljárások tanfolyam szervezésérõl

és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
309/2017. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség belsõ altisztképzési

rendszerének átalakításáról és szabályozásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
327/2017. (HK 9.) HVKF

intézkedése
az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes
karfelirat és az önkéntes területvédelmi tartalékos

hímzett sapkajelvény rendszeresítésérõl

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

intézkedést

adom ki:

1. Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány hadi-
(gyakorló-) öltözetéhez önkéntes területvédelmi tartalékos
hímzett színes karfeliratot és önkéntes területvédelmi tar-
talékos hímzett sapkajelvényt rendszeresítek.

2. Az 1. pont szerint rendszeresített önkéntes területvé-
delmi tartalékos hímzett színes karfelirat szöveges leírását,
képi ábrázolását és színkódjait az 1. melléklet, az önkéntes
területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény szöveges
leírását, képi ábrázolását és színkódjait a 2. melléklet
tartalmazza.

3. Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány szá-
mára rendszeresített, 1. pont szerinti karfelirat és sapkajel-
vény mûszaki dokumentációjának kidolgozásáról, vala-
mint a rendszeresítéshez szükséges költségvetés tervezé-
sérõl, beszerzésérõl, legyártásáról és az igényjogosult
állomány ellátásáról az MH Logisztikai Központ gondos-
kodik.

4. Ez az intézkedés az aláírásának napján lép hatályba*.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. szeptember 5.
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1. melléklet a 327/2017. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes karfelirat szöveges leírása,
képi ábrázolása és színkódjai

1. Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes karfelirat szöveges leírása:
Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes karfelirat barna alapra, barna színû kerettel, barna színû

„ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS” felirattal, hímzett kivitelben készül. A hímzett színes karfelirat a
zubbony ujját követõ íves kialakítású.

A hímzett színes karfelirat névleges mérete: 110 × 35 mm (sáv szélesség: 20 mm).

2. Az önkéntes tartalékos hímzett színes karfelirat képi ábrázolása:

3. Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes karfelirat színkódok a Textil Pantone színskála szerint:
a) világosbarna (felirat, keret): 16-1310 TPX (Natural),
b) barna (háttér): 19-0617 TPX (Teak).
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2. melléklet a 327/2017. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény szöveges leírása,
képi ábrázolása és színkódjai

1. Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény szöveges leírása:
Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény sötétzöld posztó vagy posztóhatású textíliára, ovális alak-

ban hímzéssel készülõ jelvény. A sapkajelvény címeralakja egy stilizált, barna színû, háromlevelû tölgyfalomb, két azo-
nos színû makkal. A háromlevelû tölgyfalomb a két makkal önmagában az erõ, a hõsiesség, a bátorság, valamint a bajtár-
siasság, tehát a legfontosabb és örök katonai erények szimbóluma az európai kultúrkörben. Megjelenítése azt tükrözi,
hogy viselõje ezeket az erényeket képviseli, egyúttal az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer mûködésének erköl-
csi alapját is képezi. A háromlevelû tölgyfalomb a két makk körvonala és erezete sötétebb barna színnel készül. A sapka-
jelvényhez – a háromlevelû tölgyfalomb közepén a terület történelmi hagyományain alapuló régi ezredek, hadosztályok
számozását követõ – sötétbarna, kontúrral ellátott arab szám tartozik. A sapkajelvény szegélye barna, melynek felsõ
ívében a nemzeti trikolór sávja jelenik meg, amely jelzi a nemzeti hovatartozást. A sapkajelvény szegélye barna,
melynek felsõ ívében nemzeti trikolór sáv jelenik meg.

A sapkajelvény befoglaló méretei: 75 mm × 55 mm.

2. Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény képi ábrázolása:
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a) szám nélkül: b) számmal:

3. Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény színkódok a Textil Pantone színskála szerint:
a) piros (nemzeti trikolór): 18-1763 TPX (High Risk Red),
b) fehér (nemzeti trikolór): 11-0601 TPX (Bight White),
c) zöld (nemzeti trikolór): 17-6030 TPX (Jelly Blean),
d) sötétzöld (háttér): 19-0415 TPX (Duffel Bag),
e) barna (keret, tölgyfalomb, makkok): 16-1310 TPX (Natural),
f) sötétbarna (tölgyfalomb, makkok kontúr, számozás): 19-0617 TPX (Teak).



A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
17/2017. (HK 9.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség doktrinális, szabványo-
sítási és terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015.
(X.21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára a
következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmemért felelõs miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

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

3. STANAG 2298 (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) – NATO WEAPONS INTELLIGENCE
TEAM (WIT) CAPABILITIES – ACIEDP-02 EDITION
B / NATO hadszíntéri helyszínelõ csoport képességek
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKOCSF),

b) témakezelõ: a HVK KIKOCSF,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HVK KIKOCSF intézkedéssel, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

4. STANAG 2536 (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
PETROLEUM – AJP-4.7 EDITION A / Szövetséges össz-
haderõnemi üzemanyag doktrína címû NATO egységesí-
tési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF),

b) témakezelõ: a HVK LOGCSF,

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

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HVK LOGCSF intézkedés-
sel, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

5. STANAG 3970 ASP (EDITION 5)
(RATIFICATION DRAFT 1) – CONTENT AND
FORMAT OF FLIGHT INFORMATION
PUBLICATION (FLIP) TERMINAL HIGH/LOW
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES,
INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURES, AND
AERODROME DIAGRAMS/LAYOUTS / A repüléstájé-
koztató kiadvány körzeti mûszeres megközelítési eljárás
térképeinek, mûszeres indulási eljárás térképeinek és repü-
lõtér diagramjának adattartalma, formátuma címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: a HM Állami Légügyi Fõosztály,
b) témakezelõ: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

– MH Légi Vezetési és Irányítási Központ,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre, Honvéd Vezérkar fõnök helyettes (a továbbiakban:
HVKFH) szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

6. STANAG 6507 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
IMAGERY INTELLIGENCE (IMINT) – AJP 2.6.
EDTION A, / Szövetségi összhaderõnemi képi információ
elõállítás doktrína címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül, jövõbeni bevezetéssel a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a KNBSZ,
b) témakezelõ: a KNBSZ és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél, va-
lamint a légierõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakuta-
sítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

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

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

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ,
Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság

parancsnokának
128/2017. (HK 9.) MH HFKP

intézkedése
a MH Hadkiegészítõ,

Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
csapatkarjelzésének és csapatjelvényének

rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapatkarjelzések,
csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követel-
ményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelke-
zéseire – az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MHHFKP) csapatkarjel-
zésének és csapatjelvényének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH Hadkiegészítõ,
Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HFKP) 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 csapatkarjelzését és csapatjelvényét
rendszeresítem, viselését az MH HFKP hivatásos és szer-
zodéses katona állománya részére engedélyezem.

3. Az MH HFKP által rendszeresített csapatkarjelzés és
csapatjelvény szöveges leírását az 1. melléklet, a csapat-
karjelzés eredeti méretû mását a 2. melléklet tartalmazza.
A csapatjelvény eredeti méretû mását a 3. melléklet tartal-
mazza.

4. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a jóváhagyott
csapatkarjelzés mûszaki dokumentációjának kidolgozásá-
ról, valamint a rendszeresítésébõl adódó költségvetés ter-
vezésérõl, beszerzésrõl, legyártásáról, az MH HFKP
igényjogosult állományának csapatkarjelzéssel és csapat-
jelvénnyel történõ ellátásáról az MH Logisztikai Központ
gondoskodik.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Takács Attila dandártábornok s. k.,
parancsnok
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1. számú melléklet
a 128 /2017. (HK 9.) MH HFKP intézkedéshez

A csapatkarjelzés és csapatjelvény szöveges leírása

1. A csapatkarjelzés és csapatjelvény szimbólum-
rendszere:

1.1. A csapatkarjelzés alapja fehér színû kör, benne egy
középen hasított tárcsapajzs, a pajzson egy mûalakkal (bu-
zogány) és egy címerképpel (háromlevelû cserfalomb két
makkal).

1.2. A karjelzés fõ motívuma a 15. században használt
nehézlovassági tárcsapajzs, mely kifejezi a szervezet fõ
küldetését, tehát a Magyarország védelmét szolgáló kato-
nai erõ szervezését, annak kiképzését, vagyis felkészítését
a harcra. A pajzs jellegzetes alakja azt a korszakot idézi,
amikor a Magyar Királyság hadereje Hunyadi János veze-
tésével sikeresen tartotta fel az országra támadó Oszmán
Birodalom elõretörését, egyúttal tisztelet kifejezése a pél-
daképül választott nagy hadvezér felé. A pajzs ezüsttel (fe-
hérrel) és vörössel hasított, ami megegyezik az Árpád-ház
történetével egybeforrott hadilobogón alkalmazott színek-
kel, ez a MH HFKP több mint ezer éves magyar hadtörté-
nelem iránti elkötelezõdésnek kinyilvánítása.

1.3. A pajzson rézsút fekvõ szürke (vas) színû gótikus
buzogány a középkori kézitusák egyik legfélelmetesebb és
legcélszerûbb harceszköze, melynek használatára rendkí-
vüli erõre és ügyességre volt szükség. Ugyanakkor a kora-
beli harctereken vezéri és hatalmi jelvényként is funkcio-
nált, így megjelenítése a címerben egyszerre szimbolizálja
az MH HFKP harcra felkészítõ gyakorlati tevékenységét
és a szervezetet mint parancsnokságot.

1.4. A pajzson a buzogány alatt lévõ háromlevelû zöld-
színû cserfalomb (tölgyfalomb) két barna makkal önmagá-
ban az erõ, a hõsiesség, a bátorság, valamint a bajtársias-
ság, tehát a legfontosabb és örök katonai erények szimbó-
luma az európai kultúrkörben. Megjelenítése azt tükrözi,
hogy az MH HFKP ezen erények mentén kíván mûködni,
és ezeket akarja továbbadni a szervezet által felkészített
állománynak.

1.5. A tárcsapajzs felsõ peremén megjelenõ aranyszínû
(sárga) „HFKP” betûsor a HADKIEGÉSZÍTÕ,
FELKÉSZÍTÕ és KIKÉPZÕ PARANCSNOKSÁG kez-
dõbetûibõl összeállított rövidítés, mely egyértelmûsítési és
heraldikai szempontú esztétikai célból került megjelení-
tésre. A korabeli festett tárcsapajzsokat a címerképek mel-
lett szintén gyakran ékesítették feliratokkal vagy rövidíté-
sekkel is.

2. Csapatkarjelzés köznapi és társasági egyenruhára:
2.1. A csapatkarjelzés alapformája arany körvonalú, bal

felén ezüsttel (heraldikai jobb oldalon) és jobb felén vö-
rössel (heraldikai bal oldalon) középen hasított tárcsa-
pajzs, a pajzson egy rézsútosan fekvõ buzogány, melynek
ütõfeje a pajzs heraldikai jobboldalán helyezkedik el és a
buzogány alatt egy háromlevelû cserfalomb, a szárán két

makkal, mely levélszár lefele mutat. A pajzs felsõ pere-
mén, a lándzsatartó réssel egyvonalban aranyszínû HFKP
felirat.

2.2. A pajzs mérete (szélesség × magasság): 65 × 80 mm.
2.3. A csapatkarjelzés pantone színkódjai:
2.3.1. A tárcsapajzs körvonala: arany pantone 141c
2.3.2. A tárcsapajzs bal felén (heraldikai jobb oldalon)

lévõ „ezüstfém”: pantone 423c
2.3.3. A tárcsapajzs jobb felén (heraldikai bal oldalon)

lévõ vörös „máz”: pantone 1795c
2.3.4. A buzogány szára és külsõ tollai, tüskéjének alsó

fele: pantone black 3c
2.3.5. A buzogány belsõ tollai és tüskéjének felsõ része:

pantone 423c
2.3.6. A buzogány markolatának recézése: pantone

black 3c
2.3.7. A cserfalomb és a szára: pantone 363c
2.3.8. A cserfalomb erezete: pantone black 3c
2.3.9. A makkok: pantone 462 és 4635c
2.3.10. A pajzson lévõ HFKP felirat: arany pantone 141c
2.4. A pajzson lévõ HFKP felirat betûtípusa: rage italic
2.5. Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: (388 fõ, sze-

mélyenként 2 db)

3. Csapatkarjelzés hadi gyakorló egyenruhára:
3.1. A csapatkarjelzés alapformája a fekete szegélyû tár-

csapajzs, melynek bal fele sötétzölddel (heraldikai jobb ol-
dalon) és jobb fele barnával (heraldikai bal oldalon) van
vágva. A pajzson egy rézsútosan fekvõ fekete kontúrú bu-
zogány, melynek ütõfeje a pajzs heraldikai jobboldalán
helyezkedik el. A buzogány alatt egy háromlevelû cserfa-
lomb, a szárán két makkal, mely levélszár lefele mutat.
A cserfalomb és a makkok színe sötétzöld, amely meg-
egyezik a tárcsapajzs zöldjével. A levelek és makkok kör-
vonala, valamint a levélerezet feketével van kontúrozva.
A pajzs felsõ peremén, a lándzsatartó réssel egyvonalban
fekete színû HFKP felirat.

3.2. A pajzs mérete (szélesség × magasság): 65 × 80 mm
3.3. A csapatkarjelzés színkódjai:
3.3.1. A pajzs kontúrvonala: pantone pms1545
3.3.2. A pajzs bal felének (heraldikai jobb oldal) alapja:

pantone pms 5757
3.3.3. A pajzs jobb felének (heraldikai bal oldal) alapja:

pantone pms 451
3.3.4. A buzogány kontúrvonalai: pantone pms1545
3.3.5. A levelek, a levélerezet, a szár és a makkok kon-

túrvonalai: pantone pms1545
3.3.6. A HFKP felirat: pantone pms1545
3.4. A pajzson lévõ HFKP felirat betûtípusa: rage italic
3.5. Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: (388 fõ, sze-

mélyenként 2 db)

4. Csapatjelvény:
4.1. A csapatkarjelvény formája és szerkezeti struktúrája

megegyezik a 2.1. és a 2.2. pontokban meghatározottakkal.
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4.2. Anyaga és mérete: A csapatjelvény anyaga mû-
gyanta felülettel ellátott acéllemez melynek szélessége,
3,8 cm, hossza 4,8 cm. A bõr alátét teljes hossza 8 cm, az
akasztó hossza 3,5 cm, az akasztó szélessége 2 cm, a jel-
vénytartó hossza 5 cm, a jelvénytartó szélessége 4 cm.

A bõr alátét színe fekete, alakja részben követi a csapat-
jelvény alapformáját.

4.3. A csapatjelvény színkódjai megegyeznek a 2.3. pont
alpontjaiban felsorolt színkódokkal.

4.4. Csapatjelvénnyel ellátandók száma: (388 fõ).
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2. számú melléklet a 128/2017. (HK 9.) MH HFKP PK. intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
köznapi és társasági egyenruhára

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
hadi gyakorló egyenruhára



3. számú melléklet a 128/2017. (HK 9.) MH HFKP PK intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartási Parancsnokság

tájékoztatása
honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl
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Igazolványszám

H 041629

H 043798

H 045715

H 048649

H 050218

H 050634

H 053005

HT1002021

I – 077526

I – 077574

I – 078100

I – 078730

I – 078735

Igazolványszám

I – 079076

I – 079740

I – 079912

I – 081260

K 020640

K 024367

K 029625

K 030054

K 030164

K 030867

K 030989

K 031151

MT 010669

Igazolványszám

N 010284

N 012183

N 015354

N 015931

N 019090

N 021234

N 021759

N 022878

N 026640

N 026671

N 027452

N 029709

N 030067

Igazolványszám

S 042939

S 048049

S 051089

S 052097

S 052364

S 052882

S 053655

SZ1014869

VT 010121

VT 010186

Igazolványszám

H 052990

S 047265

S 050802

N 019059

KA1001189

K 027452

MT 011148

I - 073652

I - 073889

I - 073895

I - 074222

I - 076066

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ



A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei

2017. június 1. – 2017. július 31. közötti idõszakban

Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

1. Wölfinger Orsolya,
2. Ronyecz Lilla,
3. Polyákné Török Anikó,
4. Nagy Erika,
5. Hajnal Antónia Bernadett,
6. Hegedûs Anna,
7. Magyar Gusztáv,
8. Csaba-Vas Korinna Nóra,
9. Bódogh-Szabó Pál,
10. Bártfai Krisztián Gábor,
11. dr. Maróth Gáspár
kormánytisztviselõkkel.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnt

közös megegyezéssel
1. Pisák Alexandra Kinga,
2. Tóth Eszter,
3. Szénási Gergely
kormánytisztviselõknek;

áthelyezéssel
1. dr. Szabó Pál,
2. Varga Krisztián,
3. Varga Beáta,
4. Domokos László
kormánytisztviselõknek.

A jelzett idõszakban címadományozás nem történt.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

56. Balassi-tükör

A Balassa-kódexrõl

A kódexnek magának is története van. A versolvasó közönség – vagyis inkább: az istenes énekeket éneklõ
közönség – évszázadok óta jól ismerhette Balassi néhány istenes versét, melyek egy részét református,
más részét katolikus korszakában írta, továbbá néhány vitézi énekét. Az istenes versek már a XVII. század-
ban több nyomtatványban is megjelentek. A XVII. században kéziratos másolatokban, szûk körben terje-
dõ szerelmes és más verseinek ez a forrása azonban – egy vélhetõen Balassi által összeállított, de a nyom-
dáig el nem jutott verskötet másolata – csak 1874-ben kerül elõ a zólyomradványi könyvtárból. A versek
hitelességének eleinte nem tett jót, hogy a felfedezésrõl éppen a hamisításoktól sem visszariadó Thaly
Kálmán számolt be a Magyar Történelmi Társulat ülésén. A Társulat elhatározta a versek kiadását, és azok
1879-ben meg is jelentek. Balassi költészete ekkor lett közismert.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEGRENDELÉS

Megrendelem az

56. Balassi-tükör

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 899



NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

57. Asbóth János: Álmok álmodója

»A cím Asbóth regényének, az Álmok álmodójának utolsó mondata. Az akkori és a késõbbi kritikusok fel is
rótták neki, hogy regénye fõhõsét nem hagyta elpusztulni, ahogy azt egy valamirevaló írónak – a kritika
szerint – kötelezõ. Mert ahogy ma is, a kritikus akkor is mindig a pusztulásban látta a mûvészet beteljese-
dését, szerinte kötelezõen el kell buknia egy hõsnek. Széchenyi a hõs, a vátesz, mert elborult elmével,
„látványos” körülmények között pusztult el, Kossuth a megalkuvó, mert életben maradt. És „munkálko-
dott, nem panaszkodott”. Madách Imre Tragédiája is visszhangtalan maradt a megírás idején, egyetlen
ítész írása maradt fenn, aki azt vetette az író szemére, hogy Éva teherbe esett, így lehetséges, hogy „van
tovább”. Micsoda dolog ez? Pusztuljon mindenki. Attól mûvészet a mûvészet.«

Pozsgai Zsolt

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEGRENDELÉS

Megrendelem az

57. Asbóth János: Álmok álmodója

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

58. Székely János: Válogatott mûvek

»Mondd meg, mit olvasol, megmondom, ki vagy!
Ágyam mellett az éjjeliszekrényen négy kötetet tartok: Füst Milán kétkötetes Naplóját, Joseph Heller
Valami történt-jét és Székely János Egy láda agyag címû verseskötetét. Ez vagyok én.
Az íróasztalomon most kilenc kötet fekszik elõttem, amibõl csak négy magyarországi kiadó „terméke".
Tehát több, mint az életmû fele még nem jelent meg határainkon belül. (Életében megjelent tizenkilenc
kötetébõl azon idõ alatt is csak mindössze kettõt adtak ki Magyarországon.)«

Verebes István

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

Megrendelem az

58. Székely János: Válogatott mûvek

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

„A Karinthyak mindig a Nagy Mûvet akarták megírni. Frici egész életében tervezte, de sohasem kezdett
neki. Az Utazás a koponyám körül címû könyve azonban nemcsak agydaganata történetét mesélte el,
de az emberi méltóság nagy regényévé is vált. Egyik fia, Karinthy Gábor a Fájdalomherceg, saját görcsbe-
rándult életének monográfiáját tervezte megírni, hiába. Ördöggörcs, avagy utazás Karinthyába címû
családtörténetemben helyette is igyekeztem megfejteni élete és az egész család rejtélyét. Másik fia, Cini
a saját nagy mûvének apjáról szóló könyvét tervezte, Karinthy Frigyes címen. Nem írta meg. Helyette
naplót vezetett. Önmaga számára rögzítette élete mindennapjait.”

Karinthy Márton

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

Megrendelem az

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

60–61. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

»1850-ben, egy évvel a levert magyar szabadságharc után, a megtorlások idején a kor nagy költõje,
Tompa Mihály írt verset A gólyához címmel, a távoli tájakra repülõ vándormadártól kérve, hogy vigye
hírét a tragédiát követõ letargiának, annak, hogy „mint oldott kéve” széthullhat a nemzet. Ezt a sort
választotta a Mednyánszky Cézár tábori fõlelkész rendkívül kalandos életérõl szóló történelmi regénye
címéül a harminckét éves Sárközi György, aki 1931 elõtt inkább lírai költõként volt ismert.«

Sárközi Mátyás

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

Megrendelem a

60–61. Sárközi György: Mint oldott kéve 1–2. kötet

címû kiadványt (ára: 5000 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

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

62. Bál a havason: Erdélyi írók antológiája

„Öleljünk meg egy fát. Mindegy, miféle fajta, legyen egészséges, élõ, virágzó. És lehetõleg érjük át két
karunkkal. Ha megöleltük, tartsuk is úgy magunkat legalább öt-hat percig. Vagy tovább, ha nem jön arra
senki más. Hunyjuk be a szemünket, és próbáljuk megérezni a fa energiáit, rezgéseit. Olykor nem történik
semmi, olykor csoda történik. Átvesszük a fa gondolatait. És miért ne vennénk át? A fa ugyanúgy élõ
organizmus, mint mi, annyi a különbség, hogy õ nehezebben ölel meg bennünket. Tehát koncentráljunk
erre a másik élõlényre, és ha eleget ölelgettük, mehetünk tovább. De jegyezzük meg, melyik volt az,
és legközelebb is tegyük meg ezt. Ugyanis õ is tudja, hogy megöleltük. És várja a következõ ölelést.”

Pozsgai Zsolt

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

62. Bál a havason: Erdélyi írók antológiája

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.


