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JOGSZABÁLYOK
2012. évi CCV. törvény
a honvédek jogállásáról*

* Megjelent a Magyar Közlöny 172. számában.

A honvédelmi miniszter
23/2012. (XII. 18.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek
módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
o) pontjában, Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011.
évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés
c) pontjában, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 47. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 74. §
(2) bekezdés i) és p) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés r) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében és 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés j) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában, f) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés l) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdés a) pont ac) alpontjában,
a 13. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében,
a 15. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdésében,
a 18. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi
XLII. törvény 88. § (8) bekezdésében,
a 20. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában,
a 23. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló
1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében,
a 24. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 25. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés

4

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

c) pontjában, az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi
CXI. törvény 43. § (1) bekezdésében,
a 26. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 27. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 28. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés n) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) és g) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a 30. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. és a 30. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) és d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrás miniszterrel, a 4., az 5., a 17. és a 23. alcím tekintetében az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § m) és n), valamint q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 3., a 4., a 6., a 19., a 20. és a 28. alcím tekintetében az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet a 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A honvédelmi miniszter által adományozható
mûvelõdési és mûvészeti kitüntetõ díjakról szóló
13/1993. (XII. 27.) HM rendelet módosítása
1. §
A honvédelmi miniszter által adományozható mûvelõdési és mûvészeti kitüntetõ díjakról szóló 13/1993.
(XII. 27.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1–4. §-ban meghatározott díjakhoz pénzjutalom
jár. A pénzjutalom összege a központi költségvetésrõl szóló
törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.”
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2. A Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosítása
2. §
A Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a 2. §
(1) bekezdése szerinti katonai szervezet parancsnoka, vezetõje a tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelõzõ
90 nappal a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:
HM) katonai hagyományõrzésért felelõs szervének véleményével együtt – a Honvédség központi személyügyi
szerve útján – a HVKF-nek terjeszti fel. A HVKF az adományozásra vonatkozó javaslatát a beérkezéstõl számított
30 napon belül terjeszti elõ a honvédelemért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).”

3. §
Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csapatzászló, az 5. §-ban meghatározottak kivételével a zászlószalag, a hadilobogó, valamint az árbocjelvények beszerzésérõl, mûszaki dokumentációjának elkészítésérõl a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, javíttatásáról, esetleges cseréjérõl és a csapatokhoz történõ eljuttatásáról az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alárendelt katonai szervezete útján gondoskodik.”

4. §
Az R1. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint a Honvédség katonai szervezetei
a HM és a Honvédség emblémáját használhatják.”

5. §
(1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
6. §
Az R1.
a) 2. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)”,
b) 3. § (3) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke”
szövegrész helyébe a „HVKF”,
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c) 4. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „honvédelmi miniszter és
a HVKF”,
d) 4. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a „HM
Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”,
e) 7. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez” szövegrész helyébe a „HVKF-hez”,
f) 12. § (5) bekezdésében a „társadalmi szervezetei”
szövegrész helyébe a „civil szervezetei”, a „társadalmi
szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”, a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil
szervezet”
szöveg lép.
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(3) A KNBSZ az általa kiállított, és érvényesített forgalmi engedélyekrõl ellenõrzésre alkalmas nyilvántartást
vezet.
(4) A KNBSZ a mûszaki feltételeknek megfelelõ szolgálati gépjármûvei hatósági jelzéssel való ellátását, és
a hatósági jelzések cseréjét saját hatáskörében végzi.”

10. §
Az R2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A rendelet alkalmazási körébe tartozó szervezet
gépjármûvekkel történõ ellátására, azok fenntartási és üzemeltetési rendjére a KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörében intézkedik.”

7. §
Hatályát veszti az R1. 3. § (4) bekezdésében a „honvédelmi” szövegrész.

3. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti
és idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági
engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos
külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása
8. §
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet alkalmazási köre a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tulajdonában,
vagy üzemeltetésében lévõ azon gépjármûvekre terjed ki,
amelyeknél a gépjármû hatósági engedélyébe tulajdonosként vagy üzemben tartóként a KNBSZ került bejegyzésre.”

9. §
Az R2. 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jármû környezetszennyezési jellemzõit a közúti
jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott vizsgálat keretében kell ellenõrizni.

11. §
Az R2.
a) 2. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 11. §-ában
a „KNbSZ-ek” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,
b) 2. §-ában az „a 6/1992. (IV. 7.) HM, valamint a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együttes rendeletet” szövegrész helyébe az „a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.)
HM rendelet, valamint a közúti jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009.
(XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet”,
c) 3. §-ában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „KFH” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,
d) 7. §-ában a „KNbSZ-ek mentesülnek” szövegrész helyébe a „KNBSZ mentesül”,
e) 8. §-ában a „KNbSZ-ek fõigazgatói engedélyezik”
szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója engedélyezi”,
f) 8. §-ában az „a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 33/2000. (XI. 29.) BM rendelet” szövegrész helyébe az „a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet”,
g) 9. §-ában a „KNbSZ-ek fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”,
h) Melléklet 2. pontjában a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG”
szövegrész
helyébe
a „MAGYARORSZÁG”,
i) Melléklet 2. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatokat” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot”,
j)
Melléklet
2.
pontjában
a
„KATONAI
NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” szövegrész
helyébe
a
„KATONAI
NEMZETBIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT”,
k) Melléklet 2. pontjában a „közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel”
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szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszterrel és
a nemzetgazdasági miniszterrel”
szöveg lép.

1. szám

7. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása
15. §

4. Az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról
és javításáról, valamint a típus
és légialkalmasságáról szóló
21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosítása
12. §
Az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és
javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló
21/1998. (XII. 21.) HM rendelet 31. § (3) bekezdésében az
„a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

5. A nyilvános repülõrendezvény szabályairól az állami
célú légiközlekedésben címû
11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet módosítása
13. §
A nyilvános repülõrendezvény szabályairól az állami
célú légiközlekedésben címû 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet 2. §-ában az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe az „a Magyarországon” szöveg lép.

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 26/A. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E paragrafus rendelkezései nem alkalmazhatóak
azon honvéd tisztjelöltek és azon, a Hjt. 48. § (1) bekezdés
o) pontja alapján rendelkezési állományban lévõ hivatásos
katonák esetében, akik nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesznek részt belföldi képzésben vagy hajtanak
végre kiküldetést.”

16. §
Az R3. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Gépjármûvezetõi pótlékra jogosult, aki)
„b) gépkocsivezetõként a honvédségnél, valamint a beosztásához tartozó feladatként a KNBSZ-nél megkülönböztetõ jelzéssel ellátott gépjármûvet vezet.”

17. §
6. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti
közlekedésérõl szóló
32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosítása
14. §
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti közlekedésérõl szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „hivatalai és háttérintézményei, a honvédelemért felelõs miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek” szövegrész helyébe az „a
honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”
b) 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
c) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Közút Közhasznú
Társaság” szövegrész helyébe a „Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság”
d) 3. § (3) bekezdésében a „Magyar Közút Közhasznú
Társasággal” szövegrész helyébe a „Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal”
szöveg lép.

Az R3. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Akiket hat hónapot meghaladóan eredeti beosztásuk ellátása alóli mentesítéssel a szolgálat érdekében feladat végrehajtására vagy képzésre vezényeltek – a Hjt. 52. §
(4) bekezdése alapján külföldre vezényeltek kivételével –,
a vezénylést megelõzõ alapilletményre, illetménykiegészítésre, jogosultság megléte esetén szolgálati idõpótlékra,
valamint a megfelelõ feltételek fennállása esetén a szolgálatteljesítés vagy képzés helyén megállapítható pótlékokra
jogosultak.”

18. §
Az R3. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hjt. 52. §-a szerint vezényeltek illetményének
a vezénylés ideje alatti felemelésére a vezénylõ katonai
szervezet parancsnoka, a rendelkezési állományból, illetve
a hat hónapot meghaladó idõtartamú képzésre vezényeltek
illetményének felemelésére a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka vagy vezetõje jogosult.”

1. szám
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19. §

Az R3. 74. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]
„d) a HVKF állapítja meg az illetményét
da) a HM szervek vezetõi kivételével a HM hivatali
szervezete állományának;
db) a HVKF helyettes, a csoportfõnökök, valamint
a Vezérkari Iroda vezetõje kivételével Honvéd Vezérkar
teljes állományának, továbbá
dc) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai kivételével
a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokainak;”

20. §
Az R3. 74. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]
„g) a Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), h), j), k), l), m), n),
p), r), s) pontja alá tartozók illetmény-megállapítása
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót illeti meg, a Hjt.
48. § (1) bekezdés c), d), g), és o) pontjában szereplõ hivatásos katonák esetében pedig a Honvédség központi személyügyi szervének vezetõje az illetmény megállapítására
jogosult elöljáró;”

21. §
Az R3. 74. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetménymegállapítási jogköre a következõ:]
„j) a g)–h) pontokba nem tartozó, más katonai szervezeti egységhez szolgálatteljesítésre, hat hónapot meghaladó
idõtartamra hazai képzésre, vagy 1 évet meghaladó idõtartamra külföldi tanulmányok folytatására vezényeltek illetmény-megállapítására a vezénylési hely állományilletékes
parancsnoka vagy vezetõje jogosult.”

22. §
Az R3. 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli
teljesítményeknek a katonai szervezeti egység parancsnoka
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(vezetõje) által történõ elismerésére szolgál. Általános parancsnoki jutalomban
a) a HM közigazgatási államtitkára a HM hivatali szervezete állományába tartozókat,
b) a HVKF a Honvéd Vezérkar állományába tartozókat,
c) az önálló állománytáblával, munkaköri jegyzékkel
rendelkezõ szervezetek parancsnokai az illetmény-megállapítási jogkörükbe tartozókat
részesíthetik.”

23. §
Hatályát veszti az R3. 74. § (1) bekezdés b) és c) pontja.

24. §
Az R3. 27. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Európai
Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG)” szövegrész helyébe az „az Európai Unió Harccsoportjának
(a továbbiakban: EU BG) és az Európai Unió irányítása
alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûvelet”
szöveg lép.

8. A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma,
leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze
megállapításának és kifizetésének rendjérõl szóló
5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása
25. §
A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze megállapításának és
kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet
(a továbbiakban: R4.) a következõ 2/C. §-sal egészül ki:
„2/C. § (1) Az utolsó szerzõdés-hosszabbításkor kifizetett szerzõdés-hosszabbítási díj teljes összegét vissza kell
fizetnie annak a szerzõdéses állományú katonának, akinek
szolgálati viszonya szerzõdése lejárta elõtt
a) a Hjt. 56. § b), e), f), k) pontja,
b) a Hjt. 59. § (2) bekezdés a) pontja – amennyiben az
abban foglaltak az érintettnek felróható ok miatt következnek be –, valamint
c) a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja
alapján szûnt meg.
(2) Annak a szerzõdéses állományú katonának, akit
szerzõdése lejárta elõtt szolgálatának megszakítása nélkül
hivatásos állományba vettek és hivatásos szolgálati viszonya az (1) bekezdés szerinti okból, az utolsó szerzõdésében vállalt idõtartam kétszerese elõtt szûnik meg, vissza
kell fizetnie az utolsó szerzõdés hosszabbításakor felvett
szerzõdés-hosszabbítási díj teljes összegét.”
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26. §

Az R4. a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 25. §-sával megállapított 2/C. §-sát az
R. hatálybalépését követõ napon megkezdett, hivatásos és
szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésére irányuló eljárások esetében kell alkalmazni. Az eljárás a hivatásos és
szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról,
megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl
szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 86. § (2) bekezdése
szerinti személyi beszélgetés lefolytatásával minõsül megkezdettnek.”

27. §
Az R4. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „tiszthelyettes”
szövegrész helyébe az „altiszt” szöveg lép.

9. A Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáival szemben fennálló kártérítési
felelõssége egyes szabályairól szóló
18/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosítása
28. §
A Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelõssége egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Nem tekinthetõ a kárigény egyszerû ténybeli és
jogi megítélésûnek, amennyiben
a) halálesettel, balesettel, szolgálati betegséggel, egyéb
egészségkárosodással, nem vagyoni kárral, korábban már
elbírált káreseménybõl eredõ újabb igénnyel kapcsolatos,
b) szolgálati viszony körében, vagy szolgálati viszonyon kívül elmaradt jövedelem megfizetésére vagy kártérítési járadék folyósítására irányul,
c) vitatható, hogy mûködési körön kívül esõ elháríthatatlan ok, vagy a károsult elháríthatatlan magatartása szerepet játszott-e a kár bekövetkezésében,
d) a károsult vétkes magatartása miatt kármegosztásnak
lehet helye,
e) a kár összege nem bizonyított vagy
f) a kártérítés mértéke vitatott.
(2) A kártérítésre irányuló igényt – amennyiben annak
összege az 50 000 Ft-ot meghaladja, valamint az (1) bekezdésben meghatározott esetekben – elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
(a továbbiakban: HM KPH) illetékes szerve bírálja el.

1. szám

(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója
az (1) és (2) bekezdésben szabályozottaktól eltérõen, saját
hatáskörben dönt arról, hogy a kárigényt elbírálja, vagy elbírálás céljából megküldi a HM KPH fõigazgatójának.”

29. §
Az R5. Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

30. §
Az R5.
a) 1. §-ában az „a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá nem tartozó, a Hjt. 46. § (3) bekezdésének a)–c), f)–i) és k)–l) pontjai” szövegrész helyébe az „a
honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá nem tartozó,
a Hjt. 46. § (3) bekezdésének a)–c), g)–i) és k)–l) pontjai”,
b) 7. § (5) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Jogi és Információvédelmi Fõosztályának” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Jogi
Képviseleti Fõosztályának”,
c) 7. § (7) bekezdésben a „Honvédelmi Minisztérium
Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatala” szövegrész
helyébe a „HM KPH”
szöveg lép.

10. A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes
költségtérítéseirõl szóló
21/2002. (IV.10.) HM rendelet módosítása
31. §
A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV.10.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Nem jogosultak belföldi kiküldetési költségtérítésre azok a honvéd tisztjelöltek, és azok a Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alapján rendelkezési állományba tartozó hivatásos katonák, akik nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesznek részt belföldi képzésben vagy hajtanak
végre kiküldetést.”

32. §
Az R6. 19. § (3) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.

1. szám
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11. A katonai toborzás rendjérõl szóló
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása
33. §
A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) a toborzó tevékenységet a fõigazgató
saját hatáskörében szervezi. A szolgálat személyügyi szerve a toborzó tevékenységet – e rendelet rendelkezéseit is
figyelembe véve – önállóan végzi.”
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g) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „hadkiegészítõ parancsnokságokkal” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint
illetékes katonai igazgatási szervekkel”,
h) 8. § (2) bekezdés e) pontjában a „területileg illetékes
hadkiegészítõ parancsnokságot” szövegrész helyébe a „lakóhely szerinti illetékes katonai igazgatási szervet”,
i) 8. § (2) bekezdés f) pontjában az „MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központnak” szövegrész helyébe az „MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak (a továbbiakban: MH HKNYP)”,
j) 8/A. §-ában és az azt megelõzõ alcímben az „MH
KKB” szövegrész helyébe az „MH AA”,
k) 9. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok” szövegrész helyébe a „KNBSZ”
szöveg lép.

34. §
Az R7. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MH HKNYP – a Honvédség központi pénzügyi
szerve, a Honvédség központi személyügyi szerve és
a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság között megkötött szolgáltatási szerzõdés alapján – a jelentkezõnek a kiképzõ bázisra, vagy a katonai szervezethez közvetlen bevonulás céljából történõ
megjelenésére a melléklet szerinti felhívás kibocsátásával
intézkedik.”

36. §
Hatályát veszti az R7.
a) 1. §-ában az „a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre,” szövegrész,
b) 9. § (1) bekezdésében az „a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, valamint” szövegrész.

12. A honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló
27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

35. §

37. §

Az R7.
a) 3. § (2) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szervek”,
b) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóságának Alkalmasság-vizsgáló Intézete (a továbbiakban: MH HEK AVI)” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Honvédkórház Egészségügyi Hatósági és
Haderõvédelmi
Igazgatóság
Alkalmasságvizsgáló
Intézete (a továbbiakban: Honvédkórház AVI)”,
c) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban: MH KKB)” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
(a továbbiakban: MH AA)”,
d) 3. § (3) bekezdésében, 6. §-t megelõzõ alcímében,
6. §-ában, 9. § (3) bekezdésében, Mellékletében a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „lakóhely
szerint illetékes katonai igazgatási szerv”,
e) 5. § i) pontjában, 6. § e) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”,
f) 7. §-ában, az azt megelõzõ alcímben, és a 9. § (3) bekezdésében az „MH HEK AVI” szövegrész helyébe
a „Honvédkórház AVI”,

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R8.) 7. és 7/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7. § (1) A Honvédséggel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, illetve munkavállalói jogviszonyban állók
kiemelkedõ szakmai érdemeinek elismerésére
,,Honvédelemért’’
kitüntetõ címet alapítok.
(2) A kitüntetõ cím I., II. és III. osztálya adományozható.
7/A. § (1) Magyar és külföldi állampolgárságú személyeknek magyar hadisírok, hadi emlékmûvek és kegyeleti
helyek ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismerésére
,,Magyar Hadisírgondozásért’’
kitüntetõ címet alapítok.
(2) A kitüntetõ cím I., II. és III. osztálya adományozható.”

38. §
Az R8. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § A miniszteri elismerésekhez oklevél jár.”
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39. §

43. §

Az R8. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség állományába tartozó személy részére,
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvényben foglalt kitüntetések adományozása a mindenkor
érvényben lévõ állami kitüntetések adományozásának
rendjérõl szóló kormányhatározat alapján terjeszthetõ
elõ.”

Az R8.
a) 31. §-ában, 32. § (6) bekezdésében a „HM személyügyért felelõs szerve” szövegrész helyébe a „Honvédség
központi személyügyi szerve”,
b) 32. § (3) és (5) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében,
55/B. § (1) bekezdésében, 56/A. § (1) bekezdésében,
58. §-ában, 60. §-ában, 61. § (1) bekezdésében a „HM személyügyért felelõs szervéhez” szövegrész helyébe a „Honvédség központi személyügyi szervéhez”,
c) 46. § (1) bekezdésében a „15 fõ” szövegrész helyébe
a „10 fõ”,
d) 50. §-ában az „Az érdem utáni szolgálati jelek” szövegrész helyébe a „Szolgálati jelek”,
e) 50. §-ában a „nyugállományba helyezés napján” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszony megszûnésének
napján”,
f) 63. § (5) bekezdésében a „központi ünnepségen” szövegrész helyébe az „ünnepélyes keretek között”
szöveg lép.

40. §
Az R8. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjakkal oklevél, plakett és anyagi elismerés jár.
A pénzjutalom összege a központi költségvetésrõl szóló
törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.”

44. §

41. §
Az R8. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálati Érdemjel adományozására vonatkozó
javaslatokat személyi javaslati lapon úgy kell felterjeszteni, hogy a kezdeményezés az adományozás idõpontját
megelõzõen két hónappal, egyedi esetben az átadás tervezett idõpontját megelõzõen legalább négy héttel a Honvédség központi személyügyi szervéhez megérkezzen.”

Hatályát veszti az R8.
a) 48. § (2) bekezdése,
b) 50/A. §-a.

13. A személyi állomány pihentetésével
és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról
szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása
45. §

42. §
Az R8. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) A Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelre vonatkozó javaslatokat névjegyzéken, alakulatonként,
rendfokozati állománykategóriánként és fokozatonként
úgy kell a Honvédség központi személyügyi szervéhez felterjeszteni, hogy a kezdeményezés az adományozás elõtt
két hónappal megérkezzen.
(2) Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel adományozására a következõ alkalmakon kerülhet sor:
a) március 15., az október 24–március 15-ig terjedõ idõszakra;
b) május 21., a március 16–május 21-ig terjedõ idõszakra;
c) augusztus 20., a május 22–augusztus 20-ig terjedõ
idõszakra;
d) október 23., az augusztus 21–október 23-ig terjedõ
idõszakra.”

A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 4–6. §-okat, valamint a 16–21. §-okat a honvéd
tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre megfelelõen
alkalmazni kell.”

46. §
Az R9.
a) 5. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet”,
b) 10. §-át megelõzõ alcímben a „társadalmi szervezeteinek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteinek”,
c) 12. § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezetei” szövegrész helyébe a „civil szervezetei”,
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d) 13. § (4) bekezdésében a „civil társadalmi” szövegrész helyébe a „civil”,
e) 22. § (1) bekezdés d) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel”,
f) 22. § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezeteik” szövegrész helyébe a „civil szervezeteik”
szöveg lép.
14. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
honvédségi alkalmazásáról szóló
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása
47. §
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet
a) 1. § a) pontjában az „a Magyar Honvédségre, honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, felügyelete
alá tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe az „a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire”,
b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Alkotmány szerinti minõsített idõszakokban” szövegrész helyébe
az „az Alaptörvény szerinti különleges jogrendben”,
c) 9. § (10) bekezdésében az „a 25/1997. (VI. 18.) IKIM
rendelet 4. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének rendjérõl, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. §-ának”,
d) 11. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,
e) 17. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény” szövegrész helyébe az „Alaptörvény”,
f) 1. számú mellékletében az „a Haditechnikai eszközök
és szolgáltatások kivitelérõl, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének fejezetei felsorolnak, azok hatástalanított változatai
és makettjei” szövegrész helyébe az „a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának,
transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl, valamint
a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelet 1. melléklete felsorol, és azok hatástalanított változata”
szöveg lép.

15. A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10) HM rendelet módosítása
48. §
A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet 3. § a) pontja a következõ 11. ponttal
egészül ki:
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(Igényjogosult:)
„11. a Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak.”

16. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása
49. §
A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, és az
ionizáló sugárzásnak kitett naponta legalább három órát
eltöltõ munkavállalót a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 119. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság – kollektív
szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a munkavállalót az Mt. 116. §-ában meghatározott alapszabadságon és
az Mt. 117–120. §-ai szerinti egyéb, többféle címen egymás mellett járó pótszabadságokon felül is megilleti.
(3) Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdõdött, részére az (1) bekezdés szerinti pótszabadság arányos része jár.”

17. A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni
védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosítása
50. §
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet (a továbbiakban: R10.) a következõ 4. §-sal
egészül ki:
„4. § A honvédelmi miniszter által kijelölt állami vezetõként a KKB tagja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára.”

51. §
Az R10. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A KKB operatív munkaszervében részt vesznek
a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezetének és a HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és koordinálását végzõ szervezetének képviselõi.”
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52. §

Az R10.
a) 2. § (2) bekezdésében a „kormányzati koordinációs
szerv” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB)”,
b) 5. § f) pontjában a „Csoport.” szövegrész helyébe
a „Csoport (a továbbiakban: JVCS).”,
c) 7. §-ában a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe a „HM”,
d) 7. § b) pontjában a „HÁKOT-ot” szövegrész helyébe
a „VKCS-t”,
e) 8. § a) pontjában, 16. §-t megelõzõ alcímében,
17. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 31. §
(1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „KKB”,
f) 9. § (3) bekezdés a) pontjában, 25. § (1) bekezdés
d) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában a „honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár”,
g) 12/A. §-ában a „Járványügyi Védekezési Bizottság”
szövegrész helyébe a „JVCS”,
h) 19. § (1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs
szervtõl” szövegrész helyébe a „KKB-tól”,
i) 20. § (1) bekezdésében a „kormányzati koordinációs
szervhez” szövegrész helyébe a „KKB-hez”
szöveg lép.

18. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet
módosítása
53. §
A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R11.) Melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. A katonai célú vízi közlekedésrõl szóló
41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet
módosítása
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d) 9. § (3) bekezdésében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”
szöveg lép.

20. Az állami repülések céljára kijelölt légterekben
végrehajtott repülések szabályairól szóló
3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosítása

55. §
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM
rendelet
a) 30. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b) 72. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

21. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosítása
56. §
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R12.)
33/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett összevont étkezdékben a 33. §-ban meghatározott igényjogosultak részére egy adag munkahelyi ebéd térítési díját – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésének figyelembevételével – a NORMAFÜZET tartalmazza.”

57. §
Hatályát veszti az R12. 33/A. § (2) bekezdése.

54. §
A katonai célú vízi közlekedésrõl szóló 41/2005.
(XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet
a) 9. §-t megelõzõ alcímében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”,
b) 9. § (1) bekezdésében a „vagy hajózási rendkívüli
esemény” szövegrész helyébe a „vagy víziközlekedési
esemény kizárólag”,
c) 9. § (1) bekezdésében a „hajózási rendkívüli esemény” szövegrész helyébe a „víziközlekedési esemény”,

22. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli
pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása
58. §
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
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zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
2. §-ában a „figyelembevételével kell megállapítani” szövegrész helyébe a „figyelembevételével kell megállapítani, továbbá az egészségügyi ellátás költsége vonatkozásában a Korm. R1.-ben foglalt rendelkezések helyett a 21. §-t
kell alkalmazni.” szöveg lép.

23. A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása
59. §
A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra”,
b) 2. § 6. pont d) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar
fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,
c) 8. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

24. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban
rendszeresített rendfokozatokról szóló
34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosítása
60. §
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R13.) 1. § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) A honvédelemért felelõs miniszter – a szolgálat
érdekében, a HVKF munkáltatói jogkörébe nem tartozó
beosztások esetében – a HVKF javaslatára az állománytáblákban, illetve a munkaköri jegyzékekben rendszeresített rendfokozatot a (2) bekezdéstõl eltérõen lefelé két
rendfokozati szinttel eltérítheti.”

61. §
Az R13. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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25. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt
objektumokba történõ belépés rendjérõl szóló
39/2007. (X. 10.) HM rendelet módosítása
62. §
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt
objektumokba történõ belépés rendjérõl szóló 39/2007.
(X. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R14.)
a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök”,
b) 1. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok (a továbbiakban: KNBSZ-ek)” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,
c) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1)–(3) bekezdésében,
4. és 5. §-ában a „KNBSZ-ek” szövegrész helyébe
a „KNBSZ”,
d) 2. § (1) bekezdésében az „országgyûlési biztosok”
szövegrész helyébe az „alapvetõ jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos”,
e) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében az „országgyûlési biztos” szövegrész helyébe az „alapvetõ jogok
biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos”,
f) 2. § (2) bekezdésében a „jelenti az illetékes fõigazgatónak” szövegrész helyébe a „jelenti a fõigazgatónak”,
g) 3. § (1) bekezdésében a „KNBSZ-ek fõigazgatói”
szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”,
h) 3. § (1) bekezdésében az „adnak ki” szövegrész helyébe az „ad ki”,
i) 5. § (2) bekezdésében az „az illetékes fõigazgatók”
szövegrész helyébe az „a fõigazgató”
szöveg lép.

63. §
Hatályát veszti az R14. 4. §-ában a „munkáltató” szövegrész.

26. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló
4/2008. (II. 29.) HM rendelet módosítása
64. §
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) HM
rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. § (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a hivatásos állományból nyugállományba helyezett
és a szolgálati járandóságban részesülõ katonára (a továbbiakban: nyugállományú katona)”
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65. §

Az R15. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

66. §
Az R15.
a) 1. § (2) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény alapján
hõsi halottá nyilvánított honvéd tisztjelöltekre” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény alapján hõsi halottá nyilvánított honvéd
tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre”,
b) 1. § (3) bekezdésében a „közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete” szövegrész helyébe a „közvetlen irányítása”,
c) 2. §-ában, 13/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet B) pont 4. pontjában a „lakóhely szerinti hadkiegészítõ parancsnok” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének parancsnoka”,
d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (1) bekezdés b) és
c) pontjában az „az MH központi” szövegrész helyébe
az „a Honvédség központi”,
e) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „területileg illetékes
hadkiegészítõ parancsnokkal” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének parancsnokával”,
f) 4. § (2) bekezdés felvezetõ szövegében, 7. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnok” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szervének parancsnoka”,
g) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve”,
h) 4. § (3) bekezdésében az „Az MH központi” szövegrész helyébe az „A Honvédség központi”,
i) 4. § (6) bekezdésében az „állományilletékes honvédelmi szerv – nyugállományúak esetében a hadkiegészítõ
parancsnokságot – ellátó pénzügyi és számviteli szerv folyósítja” szövegrész helyébe az „állományilletékes honvédelmi szerv – nyugállományúak esetében a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv – pénzügyi és számviteli szerve folyósítja”,
j) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezeteinek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteinek”,
k) 7. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve”,
l) 8. § (5) bekezdés b) pontjában a „tiszthelyettesek”
szövegrész helyébe az „altisztek”,

1. szám

m) 10. § (3) bekezdésében a „Hjt. 2. § (8) bekezdésében
meghatározott országos parancsnok” szövegrész helyébe
a „Honvéd Vezérkar fõnöke, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója”,
n) 11. § (6) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár,” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár,
valamint a KNBSZ kegyeleti gondoskodási körébe tartozó
esetén a honvédelemért felelõs miniszter”,
o) 13/A. § (3) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár, valamint a KNBSZ kegyeleti gondoskodási körébe
tartozó közalkalmazott esetén a honvédelemért felelõs miniszter”
szöveg lép.

27. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról
szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása
67. §
A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.)
HM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervezetekre”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter
alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre”,
b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. §-ában a „Magyar
Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,
c) 2. § b) pontjában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi és kormányzati ügykezelõi”,
d) 2. § j) pontjában az „a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 89. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe
a „honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
42. § (2) bekezdése alapján”,
e) 2. § m) pontjában az „a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló
230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-ában” szövegrész
helyébe a „a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó
egyes szervek kijelölésérõl szóló 373/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 3. §-ában”,
f) 2. § m) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat”,

1. szám
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g) 2. § n) pontjában a „Hvt. 70. § (1) bekezdés a)–i) pontjai szerinti feladatok ellátása, a Hvt. 204. § (1) bekezdése
szerinti” szövegrész helyébe a „Hvt. 36. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, a Hvt. 80. §-a
szerinti”,
h) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében a „Hvt.
110. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Hvt. 52. §
(1) bekezdésében”
szöveg lép.

28. A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti
repüléseirõl szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet
módosítása
68. §
A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseirõl
szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet
a) 2. § a) pontjában „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben” szövegrész helyébe „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvényben”,
b) 5. § (1) bekezdésében a „Hvt. 131. § (1) bekezdés
szerinti” szövegrész helyébe a „Hvt. 62. § (1) bekezdés
szerinti”
szöveg lép.

29. A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól
szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása
69. §
A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R16.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá
tartozó szervezetekre, a HM Tábori Lelkészi Szolgálatra,
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), valamint a honvédelmi
szervezet állományába tartozó
a) hivatásos és szerzõdéses katonákra (a továbbiakban
együtt: hivatásos katona),
b) a közalkalmazottakra, ide nem értve a prémiumévek
programban résztvevõket,
c) honvéd tisztjelöltekre,
d) honvéd altiszt-jelöltekre.
(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. §
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(3) bekezdésében megjelölt más szervhez vezényelt hivatásos katonára is, ha illetményét közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése személyi kiadások
elõirányzata terhére kapja, továbbá a 48. § (1) bekezdés
o) pontja alapján rendelkezési állományban lévõre.”

70. §
Az R16. 2. § a) pont ac) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
magasabb parancsnok, vezetõ (a továbbiakban együtt:
magasabb parancsnok):]
„ac) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója: a KNBSZ tekintetében,”

71. §
Az R16. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 6. § (1) bekezdésében foglaltak mérlegelésével
az (1) bekezdésben foglaltaknál nagyobb összegû és
hosszabb, legfeljebb tizenkét havi törlesztési idejû illetményelõleget a magasabb parancsnok engedélyezhet. Az
engedélyezett összeg hivatásos katonák esetében a másfél
havi alapilletményt, közalkalmazottak esetében pedig
a tényleges, fizetési fokozat szerinti illetmény másfélszeresét nem haladhatja meg.”

72. §
Az R16. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdéstõl eltérõen az eredetileg meghatározott ütemezéssel fizetheti vissza az illetményelõleg tartozását az illetményelõlegben részesült, ha
a) a Hjt. 56. § h) pontja alapján honvédelmi szervezetnél
más közszolgálati jogviszonyt létesít,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont 4. alpontja
alapján szolgálati jogviszonyt létesít,
c) egyik szervezeti egységtõl a másik szervezeti egységhez áthelyezik,
d) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
szerinti munkáltató személyében bekövetkezõ változás
esetén.”

73. §
Az R16. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére a személyi állomány tagja részére alkalmanként leg-
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feljebb a központi költségvetésrõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap
100%-ának megfelelõ összegû parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti.”

1. szám

vezetnek a biztosított iskolakezdési utalvány pénzbeli értékét vissza kell követelni.”

76. §
74. §
Az R16. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) Az iskolakezdési utalvány a munkáltató által
biztosított elektronikus utalványkártyán kerül kiadásra.
(2) Az elektronikus utalványkártya fõ- és az ahhoz tartozó társkártya formájában biztosítható. Az elektronikus
utalványkártyát a jogosult részére történõ átadásig számadásköteles kártyaként kell kezelni, a jogosult részére aláírás ellenében kell átadni. Az átadásról készült dokumentumot a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt kell megõrizni.
(3) A fõkártya jogosult részére elsõ alkalommal történõ
biztosítása, valamint lejárat miatti cseréje ingyenes.
A társkártya elsõ alkalommal történõ biztosítása, lejárat
miatti cseréje, valamint a fõkártya és a társkártya elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása vagy más okból szükséges cseréje esetén az új kártya igénylésével kapcsolatban
a szállító által kiszámlázott költség a jogosult részére felszámításra kerül.
(4) Az iskolakezdési utalvány beszerzéséhez szükséges
elõirányzat tervezése, az utalványkártyák kezelése és a feltöltendõ összeg átutalása a pénzügyi és számviteli szerv
feladata.
(5) Az iskolakezdési utalvány átutalásához a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék
tartalmazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adatokat, az iskolakezdési utalvány értékét, valamint a jegyzéket készítõ
nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.
(6) Az utalványt – az igénybenyújtás idõpontjától függõen – június 20-ig, ezt követõen július 20-ig, augusztus
20-ig, majd szeptember 20-ig kell a szállítótól megrendelni. Az iskolakezdési utalványt legkorábban a tanév elsõ
napját megelõzõ 60. napon, legkésõbb október 15-ig kell
az igénylõ részére biztosítani.”

75. §
Az R16. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó igénybejelentést a benyújtástól számított 30 napon belül érdemben
el kell bírálni függetlenül az iskolalátogatási igazolás meglététõl. Amennyiben az iskolalátogatási igazolás szeptember 30-ig nem kerül benyújtásra, vagy utólag a jogosultsági
feltételek hiánya kerül megállapításra, a honvédelmi szer-

Az R16. V. fejezet címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„V. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLTEK, HONVÉD ALTISZTJELÖLTEK EGYES PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI”

77. §
Az R16. 25/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25/A. § A honvéd tisztjelöltet és a honvéd altiszt-jelöltet, aki a Magyar Honvédség tiszti, altiszti állományába
felvételre kerül, avatási segélyben kell részesíteni. Az avatási segély összege a központi költségvetésrõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap 40%-a, amelyet az avatást megelõzõ napon kell
kifizetni.”

78. §
Az R16.
a) 2. § e) pontjában az „1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában”,
b) 4. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. §
(1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,
c) 5. § (3) bekezdésében, 2. számú mellékletében a „62. §
(1) bekezdés b), d)–h) pontja” szövegrész helyébe a „62. §
(1) bekezdés b), d)–l) pontja”,
d) 10. § (2) bekezdésében a „segély kifizetését a HM
közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „segély
kifizetését – a KNBSZ kivételével – a HM közigazgatási
államtitkára”,
e) 11. §-ában a „személyek, illetõleg a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
206. §-a alapján baleseti ellátásban részesülõk” szövegrész helyébe a „személyek”,
f) 11. §-ában a „HM gazdasági feladatokért” szövegrész
helyébe a „HM védelemgazdaságért”,
g) 25. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 25/B. §
(1) és (3) bekezdésében a „honvéd tisztjelölt” szövegrész
helyébe a „honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt”,
h) 1. számú mellékletében a „HM KPÜ vezérigazgató
útján” szövegrész helyébe „HM KPH fõigazgató útján”,
i) 5. számú mellékletében a „vezérigazgató, fõigazgató”
szövegrész helyébe „fõigazgató, igazgató”
szöveg lép.

1. szám
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79. §

Hatályát veszti az R16.
a) 2. § a) pont aa) alpontjában az „ , a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem, valamint a HM Állami Egészségügyi Központ” szövegrész,
b) 2. § a) pont ad) alpontja,
c) 24. § (1) bekezdésében „a tartalékos katona” szövegrész,
d) 25/C. § (1) bekezdés második mondata.
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a) 3. § a) pontjában az „MH egészségügyi szolgálatfõnökéhez” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház parancsnokához”,
b) 3. § b) pontjában a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”,
c) 4. mellékletében az „MH egészségügyi szolgálatfõnök” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház parancsnoka”
szöveg lép.
31. Záró rendelkezések

30. A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ
egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez
szükséges szakkiképzés követelményeirõl szóló
15/2012. (VII. 30.) HM rendelet módosítása
80. §
A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ
egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez
szükséges szakkiképzés követelményeirõl szóló 15/2012.
(VII. 30.) HM rendelet

81. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 49. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
„1. melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez
A csapatzászló és a zászlószalagok
I. A csapatzászló
1. A zászlóalap: 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, mûszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét
oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág övez.
A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer selyem rátéttel,
arany és ezüst színû hímzésekkel készül.
A zászlólap széleit a hosszabb oldalakon 11–11, a rövidebb oldalakon 9–9, 10 centiméter alapú, 15 centiméterre benyúló piros és zöld lángnyelvbõl álló pártázat övezi. A lángnyelvek minden oldalon piros színnel kezdõdnek és végzõdnek, a zászlólap négy sarkában a lángnyelveket zöld színû körcikk választja el.
A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedõ, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színû selyemzsinórból készült
szegés van, két szabad csúcsán 10–10 centiméteres nemzeti színû selyembojttal.
A zászlólapnak a pártázaton kívül esõ fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól egyenlõ távolságra lévõ sorban 25–25–25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejû sárgaréz szöggel van rögzítve.
2. A zászlócsúcs: 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország
pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.
3. A zászlórúd: 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínûre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd.
A szétcsavarás helyénél sárgaréz gyûrûk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.
II. A zászlószalagok
1. A Köztársasági Elnök szalagja: 17 centiméter széles szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba kötve, két
ága 115–115 centiméter hosszú. A szalag piros-fehér-zöld színû, elsõ ágán arannyal hímezve: ,,MAGYARORSZÁG
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE’’ felirattal. A második ágon arannyal hímezve az alakulat megnevezése és az adományozás évszáma található, alatta Magyarország 20 centiméter magasságú, 9,5 centiméter szélességû pajzstartó nélküli,
rátétes kivitelû címerével.
2. A honvédelmi miniszter szalagja: 16 centiméter széles fehér szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba
kötve, két ága 100–100 centiméter hosszúságú. A szalag szabad ágait körben piros-zöld ék alakú, selyemmel hímzett
pártázat szegélyezi, alján 10 centiméteres arany színû rojt található. A szalag ágai arannyal hímzettek, elsõ ágán
„MAGYARORSZÁG”, a második ágon pedig „HONVÉDELMI MINISZTERE” felirat található, alatta a Honvédelmi
Minisztérium 8 centiméter átmérõjû emblémájával.
3. A Honvéd Vezérkar fõnök szalagja: 20 centiméter széles vörös szatén szalag, közepén 30 centiméteres csokorba
kötve, két ága 120–120 centiméter hosszú. A szalag mindkét ágán és a szalagcsokron arany hímzéssel balról babérág fonat, jobbról tölgyfaág fonat fut körbe. Az elsõ ágon arany hímzéssel „HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE” felirat helyezkedik el, alatta a Magyar Honvédség 8 centiméter átmérõjû emblémájával. A szalag alját 10 centiméteres aranyrojt
zárja.”

2. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
„2. melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez
A hadilobogók és árbocjelvények
1. A hadilobogó mûszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán az árboc felé esõ elsõ harmadban Magyarország
– a hadilobogó méretéhez arányított nagyságú – címerével, amelynek függõleges tengelye a lobogó elsõ egyharmadának
tengelyével esik egybe, vízszintes tengelye pedig a lobogó középvonalában helyezkedik el. A hadilobogólap szélein
a hímzett pártázat ékeinek száma a hadilobogólap méretéhez arányított, befelé mutató piros-zöld színû. A sarkokban
lévõ felezett ékek színe zöld.
A hadilobogó méretei:
a) nagyhajók részére 80 X 100 centiméter,
b) kishajók részére 60 X 80 centiméter,
c) parancsnoki motorosok részére 31 X 40 centiméter.
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2. Az árbocszalag 21 X 200 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhetõ egyenlõ háromszög alakú, vászon
anyagú nemzeti színû szalag.
3. A rangidõs parancsnoki lengõ 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhetõ, háromszög alakú, mûszállal erõsített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével, címertartó tölgy-, és
olajág nélkül. A lengõ felvonózsinór felõli vége 60 centiméter széles, és a háromszög csúcsa a 80 centiméter hosszú
téglalap vízszintes középvonalának és a rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának metszéspontjában van. A háromszög két
befogója mentén 11–11, a rövidebb oldalon 7–7 egész, a három sarokban pedig 1–1 felezett, befelé mutató, ék alakú
hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros, és zöld, a felezett ékek zöld színûek.
4. A miniszteri lengõ 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhetõ, nemzeti színû, a felvonó zsinórral
ellentétes oldalon fecskefarokban végzõdõ zászló, szélein nemzeti színû zsinórral szegélyezve.”

3. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
Az R5. Melléklet táblázat 30. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Szolgálati betegségek a Magyar Honvédségben)
„
30. Zaj okozta
Minden olyan szolgálati helyen végzett tevékenység, ahol a zajszint a munkavállalókat érõ
halláskárosodás zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl szóló
66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben meghatározott zajszintet meghaladja, és az ott szolgálatot teljesítõ öt éven át zajártalomnak volt kitéve.
”

4. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
1. Az R11. Melléklet a következõ 322.6. ponttal egészül ki:
„322.6. A készenléti szolgálat tartama alatt szabadságot nem lehet igénybe venni. Szabadság tartama alatt nem lehet
készenléti szolgálatba vezényelni.”
2. Az R11. Melléklet
a) 667.1. pontot megelõzõ alcímben a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b) 18. pont a) alpontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép,
c) 49.1. pont c) alpontjában, 50. pont f) alpontjában, 224.2. pontjában, 535.1. pontjában, 542. pont a) alpontjában,
a 667.1. pontjában, 667.2. pontjában, a 667.3. pontjában és a 699. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország”,
d) 268.3. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóinak” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatójának”,
e) 322.5. pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóinak” szövegrész helyébe a „KNBSZ
fõigazgatójának”,
f) 704. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek”,
g) 717.3. pont b) alpontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „KNBSZ-szel”
szöveg lép.
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5. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
Az R13. 2. melléklet A táblázat C:6. és C:7. mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:
6.

VI. ezredes

általános helynök (V);
püspöki hivatalvezetõ (V)

7.

V.

vezetõ pénzügyi referens (V);
püspöki titkár;
kiemelt vezetõ tábori lelkész (V);
kiemelt tábori lelkész;
HM HIM: irodavezetõ (V);
igazgató-helyettes (gyûjteményi) (V);
osztályvezetõ (V);
könyvtárvezetõ (V);
térképtárvezetõ (V);
irattárvezetõ (V);
levéltárvezetõ (V);
kiemelt fõtiszt (fõszerkesztõ) (V)

„fõigazgató-helyettes (V);
képviseletvezetõ (V);
igazgató (V);
igazgató (IC elnök) (V);
igazgató (fõigh.) (V);
intézetvezetõ (V);
osztályvezetõ (intézetvez.h.) (V);
osztályvezetõ (képviseletvez.h.)(V);
általános helynök (V);
püspöki hivatalvezetõ (V);
HM Védelmi Hivatal (HM VH):
szakreferens (ov.) (V);
szakreferens;
HM HIM: parancsnok-helyettes (általános)
(V);
igazgató (parancsnok-helyettes) (V)”
alezredes „igazgatóhelyettes (V);
képviseletvezetõ-helyettes (V);
osztályvezetõ (igh.) (V);
osztályvezetõ (V);
irodavezetõ (V);
kiemelt fõtiszt (igh.) (V);
kiemelt fõtiszt (ovh.) (V);
kiemelt fõmérnök (ovh.) (V);
kirendeltség-vezetõ (V);
kiemelt fõtiszt;
kiemelt fõtiszt (NADREP);
kiemelt fõmérnök;
vezetõ kutató (múzeumi titkár);
HM VH szakreferens;
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális
Fõigazgatóság: igazgató (V);
Lõkísérleti és Vizsgáló Állomás: parancsnok
(V)”

6. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez
Az R15. 2. számú melléklet táblázat hatodik és hetedik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Szentes
Békés megye, Csongrád megye területe
Ezred
MH 54. Veszprém Radarezred
Veszprém Veszprém megye, Zala megye területe
„
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HATÁROZATOK
A Kormány
1656/2012. (XII. 20.) Korm.
határozata
Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának
elfogadásáról
A Kormány figyelemmel a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl szóló 94/1998.
(XII. 29.) OGY határozat 17. pontjára a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiáját az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai
Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozathoz
Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája
I. Bevezetõ
1. A Nemzeti Katonai Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) célja, hogy Magyarország Alaptörvényével, a védelmi
szféra tevékenységét meghatározó jogszabályokkal, az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének (a továbbiakban:
NATO) Stratégiai Koncepciójával, valamint az Európai
Biztonsági Stratégiával összhangban, továbbá a Nemzeti
Biztonsági Stratégiában lefektetett elvek alapján kijelölje
azokat a stratégiai szintû célkitûzéseket, irányokat, eszközöket és forrásokat, amelyek révén a Magyar Honvédség
teljesítheti küldetését.
2. A Stratégia a Magyar Honvédség megújulásának
egyik fontos eszköze; közép- és hosszú távú iránymutatást
nyújt a Magyar Honvédség számára, meghatározva az ország védelmében és érdekeinek érvényesítésében betöltött
szerepét. A stratégia ennek érdekében kijelöli a haderõ alkalmazásának és fenntartásának fõ elveit, fejlesztésének
irányait, meghatározza azokat a célokat és eszközöket,
amelyek révén a Magyar Honvédség korszerû, rugalmasan
és hatékonyan alkalmazható képességekkel, kiegyensúlyozott struktúrával rendelkezõ haderõvé válik.
3. A rendelkezésre álló költségvetési erõforrások meghatározzák a Stratégia végrehajtását; ezek korlátozottsága
azonban egyúttal elõsegíti a hatékonyságra törekvõ új

szemléletmód meghonosodását. A stratégia következetes
végrehajtása esélyt nyújt arra, hogy a Magyar Honvédség
képességcsökkenésének megállítását követõen egy megújult, az erõforrásaival hatékonyan gazdálkodó, szilárd
alapokon nyugvó, fenntartható fejlõdési pályán álló, jól
szervezett haderõ jöjjön létre, amely a számára biztosított
költségvetési erõforrások növekedésével fokozatosan
válik korszerûvé.
4. A Stratégia hozzá kíván járulni ahhoz, hogy élõ kapcsolat legyen az önkéntes haderõ és a magyar társadalom
között, és elismertsége növekedjen a nemzet szemében.
E kapcsolat megerõsítésének fontos része a jól mûködõ
önkéntes tartalékos rendszer.

II. Alapvetések
5. A globális biztonsági környezetben zajló rendkívüli
dinamikájú és méretû változások kiszámíthatatlanságot
okoznak. Európában és szomszédságában a 21. század elején is elõfordulhat, hogy a katonai erõ kap elsõdleges szerepet egy regionális konfliktusban. Mindez továbbra is
szükségessé teszi a hiteles katonai erõ fenntartását.
6. Globalizált világunkban a modern technológia alkalmazása és az erõsödõ gazdasági kapcsolatok következtében az egyes államok és térségek növekvõ mértékben
függnek egymástól, s biztonságuk egyre kevésbé választható el egymástól. A biztonság külsõ és belsõ tényezõi
összekapcsolódnak, a bekövetkezõ válságok növekvõ
mértékben befolyásolják a nemzetközi stabilitást. Az akár
jelentõs távolságban lévõ térségekben kialakuló válságok
közvetlen vagy közvetett módon egyaránt hatással lehetnek Magyarország biztonságára.
7. A transzatlanti térség biztonsága oszthatatlan. Magyarország biztonságának és stabilitásának sarokköve
a szilárd transzatlanti kapcsolat és az európai integráció.
Alapvetõ érdekünk a tartós és kiegyensúlyozott transzatlanti kapcsolat fenntartása, amelynek elõfeltétele az európai védelmi képességek megerõsítése.
8. Magyarország elkötelezett a nemzetközi béke és biztonság megõrzése iránt. A válságok megelõzését és a konfliktusok kezelését szolgáló nemzetközi mechanizmusok
erõsítése alapvetõ fontosságú Magyarország biztonsága
szempontjából is. Ezért Magyarország tevékeny szerepet
kíván betölteni a nemzetközi biztonsági felépítmény részét
képezõ globális és regionális szervezetekben.
9. Magyarország egyetlen államot sem tekint ellenségének, vitás kérdéseit az Egyesült Nemzetek Szervezete
(a továbbiakban: ENSZ) Alapokmányának elveivel és
a nemzetközi jog normáival összhangban, békés eszközökkel kívánja rendezni.
10. Ellene irányuló agresszió esetén – összhangban az
ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglaltakkal – Ma-
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gyarország minden szükséges lépést megtesz függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében.
11. A honvédelem nemzeti ügy, amelynek két alappillérét a nemzeti önerõ és a szövetségesi együttmûködés alkotják. Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség eleget tudjon tenni
alkotmányos, valamint hazánk NATO-szövetségesi és európai uniós (a továbbiakban: EU) tagságából fakadó kötelezettségeinek, elengedhetetlen a nemzeti önerõ fejlesztése.
12. A biztonság összetett és elemei szorosan összefüggnek egymással, ezért a honvédelem ügyét nem lehet a biztonság más területeitõl elválasztva, önmagában értelmezni. A biztonsági kihívások kezelése túlnyúlik az egyes
szakminisztériumok hatáskörén, ezért összehangolt kormányzati együttmûködést kíván meg.
13. A Magyar Honvédség Magyarország szuverenitása
és területi integritása szavatolásának alapvetõ letéteményese. A Magyar Honvédség meghatározó szerepet játszik
Magyarország szabadságának, alkotmányos rendjének és
biztonságának külsõ katonai veszélyekkel szembeni védelmében. A nemzetközi szerepvállalásokban nyújtott teljesítménye és elismertsége jelentõs hatással van Magyarország nemzetközi tekintélyére és befolyására, hozzájárulva ezzel az ország érdekérvényesítõ képességének növeléséhez.
14. A Magyar Honvédségnek rendelkeznie kell az ország fegyveres védelméhez szükséges képességek alapjaival, hogy a biztonsági környezet romlása esetén lehetõség
legyen ezek célirányos fejlesztésére. A nemzeti önerõt
Magyarország NATO-vállalásait is figyelembe véve, tervszerûen és fokozatosan kell fejleszteni.
15. A Magyar Honvédség olyan mûveletekben vesz
részt, amelyek hozzájárulnak Magyarország és szövetségesei biztonságának erõsítéséhez. A magyar katonai erõ
határon túli alkalmazására a megfelelõ nemzetközi jogi
felhatalmazást követõ közjogi döntés alapján, nemzetközi
szervezetek keretei között vagy alkalmi koalícióban, a közös értékek és érdekek mentén kerül sor.
16. A hivatásos és szerzõdéses állományon alapuló, korszerû haderõnek szerves része az önkéntes tartalékos rendszer. Ennek keretében valósul meg a haza védelmében tevékeny részt vállalni kívánó honfitársaink kiképzése, békeidõben és különleges jogrendben történõ alkalmazása.
Rendkívüli állapot idején és megelõzõ védelmi helyzetben, amennyiben az Országgyûlés a hadkötelezettségen
alapuló katonai szolgálat bevezetésérõl határoz, a jogszabályban rögzítetteknek megfelelõen a magyarországi lakhellyel rendelkezõ, nagykorú, magyar állampolgárságú
férfiak katonai szolgálatára is támaszkodik a Magyar Honvédség.
17. A Magyar Honvédség társadalmi elismertsége alapvetõ jelentõségû feladatainak sikeres ellátása szempontjából. A felnövekvõ nemzedék honvédelmi nevelésének és
a katonai értékekkel történõ megismertetésének fontos
szerepe van a honvédség tekintélyének és közmegbecsülésének növelésében.
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18. A biztonság nem katonai vetületeinek egyre inkább
megnõ a fontossága, ez ugyanakkor nem jár együtt a katonai tényezõk szerepének csökkenésével. A Magyar Honvédség feladatainak sikeres végrehajtását döntõen befolyásolják azok a körülmények, amelyek között küldetését
végre kell hajtania. Csak a biztonsági környezetbõl fakadó
kihívások, Magyarország szövetségi tagságából és a ratifikált nemzetközi egyezményekbõl eredeztethetõ jogok és
kötelezettségek, a haderõ várható alkalmazásának jellemzõi, valamint a rendelkezésre álló anyagi és humán erõforrások figyelembevételével lehet a szükséges képességeket
meghatározni.
A. Biztonsági környezet
19. Magyarország biztonsági környezetét egyszerre jellemzik térségünk és benne az ország stabilitását erõsítõ és
gyengítõ folyamatok. A Magyarország közvetlen környezetében megfigyelhetõ tendenciák a stabilitás irányába
mutatnak, ugyanakkor a korábban válságok sújtotta területek biztonsági helyzete továbbra is törékeny. A globális folyamatok hosszú távon nehezen kiszámítható biztonsági
környezetet valószínûsítenek, ami a legrosszabb esetben
akár megállíthatja vagy vissza is fordíthatja a térségünkben jelenleg tapasztalható pozitív irányú változásokat. Az
új típusú, globális méretekben jelentkezõ kihívások szerepe várhatóan jelentõsen felértékelõdik közép- és hosszú távon.
A biztonságot és stabilitást erõsítõ folyamatok
20. Magyarország közvetlen környezetének biztonsági
helyzete alapvetõen stabil, a régió legtöbb országa a számunkra is meghatározó integrációs szervezetek tagjává
vált vagy azzá kíván válni.
21. A Magyarország, illetve szövetségesei ellen irányuló, hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadás
veszélye jelenleg elenyészõ mértékû, és a jelenlegi folyamatok középtávon is ezt valószínûsítik. Egy nem hagyományos eszközökkel végrehajtott, céljait tekintve korlátozott támadás valószínûsége is igen alacsony, ugyanakkor
teljes mértékben nem zárható ki.
22. A Lisszabonban elfogadott stratégiai koncepciójával a NATO újabb jelentõs lépést tett afelé, hogy képes legyen sikeresen reagálni a 21. század kihívásaira. A Stratégiai Koncepció kijelöli azokat az irányokat, amelyekkel
a Szövetség – a megváltozott biztonsági környezethez igazodva – képes betölteni az Észak-atlanti Szerzõdésben
(Washingtoni Szerzõdés) rögzített szerepét és biztosítani
tagországainak védelmét.
23. Az EU Közös Biztonság- és Védelempolitikája
(a továbbiakban: KBVP) területén új struktúrák, mechanizmusok jöttek létre, amelyek tovább növelhetik az EU
biztonságpolitikai szerepét.
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A biztonság és stabilitás ellen ható folyamatok
24. A korábbi évtizedek regionális konfliktusainak következményeként régiónk közvetlen környezetének stabilitása helyenként továbbra is törékeny, tágabb szomszédságában pedig továbbra is fennáll a hagyományos konfliktusok lehetõsége, sõt ez egyes régiókban akár nõhet is,
amelynek hatása közvetve Magyarországot is érintheti.
25. A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedése – beleértve az elõállításukhoz szükséges kettõs felhasználású
termékeket és ismeretanyagot – továbbra is kiszámíthatatlan veszélyforrást jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Veszélyként jelentkezik az ellenséges szándékú állami
és nem állami szereplõk ilyen fegyverekhez történõ hozzáférése. A csúcstechnológiához történõ hozzáférés egyszerûbbé válása növelheti az ellenséges szándékú állami és
nem állami szereplõk támadó képességeit.
26. A globális törekvésekkel bíró nemzetközi terrorista
szervezetek aktivitása csökkent a nyugati világban, ugyanakkor a terrorizmus továbbra is korunk jelentõs globális
fenyegetése marad, mivel a megjelenését és megerõsödését eredményezõ elsõsorban társadalmi okokat nem sikerült felszámolni. A terrorizmus így továbbra is veszélyt jelent a transzatlanti közösség, valamint közvetve Magyarország biztonságára és értékrendjére.
27. Globális léptékû hatalmi átrendezõdés figyelhetõ
meg: egyre nagyobb gazdasági és politikai befolyásra tesznek szert a feltörekvõ hatalmak. Ez a folyamat nem jár
együtt a transzatlanti térségre nézve katonai kihívással,
ugyanakkor a feltörekvõ hatalmak katonai költségvetéseinek folyamatos emelkedése közép- és hosszú távon feszültségek forrásává válhat.
28. A világban bekövetkezõ elsõsorban gazdasági és demográfiai változások egyes Európán kívüli térségek felértékelõdéséhez, ezzel Európa relatív súlyvesztéséhez vezetnek. Ez erõsíti a jelenlegi biztonsági struktúrák felülvizsgálatának igényét.
29. A pénzügyi és gazdasági világválság csökkentheti
az EU kohézióját. Az európai államok védelemre fordított
kiadásainak jelentõs csökkenése ugyanakkor a transzatlanti kapcsolatokra lehet negatív hatással.
30. A globalizáció kihívásaihoz nehezen alkalmazkodó
vagy alkalmazkodni képtelen államok, illetve térségek stabilitása törékeny, az ottani folyamatok kiszámíthatatlan
irányt vehetnek. Ez erõsítheti a nemzetközi terrorizmus
bázisát, valamint a tömeges migráció által keltett veszélyek forrása lehet. Az anarchiába süllyedt, mûködésképtelenné vált államok fenyegetést jelenthetnek az adott régió
stabilitására, továbbá menedéket és kiképzõ terepet nyújthatnak a globális törekvésekkel bíró terrorista csoportok
számára.
31. A perifériára szorult államokat érintõ gazdasági, társadalmi és demográfiai problémák várható élezõdése erõsítheti a szélsõségesek helyzetét és a Nyugat-ellenes hangulatot.
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32. Az egyes térségek biztonságát és stabilitását továbbra is elsõsorban az egyes államok politikája határozza
meg, ugyanakkor folyamatosan nõ a nem állami szereplõknek a biztonsági környezet megformálásában játszott
szerepe. Biztonságunkat így növekvõ mértékben befolyásolják a nemzetközi biztonsági struktúrákon kívüli, a politika által közvetlenül nem ellenõrzött szereplõk.
33. Új kihívást és potenciális veszélyforrást jelent a globális közjavak – a nyílt tenger, a nemzetközi légtér, a világûr és a kibertér – hozzáférhetõsége, használata. Ezek
közül kiemelkedik a számítógépes hálózatok elleni támadások növekvõ száma és károkozási potenciálja. A kiberfenyegetésnek a hagyományos fenyegetésektõl eltérõ jellemzõi szükségessé teszik a háborúval kapcsolatos fogalmaink átfogó felülvizsgálatát és adott esetben módosítását.
34. Az információs társadalom kialakulásának hatása
a nemzeti és nemzetközi biztonság valamennyi területén
érezhetõ. A folyamat számos pozitív hatása mellett jelentõsek e fejlõdés negatív vonatkozásai is. Az egyes állami
és nem állami szereplõk által alkalmazott modern infokommunikációs eszközök biztonsági kockázat elõidézéséhez járulhatnak hozzá.
35. Egyre súlyosabb problémát jelent az energiabiztonság kérdése. Növekszik az importfüggõ fogyasztók száma
és a szállítási útvonalak sebezhetõsége. Régiónkra különösen is jellemzõ az energiaforrások beszerzésének nem
megfelelõ diverzifikáltsága. A globális éghajlat- és környezetváltozás, a környezetszennyezés, a szélsõségesebbé
váló idõjárás hatásai, a nyersanyag- és természeti erõforrások kimerülése, az egészséges ivóvízhez jutás és a világban egyre súlyosabb formában jelentkezõ élelmezési gondok várhatóan a konfliktusok fõ forrásai, illetve erõsítõ tényezõi lesznek. Számolni kell azzal, hogy növekedhet
a természeti és ipari katasztrófák száma és súlyossága.
B. A Szövetségi tagság és a nemzetközi egyezmények
36. Magyarország NATO-tagsága kollektív felelõsséget
és feladatokat, egyszersmind a kollektív fellépés lehetõségét is jelenti. A kollektív védelmi feladatokhoz és a nemzetközi mûveletekhez történõ hozzájárulás, és az ezekhez
szükséges képességek fenntartásában és fejlesztésében
való részvétel, valamint a partnerségi kapcsolatok erõsítése képezik az alapvetõ szövetségesi feladatokat.
37. A NATO-keretek között a Washingtoni Szerzõdés
5. cikke alapján megvalósuló kollektív védelem – mind az
ország, mind szövetségesei védelme – Magyarország biztonságának egyik alappillére. További feladatokat jelentenek az EU Lisszaboni Szerzõdés kölcsönös segítségnyújtási, valamint szolidaritási klauzuláinak katonai feladatai.
38. A nemzetközi mûveletekben való részvétel sokrétû
feladatot jelent, melyekhez – akár stratégiai távolságokban
is – hozzá kell tudnunk járulni. Magyarország erre vonatkozó ambíciószintje alapján egy idõben ezer fõt kész és
képes állomásoztatni nemzetközi mûveletekben.
39. Tevékenyen részt kell vennünk a nemzetközi fegyverzetellenõrzési, valamint más bizalom- és biztonságerõ-
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sítõ tevékenységekben. Hozzá kell járulnunk a hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásához.
C. A haderõ várható alkalmazásának jellemzõi
40. A haderõ bevetésére a lehetséges alkalmazás teljes
spektrumában sor kerülhet az alacsony intenzitású mûveletektõl kezdve a magas intenzitású mûveletekig. Annak
ellenére, hogy a Magyar Honvédség napjainkban alacsony
intenzitású nemzetközi mûveletekben vesz részt, középtávon képesnek kell lennie a magas intenzitású mûveletek
végrehajtására is.
41. A Magyar Honvédség alkalmazására jellemzõen
válságkezelõ mûveletekben kerül sor, sok esetben Magyarországtól jelentõs távolságra, szélsõséges természeti
és éghajlati viszonyok között, nehezen megközelíthetõ terepen, ahol csupán korlátozott mértékben vagy egyáltalán
nem áll rendelkezésre befogadó nemzeti támogatás. A válságok kezelése során a hálózatalapú hadviselés, a hírszerzés és a felderítés, a precíziós fegyverek és modern technikai eszközök, a civil-katonai együttmûködés, a pszichológiai hadviselés, valamint a különleges rendeltetésû erõk
széles körû alkalmazása szükséges. A válságkezelésre általában olyan, az alapfeladatát ellátni képtelen, gyenge államokban kerül sor, ahol irreguláris, félkatonai szervezetekkel, felkelõkkel, fegyveres csoportokkal, nemzetközi
zsoldos és terrorista csoportokkal szemben kell a biztonságot megteremteni és fenntartani.
42. A tömeghadseregek helyét a kis létszámú, rugalmasan alkalmazható jól képzett katonákból álló haderõk vették át. Széles frontvonalak helyett sok esetben lakott és beépített területeken, a civil lakosság és a polgári infrastruktúra környezetében, nehezen azonosítható ellenséggel
szemben kell felvenni a küzdelmet.
43. Egyre többször válhat szükségessé a nemzetközi közösség humanitárius célú beavatkozása és segítségnyújtása katonai erõ alkalmazásával. A válságok kizárólag katonai erõvel nem kezelhetõek, kezelésük összetett civil és
katonai erõfeszítést, együttmûködést igényel, különös tekintettel az azonos mûveleti területen mûködõ katonai és
polgári szakemberek egymásra utaltságára. A katonai és
a civil erõfeszítések nem választhatóak el élesen egymástól. A mûveleti területen nem csupán állami, hanem számos nem állami szereplõ is meghatározó módon van jelen.
44. Szövetségeseinkkel együtt meglévõ technológiai fõlényünket kihasználva a fegyveres erõk közötti közvetlen
fizikai érintkezést többnyire meg fogja elõzni területen kívülrõl, emberi részvétel nélküli eszközökkel végrehajtott
csapásmérés a várható ellenállás megtörése érdekében.
45. A haderõ szárazföldi mûveleteire van szükség ahhoz, hogy közvetlen érintkezésbe kerüljön a többnyire
nem regulárisan szervezõdõ szemben álló féllel, annak civil környezetével, valamint a válságkezelésben résztvevõ
más szereplõkkel a kívánt politikai célok elérésének támogatásához.
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46. A politikai célok katonai eszközökkel történõ támogatása megkívánja a katonai tevékenységek különbözõ,
esetenként valamennyi formájának alkalmazását. A katonáknak minden esetben az említett sokszereplõs térben
kell a kívánt politikai célok eléréséhez hozzájárulniuk.
47. A nemzetközi mûveleti részvétel során a haderõnek
nem csupán az újjáépítéshez szükséges biztonsági körülmények megteremtése és a fegyveres ellenállók tevékenységének visszaszorítása a feladata, hanem szükség szerint
szerepet vállal az újjáépítésben is a stabilitás megteremtéséig. Amennyiben a civil kormányzati és nem kormányzati
szervezetek is a mûveleti területen tevékenykednek, a siker elengedhetetlen feltétele a velük történõ szoros együttmûködés az átfogó megközelítés jegyében.
48. A katonai erõ alkalmazására jellemzõen eltérõ kultúrájú, megosztott társadalommal, visszamaradott infrastruktúrával és államszervezettel rendelkezõ országokban
kerül sor. Kiemelt jelentõségû az alkalmazott erõ megfelelõ felkészítése, kiképzése a várható viszonyokra. A katonák felkészítése során különös figyelmet kell fordítani az
adott térség kulturális és politikai viszonyainak megismertetésére.
49. A globális biztonsági környezetben zajló változások
következtében felértékelõdik a hírszerzés és az elhárítás
szerepe. A mûveleti területre jellemzõ összetett kihívások,
valamint a gyakran változó biztonsági helyzet szintén
megnöveli a pontos és idõbeni információk és értékelések
iránti igényt.
50. Az elmúlt évtizedre jellemzõ fokozott mûveleti tempó, valamint mûveleti igénybevétel várhatóan csökkenni
fog, ugyanakkor továbbra is számottevõ marad. A mûveleti részvétel gyors döntéseket követel meg a döntéshozók
részérõl.
51. A tömegtájékoztatás és a világháló gyors hírközlõ
képessége miatt egyre csökken a döntéshozatali idõ és
mozgástér: a közhangulat nyomásának engedve sokszor
alapos elõkészítés nélkül kénytelenek egyes kormányok
dönteni a humanitárius célú katonai beavatkozásokról, illetve azok befejezésérõl. Mivel a társadalom igen magas
morális követelményrendszert támaszt a mûveletek végrehajtásának módját illetõen, a katonai erõvel szemben elvárás, hogy feladatát nagy pontossággal, a lehetõ legkevesebb civil áldozattal és a lehetõ legalacsonyabb saját veszteséggel lássa el. A médián keresztül a mûveleti tevékenység közvetlenül és szinte azonnal stratégiai, politikai jelentõségûvé válhat. Ebbõl fakadóan a csapatok parancsnokainak, valamint az egyes katonáknak is fokozott körültekintéssel kell eljárniuk a mûveleti tevékenységük során.
52. A nem fegyverrel elkövetett, halálos áldozatot közvetlenül nem követelõ, de hatalmas anyagi károkat és káoszt elõidézni képes újfajta, aszimmetrikus kihívások miatt bõvült a háború és a támadás fogalmainak jelentése.
A károkozás mértékétõl függõen egy nem fegyveres támadás – megítélését tekintve – akár egy fegyveres támadással
is egyenértékû lehet. Ilyen fenyegetést jelent elsõsorban
a kiber hadviselés, amely anyagi kár okozásában és a köz-
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rend megzavarásában potenciálját tekintve egyre kevésbé
marad el a hagyományos fegyverektõl.
53. A technológiai fejlõdéssel új képességek, fegyverrendszerek jelennek meg, illetve válnak elérhetõvé, melyek átalakítják a hadviselés korábban ismert kereteit és
jellegét.
D. Erõforrások
54. A 2008-tól kialakult kedvezõtlen világgazdasági
környezet nemzetgazdaságra, azon keresztül a központi
költségvetésre gyakorolt hatása a honvédelmi tárca tekintetében is jelentõsen csökkentette a rendelkezésre álló
költségvetési erõforrásokat. Különösen nagy kihívást jelent ez a negatív tendencia annak tükrében, hogy a honvédelmi feladatok az azt megelõzõ idõszakban is alulfinanszírozottak voltak.
55. A negatív folyamatok megállítása és megfordítása
érdekében Magyarország Kormánya határozatban kötelezte el magát arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium költségvetése a 2013–2015-ös költségvetési évekre vonatkozóan
legalább a 2012. évi tervezett költségvetési támogatásának
nominálértékén kerül biztosításra, a 2016-os költségvetési
évtõl kezdõdõen pedig a GDP részarány évi legalább
0,1 százalékpontos növelésével a támogatási fõösszeg
2022-re – az európai NATO tagállamok átlagát közelítve –
eléri a GDP 1,39%-át.
56. A Stratégiában foglaltak és különösen egy fenntartható haderõ kialakítására irányuló célkitûzés megvalósítása érdekében törekedni kell arra, hogy a védelmi költségvetésben már középtávon megvalósuljon a személyi juttatások, a mûködési és a fejlesztési kiadások 40–30–30%-os
aránya.
57. A Magyar Honvédség mûködése szempontjából az
anyagi erõforrásokon túlmenõen, kritikus jelentõséggel
bír, hogy milyen humán erõforrás áll a rendelkezésére.
A sajátos közszolgálatot teljesítõ, felkészült, motivált és
elkötelezett katona a Magyar Honvédség legnagyobb értéke. Megtartását, megfelelõ utánpótlását a tárca humánstratégiájában megfogalmazott célkitûzések megvalósítása,
a humán alrendszerek tervszerû mûködtetése biztosítja.
58. Korunk összetett katonai kihívásaira csak olyan
haderõ képes sikeres választ adni, amelynek állománya
magas színvonalú képzésben és kiképzésben részesült,
megfelelõ fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkezik, képes nemzetközi környezetben történõ magas színvonalú munkavégzésre, valamint feladatai végrehajtását
illetõen motivált és elkötelezett. Ehhez a feladatok sikeres
végrehajtására felkészítõ, a kor követelményeinek megfelelõ – közép- és felsõfokú – képzésekre, tanfolyamokra,
kiképzésekre, gyakorlatokra, valamint a vezetõk kiválasztása érdekében megfelelõ kiválasztási rendszerre van
szükség. Az átalakuló, vezetõi képesség központú tisztképzésnek és az ehhez igazodó altisztképzésnek meg kell
teremteniük a közszolgálati pályák közötti átjárhatóság
feltételeit.
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59. Magyarország NATO- és EU-tagságának köszönhetõen a Magyar Honvédség állományában egyre inkább növekszik azok száma, akik számottevõ nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. A Magyar Honvédség korszerûsítése során alapvetõ fontossággal bír a nemzetközi környezetben megszerzett tudás és tapasztalat hasznosítása.
60. Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésével hozzájárulunk a Magyar Honvédség katonai képességeinek növeléséhez és a hazafiság eszméjének erõsítéséhez. A tartalékos rendszernek képesnek kell lennie a munkaerõpiacról
szakképzett, elhivatottsággal rendelkezõ, motivált, a hazáért tenni akaró honfitársaink megszólítására és a Magyar
Honvédség önkéntes tartalékos állományában történõ
megtartására.

IV. A Magyar Honvédség feladatai
61. A Magyar Honvédség alapfeladata – önállóan vagy
szövetségi keretek között – Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külsõ támadással szembeni fegyveres védelme. Ehhez
szükség van a Magyarországot közvetlenül és közvetve
érintõ katonai fenyegetések érzékelésére, a megfelelõ
visszatartó képesség kialakítására, és szükség esetén a katonai fenyegetések kivédésére.
62. Alapfeladatának ellátásával összefüggésben fontos
feladat a szövetséges országok erõi részére történõ befogadó nemzeti támogatás megszervezése és biztosítása.
A Magyar Honvédség további fontos feladata a polgári
légi jármûvek fegyverként történõ alkalmazásának megakadályozása.
63. Magyarország ENSZ-, NATO-, EU-, valamint az
Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezeti (a továbbiakban: EBESZ) tagságával járó felelõssége a szövetségesi és egyéb nemzetközi kötelezettségek – különösen
a kollektív védelmi, válságkezelési, humanitárius, valamint bizalom- és biztonságerõsítõ feladatok – teljesítése,
amelyben döntõ szerep hárul a Magyar Honvédségre.
A nemzetközi kötelezettségek teljesítése hozzájárul
a nemzetközi béke és biztonság – és ezáltal Magyarország
biztonságának – erõsítéséhez, és egyben növeli az ország
nemzetközi tekintélyét.
64. A Magyar Honvédség közremûködik a természeti és
ipari katasztrófák elhárításában, következményeinek felszámolásában, a humanitárius válságok kezelésében, valamint szükség esetén részt vesz a polgári hatóságok támogatásában. Ellát tûzszerészeti, valamint egyéb katonai
szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ feladatokat,
továbbá biztosítja egyes kijelölt kritikus infrastruktúra létesítmények õrzését és védelmét.
65. A Magyar Honvédség mindezen felül biztosítja
a nemzetközi katonai kapcsolatok fenntartását, a Szent
Korona õrzését és védelmét, részt vesz az állami protokolláris – köztük a Sándor palotával kapcsolatos – feladatok
ellátásában, közremûködik a katonai hagyományõrzésben,
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valamint az állami céltartalékolás és közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában.
66. A Magyar Honvédség feladatai ellátása érdekében
háborús, válságkezelõ, valamint békeidõszaki tevékenységek végrehajtására készül fel.

V. Képességek
67. A Magyar Honvédségnek a kor követelményeinek
megfelelõ, szemléletében és haditechnikáját tekintve is
megújult, jól szervezett, a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó és ápoló, önállóan és szövetségi keretek között
is hatékonyan alkalmazható, képességeit tartalékos rendszerrel megerõsítõ, fenntartható haderõvé kell válnia. Hazai és nemzetközi feladatai végrehajtása érdekében egyaránt rendelkeznie kell olyan korszerûen felszerelt és kiképzett, mûveleti és harci tapasztalatokkal rendelkezõ állománnyal, továbbá rugalmas, hatékonyan alkalmazható,
telepíthetõ és fenntartható képességekkel, amelyek lehetõvé teszik az ország területének és szuverenitásának védelmét, továbbá a NATO keretei között folytatott kollektív
védelemhez, valamint a NATO, az EU, az ENSZ, az
EBESZ és egyéb két- vagy többoldalú szerzõdések alapján
végrehajtott mûveletekhez történõ érdemi hozzájárulást.
A. A képességfejlesztés alapvetõ szempontjai
68. A Magyar Honvédség fejlesztésének irányait és mûködési elveit az Alaptörvényben meghatározott, valamint
a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó feladatok
végrehajtása érdekében, a mûködési környezet figyelembevételével, szövetségeseinkkel összehangolva szükséges
meghatározni.
69. A Magyar Honvédségnek olyan képességalapú haderõvé kell válnia, mely hatékonyan képes együttmûködni
a szövetségesekkel, és amelynek szervezetében megtalálható az ország fegyveres védelméhez szükséges valamennyi hadrendi elem és képesség legalább alapképesség
szinten.
70. A biztonsági környezet esetleges romlásával, szövetségi tagságunk figyelembevételével, képesnek kell lenni az ország fegyveres védelméhez szükséges alapképességeknek a nemzetgazdaságból biztosított források igénybevételével történõ fejlesztésére.
71. A Magyar Honvédség képességfejlesztését a tárca
Védelmi Tervezõ Rendszerének keretében, a NATO tervezési ciklusának és az EU képességfejlesztési folyamatának
figyelembevételével kell tervezni és megvalósítani.
B. Képességfejlesztési irányelvek
72. A közép- és hosszú távú képességfejlesztés eredményeként a rendelkezésre álló források figyelembevételével
olyan haderõt kell kialakítani, amely:
a) a NATO kollektív védelmi rendszerének keretében
alkalmas az országvédelemre és képes – az agresszió mér-
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tékétõl függõen – az ország fegyveres védelmére a szövetséges erõk beérkezéséig;
b) képes a szövetséges erõk befogadó nemzeti támogatása katonai feladatainak ellátására;
c) Magyarország vállalásainak megfelelõen hozzájárul
a Szövetség kollektív védelméhez;
d) hozzájárul az EU válságkezelési mûveleti és képességfejlesztési tevékenységéhez a KBVP keretein belül;
e) képes részt venni a mûveletek teljes spektrumában az
alacsony intenzitású stabilizációs mûveletektõl a magas
intenzitású harci mûveletekig;
f) a katasztrófavédelemhez kötõdõ képességek fenntartásával és fejlesztésével képes részt venni természeti és
ipari katasztrófák elhárításában, valamint azok következményeinek felszámolásában;
g) képes együttmûködni a mûveletekben érintett polgári
hatóságokkal, civil szervezetekkel, kormányzati és nem
kormányzati szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel
hazai és nemzetközi környezetben egyaránt;
h) aktívan részt vesz a NATO transzformációs tevékenységében és adaptálja annak eredményeit;
i) a megszerzett tapasztalatokat feldolgozza, megosztja
és felhasználja a felkészítés, a kiképzés és az alkalmazás
során.
73. A kihívások sikeres kezelése érdekében a haderõ
legfontosabb tulajdonságainak a gyorsreagálásnak, a rugalmasságnak, a túlélõképességnek és az interoperabilitásnak kell lennie. Mind a kollektív védelmi kötelezettségek,
mind pedig a nemzetközi mûveleti szerepvállalások sikeres végrehajtása érdekében erõsíteni kell a Magyar Honvédség alkalmazhatóságát – telepíthetõségét és fenntarthatóságát – a mûveletek teljes spektrumában.
74. Az ország fegyveres védelme megkívánja, hogy
a korábbi átszervezések során leépített, de a feladat ellátása szempontjából kritikus jelentõséggel bíró fegyvernemek alapjaival a Magyar Honvédség rendelkezzen.
75. A Magyar Honvédség szárazföldi és légierõ haderõnemeket, ezen belül, harcoló, harci támogató és harci-kiszolgáló támogató erõket, valamint egyéb szaktevékenységet folytató szervezeteket tart fenn. A képességeket és
szervezeteket összhaderõnemi keretek között kell mûködtetni annak érdekében, hogy a Magyar Honvédség összhaderõnemi szinten is képes legyen mûveleteket végrehajtani önállóan, és a szövetséges erõkkel együttmûködve.
76. A Magyar Honvédség szerves része az önkéntes tartalékos rendszer, mely békeidõben a jogszabályban meghatározott feladatok tekintetében tehermentesíti és kiegészíti a haderõ aktív komponensét.
77. A válságok elõrejelzésében, a katonai mûveletekhez
szükséges információk megszerzésében, elemzésében és
értékelésében, valamint a válságkörzetekben szolgálatot
teljesítõ katonák biztonsága érdekében fokozottan szükség
van a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hatékony tevékenységére. Feladata teljesítése során a Szolgálatnak képesnek kell lennie az együttmûködésre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szerveivel, a hazai
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társszolgálatokkal, a NATO és az EU hírszerzõ és elhárító
elemeivel, valamint a kölcsönösségi elv alapján a külföldi
nemzetbiztonsági szolgálatokkal.
78. A nemzetbiztonsági tevékenység során hangsúlyt
kell helyezni az információszerzõ és értékelõ eszközök és
módszerek fejlesztésére, új, innovatív eljárások alkalmazására, valamint a legfrissebb kutatási eredményeknek és
tapasztalatoknak a hírszerzõ és elhárító munkában történõ
hasznosítására.
79. Tovább kell erõsíteni az elõrejelzés nélkül, váratlanul bekövetkezõ eseményekre történõ nemzeti azonnali és
gyorsreagálás képességét. Szövetségi szinten ennek fontos
eszközeit jelentik a NATO Reagáló Erõ, valamint az
EU harccsoportjai.
80. A Magyar Honvédség hatékony mûködésének nélkülözhetetlen feltétele a stabil, ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodó szervezet és operatív vezetés, az egységek, alegységek önálló tevékenységének képessége és a szervezeti elemek integrálhatósága, modularitása.
81. A Magyar Honvédségnek képesnek kell lennie
a mûveletek teljes spektrumában történõ részvételre. Ennek részeként tudnia kell együttmûködni és kapcsolatot
tartani a nemzetközi kormányzati és nem kormányzati
szervezetekkel, valamint a helyi hatóságokkal és lakossággal. Rendelkeznie kell a mûveleti területen folyó kiképzési
és mentorálási feladatok végzéséhez szükséges képességekkel.
82. A Magyar Honvédség egyik célja a hálózatalapú
hadviselés feltételeinek megteremtése. Ennek részeként
erõsíteni kell a Magyar Honvédség kibervédelmét, amihez
koncepcionálisan megalapozott rendszabályok kidolgozása, modern eszközök beszerzése, valamint az állomány
megfelelõ felkészítése és kiképzése szükséges.
83. A tömegtájékoztatás közvéleményt formáló szerepének növekedése szükségessé teszi a Magyar Honvédség
kommunikációs képességeinek fejlesztését.

arányok korrigálása, a katonai struktúra racionalizálása,
a hivatali mûködéshez szükséges szervezeti felépítés, valamint a haditechnikai és egyéb beszerzések további ésszerûsítése, a meglévõ hadfelszerelések hadrafoghatóságának
megõrzése és a többnemzeti együttmûködésben rejlõ lehetõségek kiaknázása.
87. A hadfelszerelésre vonatkozó fejlesztéseket a rendelkezésre álló erõforrások függvényében azok célirányos
felhasználásával kell tervezni. A képességfejlesztésben fokozottan kell támaszkodni a NATO-s, EU-s, regionális,
valamint kétoldalú programokra. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a nemzetgazdaságban és a hazai hadiiparban rejlõ
lehetõségek feltárására és kiaknázására.
88. Magyarország számára nagy jelentõséggel bír
a NATO és az EU közötti együttmûködés erõsítése, a felesleges párhuzamosságok kiküszöbölése. A NATO- és
EU-tagság lehetõséget teremt arra, hogy hazánk szövetségeseivel és partnereivel együttmûködésben alakítson ki
olyan, a hazai képességfejlesztés prioritásaival összhangban lévõ, nemzetközi szinten is hiányzó képességeket,
amelyeket önállóan nem lenne képes beszerezni vagy
fenntartani. A költséghatékonyság szem elõtt tartásával ki
kell használni a védelmi képességek nemzetközi együttmûködésben történõ fejlesztésében és megosztásában rejlõ lehetõségeket. Ebben a regionális védelmi és katonai
együttmûködésekre, többek között a Visegrádi Négyek és
más közép-európai partnerek együttmûködésére célszerû
elsõsorban támaszkodni.
89. A Magyar Honvédségnek egyre nagyobb hangsúlyt
kell helyeznie az energiafogyasztás optimalizálására,
a megújuló energiaforrások, illetve a környezetbarát és
költségkímélõ technológiák használatára.

C. Végrehajtási irányelvek
84. A Magyar Honvédség fejlesztése melletti szilárd politikai elkötelezettséggel csak középtávon jár együtt a rendelkezésre álló anyagi erõforrások növekedése. Az ebbõl
fakadó nehézségek feloldása érdekében kiemelt jelentõséggel bír a hatékonyság növelése. Ennek részeként szükség van a prioritások pontos meghatározására, a szervezetek közötti szoros együttmûködésre, bürokráciamentes
mûködésre, feladat alapon történõ tervezésre, következetes, ugyanakkor kellõen rugalmas végrehajtásra, az új iránti fogékonyságra és innovatív megközelítésre.
85. A korlátozott anyagi erõforrások csak fokozatos elõrehaladást tesznek lehetõvé képességfejlesztési céljaink
megvalósításában. A forráshiányos környezet megköveteli, hogy a fejlesztések terv szerint ütemezetten, egymáshoz
képest rangsorolva valósuljanak meg.
86. Szükséges a rendelkezésre álló humán erõforrás hatékony alkalmazása, a személyi állományban rejlõ lehetõségek céltudatos kiaknázása, a rendfokozati és állomány-

90. A Stratégiában megfogalmazott iránymutatás figyelembevételével kell kidolgozni a Honvédelmi Minisztérium tervezési irányelveit, szabályzóit és a Magyar Honvédség alacsonyabb szintû stratégiáit, irányelveit, doktrínáit,
szabályzatait és terveit.
91. A Stratégia a kormányzati stratégiai irányításról
szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. Rendeletben foglaltak
alapján Hosszú Távú Koncepcióként kategorizálható.
A Stratégia nyomon követése, értékelése és felülvizsgálata
a rendeletben meghatározottak szerint történik; végrehajtásáért és felülvizsgálatáért a honvédelmi miniszter felelõs. Amennyiben számottevõ változás következik be Magyarország biztonsági környezetében, a Stratégiában elõre
jelzett anyagi erõforrások mértékében, vagy egyéb más,
Magyarország biztonságát érdemben befolyásoló tényezõben, a felülvizsgálatot a legrövidebb idõn belül meg kell
valósítani.

VI. Záró rendelkezések
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ALAPÍTÓ OKIRATOK
A Magyarország Állandó EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyarország
Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MÁEK KK
Angol nyelvû megnevezése: Permanent Mission of Hungary to the OSCE, Military Adviser Group to the Mission.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V.,
Balaton utca 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Ausztria, Bécs;
Postacím: Österreich, 1010 Wien, Bankgasse 4–6.
4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el.
5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás szakágazatba tartozik.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár irányítása alatt végzi.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.
12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár javaslata
alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a
honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk
állnak jogviszonyban.
14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a HM
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkár részére.
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16. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. december 23-án aláírt, 144–59/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.
Budapest, 2012. november 28.
Nyt. szám: 772–56/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A Magyarország Állandó NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyarország Állandó
NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint
adom ki.
1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyarország
Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg.
Rövidített megnevezése: MÁNK VPR
Angol nyelvû megnevezése: Permanent Delegation of
Hungary to NATO Defence Policy Section.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V.,
Balaton utca 7–11.
Külföldi szolgálatteljesítési helye: Belgium, Brüsszel,
NATO-Központ;
Postacíme: NATO HQ, Boulevard Léopold III, Brussels
(Evere), B-1110.
4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
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pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el.
5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás szakágazatba tartozik.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár irányítása alatt, a Magyarország Állandó NATO Képviselet részeként végzi.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.
12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár javaslata
alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a
honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk
állnak jogviszonyban.
14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
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15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a HM
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkár részére.
16. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. december 23-án aláírt, 144–60/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.
Budapest, 2012. november 28.
Nyt. szám: 772–58/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

1. szám

Rövidített megnevezése: MH KKH
Angol nyelvû megnevezése: Office of the Hungarian
Military Representative to NATO and the EU Military
Committees.
3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V.,
Balaton u. 7–11.
Szolgálatteljesítés helye: Brüsszel (Belgium) NATOKözpont.
Postacíme: NATO-Központ, 1110 Brüsszel, Belgium.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:
Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
mellett mûködõ Képviselete, Katonai Képviselõ Hivatala,
1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el.
b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ költségvetési szerve látja el.

A Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala
alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás szakágazatba tartozik.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben, a Magyar Köztársaságnak az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellé rendelt Állandó
Képviseletének létesítésérõl szóló 2280/1997. (IX. 18.)
Korm. határozatban, valamint a Magyar Köztársaság
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ Képviseletének szervezeti és mûködési rendjérõl szóló 2/1997.
KüM–HM együttes utasításában foglaltakra – a Magyar
Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala alapító okiratát
(a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint
adom ki.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság
jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1998. január 15.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.
13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a
HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára együttes javaslata alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.
14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.
15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar fõnökének.
17. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. szeptember 30-án aláírt, 144–30/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. november 28.
Nyt. szám: 772–60/2012.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
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törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség
Nemzeti Katonai Képviselet alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2001. június 30.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NKK
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defence Forces
National Military Representation.
3. A költségvetési szerv székhelye: SHAPE, Mons, Belgium.
Postacíme: 7010 SHAPE, Belgium.
4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el.
b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ költségvetési szerve látja el.
5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás szakágazatba tartozik.
6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség
Nemzeti Katonai Képviselet alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján –
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
8. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik, feladatkörébe tartozó katonai szakmai kérdésekben önállóan látja el
feladatait.
9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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10. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.
12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a
HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára együttes javaslata alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.
14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
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A Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet
alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség
Nemzeti Összekötõ Képviselet alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2004. március 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet.
Rövidített megnevezése: MH NÖK
Angol nyelvû megnevezése: National Liaison Representation of the Hungarian Defence Forces.
3. A költségvetési szerv székhelye: Norfolk, Virginia,
Amerikai Egyesült Államok.
Postacíme: HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED
COMMANDER TRANSFORMATION 7857 BLANDY
ROAD, SUITE 100, NORFOLK, VIRGINIA 23551-2490.

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar fõnökének.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el.
b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ költségvetési szerve látja el.

16. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. szeptember 30-án aláírt, 144–31/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás szakágazatba tartozik.

Budapest, 2012. november 28.
Nyt. szám: 772–64/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.
7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
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8. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
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A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
10. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.
12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a
HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár együttes javaslata alapján – a külügyminiszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.
13. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.
14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar fõnökének.
16. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. szeptember 30-án aláírt, 144–32/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.
Budapest, 2012. november 28.
Nyt. szám: 772–66/2012.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben, a közokiratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi
LXVI. törvényben, valamint a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvényben foglaltakra – a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 1958. január 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Rövidített megnevezése: HM HIM
3. A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I.,
Kapisztrán tér 2–4.
Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.
Telephelye:
– 1076 Budapest VII., Verseny u. 12., postacíme: 1438
Budapest, Pf. 430.
Tagintézménye:
– Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás
8095 Pákozd, Mészeghegy, hrsz. 087.
4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:
MN Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I.,
Kapisztrán tér 2–4.
5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.
a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
b) Ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztéshez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemel-
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tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
6. A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik.
7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

910202
910203
910204
842151
842207
722021

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alatt végzi.
10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.
11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben;
b) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés f) pontjában;
c) a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvényben;
d) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvényben
meghatározott feladatok végzése.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
581100 Könyvkiadás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
910110 Nemzeti könyvtári feladatok;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és
védelme;
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység;
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
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Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység;
Múzeumi kiállítási tevékenység;
Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati
tevékenység;
Nemzetközi tudományos együttmûködés;
Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
Filozófia- és történettudományi alapkutatás.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.
14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.
15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.
16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ részére.
17. Jelen Alapító Okirat 2012. december 30-án lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. július 19-én
aláírt, 772-15/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.
Budapest, 2012. december 12.
Nyt. szám: 772-77/2012.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró
Fodor Lajos
HM közigazgatási államtitkár helyett:
Dr. Dankó István s. k.,
HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
89/2012. (XII. 21.) HM
utasítása
a Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák,
hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési
dokumentációval történõ ellátásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján az alábbi

felülvizsgálataival kapcsolatos követelmények, információk valamint a szakági normák,
e) munkaeszköz: a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény 87. § 4. pontja szerinti munkaeszköz,
f) technológia: meghatározott módon és rendben egymásra épülõ folyamat, eljárás és a hozzá tartozó munkaeszköz összessége, amelyek használata, üzemeltetése
eredményeként valamely anyag, eszköz állapota az elõírt
módon, illetve mértékben megváltozik, átalakul,
g) üzemeltetési dokumentáció: a technológia, hadfelszerelés, munkaeszköz állandó tartozékát képezõ, a gyártói és logisztikai dokumentációt magába foglaló komplex
okmánykészlet.

utasítást
3. §
adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §
Az utasítás alkalmazásában:
a) gyártói dokumentáció: az üzemeltetési dokumentáció
azon elektronikus, vagy nyomtatott formátumban rendelkezésre álló okmánykészlete, amelynek biztosítása a hatályos jogszabályok alapján a gyártó, illetve a forgalmazó
feladata, így különösen a mûszaki leírás, a kezelési, a használati, a tárolási, a szállítási, a karbantartási, és az üzembe
helyezési utasítás,
b) hadfelszerelés: a hadfelszerelés rendszeresítésérõl és
rendszerbõl történõ kivonásának rendjérõl szóló 9/2010.
(I. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: 9/2010. HM utasítás)
2. § c) pontja szerinti hadfelszerelés,
c) központi ellátó szervezet: a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 2. § 6. pontja
szerinti központi ellátó szervezet,
d) logisztikai dokumentáció: az üzemeltetési dokumentáció azon okmánykészlete, amelyben elõírásra kerülnek a
hadfelszerelés, munkaeszköz, technológia használatával,
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, idõszakos

(1) A honvédelmi szervezeteknél rendszeresített, illetve használatban lévõ hadfelszerelés, munkaeszköz, technológia az üzemeltetési dokumentáció megléte esetén alkalmazható.
(2) A hadfelszerelések, munkaeszközök, technológiák
üzemeltetési dokumentációinak az „Anyagnyilvántartási
utasítás” rendelkezései szerint a teljes üzemeltetési idõ
alatt rendelkezésre kell állniuk, biztosítva az idõközben
szükségessé váló kiegészítések, illetve pontosítások átvezetését.
(3) A honvédelmi szervezeteknél alkalmazott hadfelszerelések, munkaeszközök, technológiák üzemeltetési dokumentációinak biztosítani kell a rendeltetésszerû használatot, és
hozzá kell járulniuk a szakági, szakterületi normák érvényesüléséhez.

4. §
(1) Az üzemeltetési dokumentációt a technológia, munkaeszköz használatba vételét, üzembe helyezését megelõzõen, hadfelszerelés esetében a csapatpróba megkezdése
idõpontjáig kell biztosítani.
(2) Azon hadfelszerelések, munkaeszközök, technológiák esetében, amelyek üzemeltetése, használata során a
magyartól eltérõ nyelv használata kötelezõ, az üzemeltetési dokumentációk biztosítása során a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: 1/2009. HM rendelet) 20. §-a az irányadó.
(3) A törzskönyvvel vagy teljességi jegyzékkel nem
rendelkezõ technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési dokumentációit a használó honvédelmi
szervezet köteles szakági nyilvántartásba venni.
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2. A beszerzési eljárás feladatai
5. §
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(2) A központi tárolásban lévõ hadfelszerelésekhez, munkaeszközökhöz tartozó üzemeltetési dokumentációk meglétéért, megõrzéséért a központi ellátó szervezetek felelnek.
(3) Az inkurrens hadfelszerelés, munkaeszköz, technológia üzemeltetési dokumentációjának megõrzéséért azok
tárolási helye szerinti honvédelmi szervezet a felelõs.

(1) A beszerzési eljárások során a hadfelszerelésekhez
tartozó gyártói dokumentációval kapcsolatos követelmények meghatározásáért a beszerzési eljárást lefolytató
szervezet a felelõs a megbízó szervezet által támasztott
igény alapján.
(2) Központi ellátás esetén a gyártói dokumentációt a
hadfelszerelés, a munkaeszköz, a technológia beszerzõje
a beszerzés részeként szerzi be, és annak egy példányát
a központi ellátó szervezet részére biztosítja.
(3) Központi ellátás esetén a gyártói dokumentáció egy
példányát vagy annak másolatát a központi ellátó szervezet tárolja.
(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ munkaeszközök beszerzése esetén a gyártói üzemeltetési dokumentációt a beszerzési eljárást lefolytató szervezet a beszerzés részeként szerzi be és biztosítja a használó szervezet részére.
(5) A beszerzési eljárás során beérkezõ hadfelszerelések
átvételekor az átvevõ szervezet meggyõzõdik a gyártói dokumentációk meglétérõl. Hiányzó vagy hiányos gyártói
dokumentáció esetén a szállítás teljesítésének igazolásánál
a hiányosságot – a pótlás módjának és idõpontjának megjelölésével – külön záradékban kell rögzíteni.
(6) A beszerzési eljárás részeként meg kell határozni a
magyar, illetve a használati nyelven nem biztosítható gyártói dokumentáció magyar vagy a használat nyelvére történõ fordításának rendjét és felelõsét.

(1) A hadfelszerelés használata során elöljárói és önellenõrzés keretében meg kell gyõzõdni az üzemeltetési dokumentáció meglétérõl.
(2) Az alegységparancsnok legalább évente két alkalommal végrehajtja az üzemeltetési dokumentáció rendelkezésre állásának, illetve állapotának ellenõrzését.
(3) Az alegység ellenõrzések tapasztalatait jegyzõkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza a felmerült hiányosságok megszüntetése érdekében tett saját hatáskörû
intézkedéseket, valamint a szolgálati elöljáró hatáskörébe
tartozó beavatkozási igényeket.
(4) Az alegység szolgálati elöljárója az üzemeltetési dokumentáció hiányokkal kapcsolatban a saját hatáskörét meghaladó eseteket írásban köteles jelezni az adott dokumentáció
pótlását biztosító központi ellátó szervezet részére.
(5) A használó honvédelmi szervezeteknél a vagyon felmérõ leltár végrehajtása keretében kell ellenõrizni a hadfelszerelések, munkaeszközök, technológiák üzemeltetési
dokumentációit.

3. A logisztikai dokumentáció biztosításának rendje

6. Az üzemeltetési dokumentáció pótlása

6. §

9. §

(1) Hadfelszerelések, valamint a rendszeresítés alá vont
technológiák, munkaeszközök esetében a logisztikai dokumentáció ellátásának rendje a 9/2010. HM utasítás 11. §
(1) bekezdése szerinti rendszeresítési intézkedési tervben
kerül meghatározásra.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó technológiák és
munkaeszközök esetében a logisztikai dokumentációk
biztosításának rendjére az „Anyagnyilvántartási utasítás”
rendelkezései az irányadóak.

(1) A központi ellátás keretében biztosított, elveszett,
megrongálódott vagy megsemmisült üzemeltetési dokumentáció pótlását a használó honvédelmi szervezet vagy az
üzemeltetésért felelõs igénye alapján a központi ellátó szervezet biztosítja az igény beérkezését követõ 30 napon belül.
(2) A központi ellátás körébe nem tartozó munkaeszközök elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült gyártói
dokumentációinak pótlásáról a beszerzési eljárást lefolytató honvédelmi szervezet intézkedik.
(3) A nyilvántartás vezetéséhez kötött okmányokban a
pótlás során keletkezett adatokat – hiteles bizonylatokra
alapozva – rögzíteni kell.

4. Az üzemeltetési dokumentációk tárolásának rendje

5. Az ellenõrzések rendje
8. §

7. §
7. Záró rendelkezések
(1) A használó honvédelmi szervezeteknél a logisztikai
vezetõ határozza meg a hadfelszereléseihez, munkaeszközeihez, technológiáihoz tartozó üzemeltetési dokumentációk
tárolása szabályait az 1/2009. HM rendelet 20. § (6) bekezdésének figyelembevételével.

10. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
hatályba.
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11. §

2. §

A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásának elrendelésérõl szóló 66/2012. (IX. 14.) HM
utasítás
a) 2/B. § (2) bekezdésében az „MH Katona Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH KEK)” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK)”
b) 2/B. § (3) bekezdésében, 2/C. § (2) bekezdésében és
2/D. § (3) bekezdésében az „MH KEK” szövegrész helyébe az „MH EK”
szöveg lép.

(1) Az Ut1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a kezdeményezés, vagy a kérdõív nem felel meg
a törvényes, vagy a 7. § (1) bekezdésében rögzített követelményeknek, azt a kifogások megjelölésével az érintett
szervezeti egység vezetõje részére hiánypótlás végett az
NBI visszaküldheti.”
(2) Az Ut1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A KNBSZ fõigazgatója saját állománya tekintetében a kezdeményezést és az elrendeléshez szükséges okmányokat közvetlenül nyújtja be a honvédelmi miniszterhez.”

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

3. §

A honvédelmi miniszter
90/2012. (XII. 29.) HM
utasítása
egyes HM utasításoknak
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrejöttével
összefüggõ módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. A fontos és bizalmas munkakört betöltõk
nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló
78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosítása
1. §
A fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerveknél, szervezeteknél – a tv.-ben meghatározott személyek kivételével – az ellenõrzést a KNBSZ hajtja végre.”

Az Ut1. 18. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(4) A KNBSZ saját állománya tekintetében az ellenõrzést a fõigazgató tervezi.
(5) Az ellenõrzések végrehajtásának belsõ szabályait a
fõigazgató állapítja meg.”

4. §
Az Ut1. 2. számú melléklete helyébe jelen utasítás
1. melléklete lép.

5. §
Az Ut1.
a) 1. § d) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: KNBSZ-ek)” szövegrész helyébe a
„Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
KNBSZ)”;
b) 3. § (1) és (3) bekezdésében a „KBH” szövegrész helyébe a „KNBSZ”;
c) 3. § (1) bekezdésében a „szerveknél (szervezeteknél)” szövegrész helyébe a „szerveknél, szervezeteknél”;
d) 3. § (2) és (3) bekezdésében a „szervek (szervezetek)” szövegrész helyébe a „szervek, szervezetek”;
e) 4. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. §
(1) és (2) bekezdésében a „KNBSZ-ek” szövegrész helyébe a „KNBSZ”;
f) 6. §-ában, 17. § (1) bekezdésében a „KBH” szövegrészek helyébe a „KNBSZ”;
g) 7. § (1) bekezdésében a „HM Nemzetbiztonsági Iroda”
szövegrész helyébe a „KNBSZ Nemzetbiztonsági Iroda”;
h) 8. § (1) bekezdésében az „Az ellenõrzésnek a miniszter” szövegrész helyébe az „Az ellenõrzésnek a Honvéd
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Vezérkar fõnöke által történõ kezdeményezését, valamint
a miniszter”;
i) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „KNBSZ-ek illetékesek” szövegrész helyébe a „KNBSZ az illetékes”;
j) 11. § (1) bekezdésében a „KBH vagy a KFH fõigazgatójának, aki biztosítja az ellenõrzés végrehajtását” szövegrész helyébe a „KNBSZ nemzetbiztonsági ellenõrzéseket
végrehajtó szervezeti egységének vezetõjéhez”;
k) 11. § (2) bekezdésében a „KNBSZ-ek közvetlenül kérik be” szövegrész helyébe a „KNBSZ közvetlenül
kéri be”;
l) 12. § b) pontjában a „KNBSZ-ek fõigazgatói jelentik”
szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója jelenti”;
m) 14. § (1) bekezdésében a „készítenek” szövegrész
helyébe a „készít”;
n) 16. § (1) bekezdésében a „kezelhetik” szövegrész helyébe a „kezel”;
o) 17. § (1a) bekezdésében a „KNBSZ-ek fõigazgatói”
szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”;
p) 17. § (2) bekezdésében „az illetékes fõigazgató” szövegrész helyébe „a fõigazgató”
szöveg lép.

6. §
Hatályát veszti az Ut1.
a) 1. § c) pontja;
b) 4. § (2) bekezdése;
c) 7. § (2) bekezdése.
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a) 1. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
vezetõi” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója”;
b) 1. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra
és az általuk” szövegrész helyébe a „KNBSZ-re és az általa”;
c) 2. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok vesznek” szövegrész helyébe a „KNBSZ
vesz”;
d) 3. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
vezetõi felügyelik” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója felügyeli”;
e) 9. §-ában a „Kötelespéldányt” szövegrész helyébe az
„A KNBSZ kivételével kötelespéldányt”;
f) 16. § i) pontjában az „az MK Katonai Biztonsági Hivatal Szakkönyvtára” szövegrész helyébe az „a KNBSZ
szakkönyvtára és”;
g) 18. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
vezetõi végzik” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója végzi”;
h) 22. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a
fõigazgatók külön intézkedése alapján együttmûködnek”
szövegrész helyébe a „KNBSZ a fõigazgató külön intézkedése alapján együttmûködik”
szöveg lép.

9. §
Hatályát veszti az Ut2. 16. § j) pontja.

2. A NATO együttmûködésre kijelölt személyek
tárgyalási felhatalmazásáról szóló
81/1999. (HK 1/2000.) HM utasítás módosítása
7. §
A NATO együttmûködésre kijelölt személyek tárgyalási felhatalmazásáról szóló 81/1999. (HK 1/2000.) HM
utasítás 3. § b) pontjában az
„– a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
fõigazgatója,
– a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója”
szövegrész helyébe az „– a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat fõigazgatója” szöveg lép.

3. A tudományos információellátás rendjérõl szóló
103/2002. (HK 30.) HM utasítás módosítása
8. §
A tudományos információellátás rendjérõl szóló
103/2002. (HK 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.)

4. A Budapest X. kerület Salgótarjáni úti objektum
mûködésével és védelmével összefüggõ
irányítási feladatokról szóló
104/2002. (HK 1/2003.) HM utasítás módosítása
10. §
(1) A Budapest X. kerület Salgótarjáni úti objektum mûködésével és védelmével összefüggõ irányítási feladatokról szóló 104/2002. (HK 1/2003.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut3.) 2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az objektumparancsnok feladatai végrehajtása érdekében együttmûködik)
„b) a KNBSZ-szel”
(2) Az Ut3.
a) 2. § (4) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatal”
szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ”);
b) 2. § (4) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatalnak” szövegrész helyébe a „KNBSZ-nek”
szöveg lép.
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5. A tanulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló
2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosítása
11. §
A tanulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló 2/2004.
(HK2.) HM utasítás 2. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományának
tagjával történõ tanulmányi szerzõdés megkötéséhez a fõigazgató elõzetes engedélye szükséges.”

6. A külföldi szolgálat ellátására tervezett
személyi állomány felkészítésérõl szóló
12/2004. (HK 4.) HM utasítás módosítása
12. §
A külföldi szolgálat ellátására tervezett személyi állomány felkészítésérõl szóló 12/2004. (HK 4.) HM utasítás
4. § (3) bekezdésében az „MK Katonai Biztonsági Hivatal,
illetve a MK Katonai Felderítõ Hivatal”, valamint a Melléklet a) pontjában az „MK Katonai Felderítõ Hivatal”
szövegrészek helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

7. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális
mûködési kiadásai államháztartási belsõ
ellenõrzésének rendjérõl szóló
75/2004. (HK 22.) HM utasítás módosítása
13. §
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mûködési kiadásai államháztartási belsõ ellenõrzésének rendjérõl szóló 75/2004. (HK 22.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut4.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzést végzõket e minõségükben megismert minõsített adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.”
14. §
Az Ut4.
a) 1. §-ában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatalra és az
MK Katonai Biztonsági Hivatalra (a továbbiakban együtt:
KNBSZ)” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 2. § (1) bekezdésében a „KNBSZ-eknél” szövegrész
helyébe a „KNBSZ-nél”;
c) 8. §-ában és 9. § (1) bekezdésében a „vezetõi” szövegrész helyébe a „fõigazgatója”;
d) 8. §-ában a „kötelesek” szövegrész helyébe a „köteles”;
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e) 9. § (1) bekezdésében a „szabályozzák” szövegrész
helyébe a „szabályozza”,
f) 9. § (2) bekezdésben a „KNBSZ-ek fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”;
g) 9. § (2) bekezdésben a „végeztessék” szövegrész helyébe a „végezteti”;
h) 10. §-ában a „KNBSZ-ek” szövegrész helyébe a
„KNBSZ”;
i) 10. §-ában az „az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvényre” szövegrész helyébe az „a
minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvényre”;
j) 10. §-ában a „terjesztenek” szövegrész helyébe a „terjeszt”;
k) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „szerveknél” szövegrész helyébe a „szervnél”;
l) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „fõigazgatók” szövegrész helyébe a „fõigazgató”;
szöveg lép.

8. A külföldön szolgálatot teljesítõ,
illetve tanulmányokat folytató személyek biztonsági
védelmérõl szóló 103/2005. (HK 23.) HM utasítás
módosítása
15. §
A külföldön szolgálatot teljesítõ, illetve tanulmányokat
folytató személyek biztonsági védelmérõl szóló 103/2005.
(HK 23.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut5.)
a) 4. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 4. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ
fõigazgatója”;
c) 4. § (2) bekezdésében az „– a 3. §-ban meghatározott
illetékességi körnek megfelelõen – az MK KFH, illetve
az MK KBH fõigazgatójának” szövegrész helyébe az
„a KNBSZ fõigazgatója”;
d) 4. § (3) bekezdésében a „fõigazgatók” szövegrész helyébe a „fõigazgató”;
e) 6. § (2) és (3) bekezdésében az „az MK KFH és az
MK KBH” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”;
f) 6. § (2) bekezdésében az „együttmûködnek” szövegrész helyébe az „együttmûködik”
szöveg lép.

16. §
Hatályát veszti az Ut5.
a) 2. és 3. §-a,
b) 6. § (2) bekezdésében az „– a 3. §-ban meghatározott
illetékességi körök alapján –” szövegrész.
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9. A NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról szóló
109/2005. (HK 25.) HM utasítás módosítása
17. §
A NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról szóló
109/2005. (HK 25.) HM utasítás 1. § (4) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala, valamint a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szöveg lép.
10. A polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival
köthetõ ösztöndíjszerzõdés,
valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló
72/2006. (HK 16.) HM utasítás módosítása
18. §
A polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdés, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló 72/2006. (HK 16.) HM utasítás
a) 1. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra”
szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra”;
b) 2. § (2) bekezdésében az „az MK Katonai Biztonsági
Hivatal” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”
szöveg lép.
11. A Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról
és mûködésének rendjérõl, valamint
a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon
kívül helyezés szabályairól szóló
131/2006. (HK 24.) HM utasítás
19. §
A Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról és
mûködésének rendjérõl, valamint a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól
szóló 131/2006. (HK 24.) HM utasítás 2. § (4) bekezdés
l) pontjában a „Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági
Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szöveg lép.
12. A véderõ-, katonai és légügyi attasé
hivatalok irányításáról, vezetésérõl
és ellenõrzésérõl, valamint a katonai attasékkal való
kapcsolattartásról szóló
53/2007. (HK 12.) HM utasítás módosítása
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tasékkal való kapcsolattartásról szóló 53/2007. (HK 12.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut6.)
a) 2. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 2. § (6) bekezdésében, 3. § (3) és (5)–(6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2)–(3) bekezdésében, a
6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1)–(4) bekezdésében,
8. § (3)–(4) bekezdésében, 9. §-ában, valamint 10. § (1) és
(10) bekezdésében az „az MK KFH” szövegrész helyébe
az „a KNBSZ”;
c) 3. § (4) és (4a) bekezdésében az „az MK KFH-nak”
szövegrész helyébe az „a KNBSZ-nek”;
d) 5. § (1) bekezdésében az „az MK KFH” szövegrészek
helyébe az „a KNBSZ”;
e) 8. § (2) bekezdésében az „az MK KFH-tól” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-tõl”;
f) 10. § (3) bekezdésében az „az MK KFH-t és az MK
KBH-t” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-t”;
g) 10. § (5) bekezdésében az „az MK KBH” szövegrész
helyébe az „a KNBSZ”;
h) 10. § (7) bekezdésében az „az MK KBH-t” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-t”;
i) 10. § (9) bekezdésében az „az MK KBH-nak” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-nek”
szöveg lép.
21. §
Hatályát veszti az Ut6. 8. § (1) bekezdésében az „MK
Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban MK KBH) fõigazgatóját,” szövegrész.
13. A védelmi képesség-fejlesztési feladatok
programozott tervezésérõl
és végrehajtásáról szóló
113/2007. (HK 20.) HM utasítás módosítása
22. §
A védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott
tervezésérõl és végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.)
HM utasítás 1. § (2) bekezdésében az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal és az MK Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”
szöveg lép.
14. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló
142/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás módosítása

20. §

23. §

A véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai at-

A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás
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(a továbbiakban: Ut7.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) a nemzetközi együttmûködésben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény által elõírt irányítási és vezetési rendnek megfelelõen, a jelen utasítás figyelembevételével, Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint a fõigazgató által kiadott
utasítások, rendelkezések alapján végzi feladatait. A nemzetközi kapcsolatokban a HM szervezetei, és az MH katonai szervezetei, valamint a KNBSZ kölcsönösen együttmûködnek egymással.”

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 15. § (2) bekezdésében az „az adott szervezet vezetõje” szövegrész
helyébe az „a KNBSZ fõigazgatója”;
c) 5. § (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében,
12. §-ában, 15. § (2) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „KNBSZ”;
d) 10. § (2) bekezdésében és 12. §-ában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatója” szövegrész helyébe a „KNBSZ fõigazgatója”;
e) 10. § (3) bekezdésében az „az adott szervezet vezetõjénél” szövegrész helyébe az „a KNBSZ fõigazgatójánál”
szöveg lép.

24. §

17. A honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ
szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló
98/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosítása

Az Ut7.
a) 8. § (3) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „az
MK KFH, az MK KBH” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”;
b) 12. § (5) bekezdésében az „az MK KFH-nak” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-nek”;
c) 18. § (2) bekezdésében az „az MK KFH és az MK
KBH” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”
szöveg lép.

15. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
hadfelszerelési anyagok selejtezésérõl
és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló
75/2008. (HK 15.) HM utasítás módosítása
25. §
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
hadfelszerelési anyagok selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló 75/2008. (HK 15.) HM utasítás
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az anyagok
selejtezése során – a jelen utasítás elõírásaira való tekintettel – a vonatkozó jogszabályok és a selejtezési szabályzata
alapján saját hatáskörben jár el.”

16. Az osztályba sorolás rendjérõl szóló
72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosítása
26. §
Az osztályba sorolás rendjérõl szóló 72/2009.
(VIII. 28.) HM utasítás
a) 5. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”;

27. §
A honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ
szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló
98/2009. (XII.11.) HM utasítás
a) 2. § (2) bekezdés b) pontjába az „MK Katonai Biztonsági Hivatal, MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 13. § (3) bekezdés b) pontjában az „az MK KFH-val”
szövegrész helyébe az „a KNBSZ-szel”
szöveg lép.

18. A honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével,
mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási
tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló
6/2010. (I. 15.) HM utasítás módosítása
28. §
A honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével,
mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 6/2010. (I.15.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut8.)
a) 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársaság
Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)”
szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MK KBH fõigazgatója, az MK KFH” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”;
c) 6. § (3) bekezdésében az „Az MK KBH” szövegrész
helyébe az „A KNBSZ” szöveg lép.

29. §
Hatályát veszti az Ut8. 3. § (3) bekezdés f) pontja.

42

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
19. A Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség objektumai
õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos irányítási
és koordinációs feladatok ellátásáról szóló
107/2010. (XII. 10.) HM utasítás módosítása
30. §

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
objektumai õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról szóló
107/2010. (XII. 10.) HM utasítás
a) 7. § (1) bekezdésében az „az MK Katonai Biztonsági
Hivatal” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 7. § (2) bekezdésében az „Az MK Katonai Felderítõ
Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe
az „A KNBSZ”;
c) 7. § (2) bekezdésében az „az MK KFH” szövegrész
helyébe az „a KNBSZ”
szöveg lép.

20. A Magyar Honvédség új híradó
és informatikai központ, valamint a kapcsolódó központi
híradó, informatikai, információvédelmi szolgáltatások
kialakítása, üzemeltetése, fenntartása
és továbbfejlesztése feladatainak végrehajtásáról szóló
37/2011. (IV. 8.) HM utasítás módosítása
31. §
A Magyar Honvédség új híradó és informatikai központ, valamint a kapcsolódó központi híradó, informatikai, információvédelmi szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése, fenntartása és továbbfejlesztése feladatainak
végrehajtásáról szóló 37/2011. (IV. 8.) HM utasítás 2. §
(2) bekezdés u) pontjában az „MK Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szöveg lép.

21. A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai
Munkacsoport
és a humán cselekvési programokat kidolgozó szakértõi
munkacsoportok létrehozásáról
és mûködésérõl szóló 50/2011. (IV. 22.) HM utasítás
módosítása
32. §
A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Munkacsoport és a humán cselekvési programokat kidolgozó
szakértõi munkacsoportok létrehozásáról és mûködésérõl
szóló 50/2011. (IV. 22.) HM utasítás 5. § (3) bekezdése a
következõ h) ponttal egészül ki:
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(A HMCS tagjai:)
„h) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója
által kijelölt személy”

22. A Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés
Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, feladatairól
és mûködési rendjérõl szóló
51/2011. (IV.28.) HM utasítás módosítása
33. §
A Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési
Kabinet létrehozásáról, feladatairól és mûködési rendjérõl
szóló 51/2011. (IV.28.) HM utasítás 7. § (3) bekezdés
g) pontjában az „az MK Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

23. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
külsõ kommunikációjának rendjérõl szóló
72/2011. (VI. 30.) HM utasítás módosítása
34. §
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
külsõ kommunikációjának rendjérõl szóló 72/2011.
(VI. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut9.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója a vonatkozó jogszabályok
szerinti irányítási és vezetési rend, valamint jelen utasítás
rendelkezéseinek figyelembevételével, a miniszter jóváhagyása alapján határozza meg a KNBSZ külsõ
kommunikációjának rendjét.”
35. §
Az Ut9. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A KNBSZ fõigazgatója, vagy az általa kijelölt személy a honvédelmi miniszter jóváhagyásával jogosult nyilatkozni.”

24. A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai
együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris
és vendéglátási kérdésekrõl szóló
74/2011. (VII. 8.) HM utasítás módosítása
36. §
A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kér-

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

43

désekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut10.) 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20. § A KNBSZ külföldi kiküldetés, hazai rendezvény
címén a saját költségvetésében tervez elõirányzatokat a
nemzetközi és belföldi kapcsolatokból eredõ különféle
rendezvények kiadásaira.”

tairól szóló 90/2011. (VIII. 4.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut11.) 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A TMCS tagjai:)
(a HM és az MH kutatóhelyeinek, így:)
„ca) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;”
(egy-egy vezetõi szintû állandó képviselõje.)

37. §

40. §

Az Ut10.
a) 1. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatallal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal
(a továbbiakban: KNBSZ)”;
b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MK Katonai
Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: MK KBH) fõigazgatója és helyettese, az MK KFH” szövegrész helyébe az „a
KNBSZ”;
c) 5. § (1) bekezdésében, az „Az MK KBH, illetve az
MK KFH” szövegrész helyébe az „A KNBSZ”;
d) 5. § (4) bekezdésében az „az MK KBH fõigazgatója,
az MK KFH” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”;
e) 23. §-ban az „Az MK KBH fõigazgatója, és az MK
KFH” szövegrész helyébe az „A KNBSZ”
szöveg lép.

Hatályát veszti az Ut11. 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja.

25. „A Magyar Honvédség humánstratégiája
a 2012–2021 közötti idõszakra” kiadásáról szóló
79/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosítása
38. §
„A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012–2021
közötti idõszakra” kiadásáról szóló 79/2011. (VII. 29.) HM
utasítás 1. melléklet 2.1 pont „A katonai életpálya és pályakép kialakításának alapelvei” alcímében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

26. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
tudományos munkacsoportjának létrehozásáról
és feladatairól szóló
90/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosítása

27. A mobil kommunikációs eszközök használatával
kapcsolatos rendszabályok
alapelveirõl szóló 121/2011. (XI. 10.) HM utasítás
módosítása
41. §
A mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveirõl szóló 121/2011.
(XI. 10.) HM utasítás
a) 1. § (2) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok fõigazgatói” szövegrész helyébe a „Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója”;
b) 1. § (2) bekezdésében a „szabályozzák” szövegrész
helyébe a „szabályozza”
szöveg lép.

28. A munkavédelmi tevékenység rendjérõl szóló
126/2011. (XI. 25.) HM utasítás módosítása
42. §
A munkavédelmi tevékenység rendjérõl szóló
126/2011. (XI. 25.) HM utasítás 3. § (3) bekezdésében a
„katonai nemzetbiztonsági szolgálat” szövegrészek helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

29. Záró rendelkezés
43. §

39. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
tudományos munkacsoportjának létrehozásáról és felada-

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 90/2012. (XII. 29.) HM utasításhoz
„2. számú melléklet a fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasításhoz
A)
KEZDEMÉNYEZÕ KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
. számú példány
BIZTONSÁGI ELLENÕRZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE
Miniszter Úr jelentem!
Az ................................................................................................................................. [katonai szervezet megnevezése]
állományába tartozó ...........................................................................................................................................................
............................................................................................... [feladat megnevezése] az alábbi személy nemzetbiztonsági
ellenõrzése vált szükségessé:
.............................................................................................................................................................. [név, rendfokozat]
.......................................................................................................................................... [születési hely, idõ, anyja neve]
.............................................................................................................................................................................. [lakcím]
....................................................................................................................................... [jelenlegi beosztás megnevezése]
......................................................................................................... [tervezett beosztás megnevezése (amennyiben van)].
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. § (*) bekezdése, valamint 71. § (3) bekezdés (*)
pontja alapján, nevezett biztonsági ellenõrzését
kezdeményezem
egyben kérem a „*” típusú kérdõív szerinti biztonsági ellenõrzése elrendelését.
Székhely, 20..............................................

............................................................
parancsnok
...................................................................................
...................................................................................
KEZDEMÉNYEZÓ NEVE, RENDFOKOZATA

Csatolva: 1 db zárt boríték („*” típusú kérdõív)

A biztonsági ellenõrzést elrendelem
Budapest, 20.............................................
............................................................
honvédelmi miniszter
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B)
KEZDEMÉNYEZÕ KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE
. számú példány
BIZTONSÁGI ELLENÕRZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE
Miniszter Úr jelentem!
Az ................................................................................................................................... [katonai szervezet megnevezése]
állományába tartozó ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ [feladat megnevezése] az alábbi
személy nemzetbiztonsági ellenõrzése vált szükségessé:
............................................................................................................................................................... [név, rendfokozat]
......................................................................................................................................... [születési hely, idõ, anyja neve]
.............................................................................................................................................................................. [lakcím]
....................................................................................................................................... [jelenlegi beosztás megnevezése]
......................................................................................................... [tervezett beosztás megnevezése (amennyiben van)].
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. § (*) bekezdése, illetve a fontos és bizalmas
munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet mellékletének * fejezet */*) pontja alapján, nevezett biztonsági ellenõrzését
kezdeményezem
egyben kérem a „*” típusú kérdõív szerinti biztonsági ellenõrzése elrendelését.
Székhely, 20..............................................

............................................................
parancsnok
.....................................................................................
.....................................................................................
KEZDEMÉNYEZÓ NEVE, RENDFOKOZATA

Csatolva: 1 db zárt boríték („*” típusú kérdõív)

A biztonsági ellenõrzést elrendelem

Budapest, 20.............................................

............................................................
honvédelmi miniszter”
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A honvédelmi miniszter, a külügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter
1/2013. (I. 14.) HM–KüM–NGM együttes utasítása
az Európai Védelmi Ügynökség mûködésében való
magyar részvétellel összefüggõ feladatokról

1. szám

ködés koordinációjáért és politikai iránymutatásáért a HM
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkára (a továbbiakban: HM VPVTHÁT) felel.

3. §
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés d) és g) pontjában, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a 73. §
h) pontjában, valamint a 116. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatköreinkben eljárva – figyelemmel az
Európai Védelmi Ügynökség tevékenységében történõ
részvételrõl szóló 2205/2004. (VIII. 27.) Korm. határozatban foglaltakra – a következõ
utasítást
adjuk ki:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A Tanácsnak az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és mûködési szabályainak meghatározásáról és a 2004/551/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. július 12-i
2011/411/KKBP határozata alapján az Európai Védelmi
Ügynökség (European Defence Agency, a továbbiakban:
EDA) védelmi miniszteri és egyéb összetételekben ülésezõ
döntéshozó szervében, az Irányítóbizottságban (a továbbiakban: IB) kormánya nevében való kötelezettségvállalásra
felhatalmazott képviselõ részvételét kell biztosítani.
(2) Az EDA döntéshozatali eljárásában képviselendõ
magyar hivatalos álláspont (a továbbiakban: tárgyalási álláspont) kialakítása a kormányzati döntés-elõkészítés általános szabályai szerint, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Külügyminisztérium jelen utasításba foglalt együttmûködése keretében valósul meg.

2. §
Az együttmûködés az IB különbözõ összetételû ülésein,
ezen üléseket elõkészítõ bizottságokban, valamint a szakértõi szintû üléseken képviselendõ tárgyalási álláspont kialakítására és képviseletére, illetve a programokban és
projektekben való magyar részvétel koordinálására terjed
ki. A tárcák közötti, valamint a HM tárcaszintû együttmû-

(1) Az IB ülések elõkészítésében összekötõ személyek
vesznek részt. A magyar nemzeti részvétel általános védelempolitikai iránymutatására és a szakmai összekötõk
EDA tevékenységének koordinálására egy központi
összekötõt, valamint egy központi összekötõ helyettest
kell kijelölni, akinek munkáját egy képességfejlesztési,
egy kutatás-technológiai, egy nemzeti hadfelszerelési
igazgató (National Armaments Director, a továbbiakban:
NAD) összekötõ, valamint egy brüsszeli összekötõ segíti.
(2) A hazai összekötõket a HM állományából kell kijelölni, míg a brüsszeli összekötõ a HM által Magyarországnak az Európai Unió melletti Állandó Képviseletére delegált képességfejlesztési ügyekkel foglalkozó védelempolitikai szakdiplomata.
(3) Az EDA-ban való megfelelõ szintû magyar részvétel
koordinációja érdekében a központi összekötõ vezetésével
szükség szerinti rendszerességgel egyeztetõ megbeszélésre kerül sor, melyen az összekötõkön kívül az érintett tárcák képviselõi is részt vesznek. Ezekrõl a megbeszélésekrõl az érintett szervezetek vezetõi feljegyzést kapnak.

4. §
(1) Az IB ülések elõkészítésében összekötõ személyek
feladata az EDA igazgatóságokhoz tartozó egy-egy szakterülettel – képességfejlesztés, kutatás-technológia, hadfelszerelés, ipar-piac – kapcsolatos tevékenység figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése, a felügyelt kapcsolattartók, felelõsök és szakértõk munkájának koordinációja, a
szükséges szakmai döntés-elõkészítés, az IB üléseken, valamint az azokat elõkészítõ bizottsági üléseken való részvétel, a tárgyalási álláspont összeállítása, a jelentések elkészítése és összekötõi körben való köröztetése.
(2) Az EDA szervezeti mûködéséhez igazodva ki kell
jelölni:
a) a magyar nemzeti részvétel általános védelempolitikai iránymutatására és a szakmai összekötõk EDA tevékenységének koordinálására egy központi összekötõt és
egy központi összekötõ helyettest a HM Védelmi Tervezési Fõosztály állományából;
b) egy képességfejlesztési összekötõt a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HTCSF) állományából;
c) egy NAD összekötõt a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) állományából;
d) egy kutatás-technológiai összekötõt a HM FHH állományából;
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e) az EDA-ban és a tanácsi szerveknél folyó képességfejlesztési munka védelempolitikai szintû koordinálására
egy brüsszeli kapcsolattartót;
(3) Az EDA pénzügyi vonatkozású ülésein a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal látja el a képviseletet.

Az Irányító Bizottsági és az Elõkészítõ Bizottsági ülésen
való részvételre kijelölt személyek
5. §
Az IB-k különbözõ összetételû ülésein a nemzeti álláspont képviseletét az alábbi személyek látják el:
a) miniszteri szintû ülés: a honvédelmi miniszter, vagy a
HM VPVTHÁT, illetve az általa kijelölt személy;
b) képességfejlesztési igazgatói összetételû ülés: a HVK
HTCSF vezetõje, vagy a Honvéd Vezérkar fõnök által kijelölt személy;
c) kutatás-technológiai igazgatói összetételû ülés: a HM
FHH fõigazgatója, vagy a HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) által
kijelölt személy;
d) NAD összetételû ülés (a hadfelszerelés és ipar-piac
szakterületek együtt): a HM VGHÁT, vagy az általa kijelölt személy.

6. §
Az IB-k különbözõ összetételû üléseit Elõkészítõ Bizottsági (a továbbiakban: EB) ülések elõzik meg. Az EB-k
különbözõ összetételû ülésein a nemzeti álláspont képviseletét az alábbi személyek látják el:
a) miniszteri szintû ülés: a központi összekötõ, helyettese, vagy a HM VPVTHÁT által kijelölt személy;
b) képességfejlesztési igazgatói összetételû ülés: a képességfejlesztési összekötõ, vagy a Honvéd Vezérkar fõnök által kijelölt személy;
c) kutatás-technológiai igazgatói összetételû ülés: a kutatás-technológiai összekötõ, vagy a HM FHH fõigazgató
által kijelölt személy;
d) NAD összetételû ülés (a hadfelszerelés és ipar-piac
szakterületek együtt): a NAD összekötõ, vagy a HM
VGHÁT által kijelölt személy.
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a) miniszteri szintû ülés: a HM VPVTHÁT, vagy az általa kijelölt személy;
b) képességfejlesztési igazgatói összetételû ülés: a HVK
HTCSF vezetõje, vagy a Honvéd Vezérkar fõnök által kijelölt személy;
c) kutatás-technológiai igazgatói összetételû ülés: a HM
FHH fõigazgatója;
d) NAD összetételû ülés (a hadfelszerelés és ipar-piac
szakterületek együtt): a HM VGHÁT, vagy az általa kijelölt személy;
e) az IB üléseihez közvetlenül nem kapcsolódó eseti
ülés, vagy az egyedi ügyekben létrehozott speciális bizottságok ülései: a HM VPVTHÁT, vagy az általa kijelölt személy.

8. §
Az IB különbözõ összetételû ülésein képviselendõ tárgyalási álláspont kialakításáért a megfelelõ összekötõk,
jóváhagyásért – az ülésezési rend alapján – a következõ
személyek felelõsek:
a) miniszteri szintû ülés: a honvédelmi miniszter;
b) képességfejlesztési igazgatói összetételû ülés: a Honvéd Vezérkar fõnöke;
c) kutatás-technológiai igazgatói összetételû ülés: a HM
VGHÁT;
d) NAD összetételû ülés (a hadfelszerelés és ipar-piac
szakterületek együtt): a HM közigazgatási államtitkár.

9. §
(1) Az EDA döntéshozatali eljárásában képviselendõ
tárgyalási álláspont kidolgozásába az összes érintett szervezetet be kell vonni. Az elkészített tervezetet véleménynyilvánítás céljából, határidõ megjelölésével, a 6. §-ban
jelzett, annak kialakításáért felelõs személy a szervezeti
egysége vezetõjének jóváhagyásával a társminisztériumok
érintett szervezeti egységeinek megküldi.
(2) Az esetlegesen felmerülõ kérdések tisztázása érdekében a kialakításért felelõs személy szükség esetén bármely érintett szervezet kérelmére, vagy saját kezdeményezésre egyeztetõ megbeszélést hívhat össze, amelyre levél,
telefax vagy elektronikus üzenet formájában meghívja az
érintett szervezeteket.

A tárgyalási álláspont kialakítása és jóváhagyása
7. §

10. §

Az Elõkészítõ Bizottsági ülésein képviselendõ tárgyalási
álláspont kialakításáért a megfelelõ összekötõk, jóváhagyásáért az ülésezési rend alapján a következõ személyek felelõsek:

Bármilyen szintû ülésen részt vett képviselõ 5 munkanapon belül gondoskodik az ülésrõl szóló jelentés elkészítésérõl, és valamennyi összekötõ, valamint az érintett szervezetek és a társminisztériumok felé történõ továbbításáról.
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11. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Európai Védelmi Ügynökség mûködésében való magyar részvételrõl szóló 130/2006.
(HK 24.) HM–KüM–GKM együttes utasítás.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
3/2013. (I. 14.) HM utasítása
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak
végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény végrehajtásáról szóló
290/2011. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról a
következõ utasítást adom ki:

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A honvédelmi miniszter
2/2013. (I. 14.) HM utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások
hatályon kívül helyezésérõl és módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
Hatályát veszti
a) a méltányosságon alapuló egyes egészségbiztosítási
ellátások és a gyermekgondozási támogatás iránti kérelem
felterjesztésérõl szóló 58/2004. (HK 15.) HM utasítás,
b) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína 2.
kiadás hatályba léptetésérõl és kiadásáról szóló 146/2007.
(HK 2/2008.) HM utasítás,
c) a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és mûködési rendjérõl szóló 114/2010. (XII. 29.) HM utasítás 4. §
(3) bekezdés a) pontja.
2. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. Általános rendelkezések
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
(a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §
A szövetségi katonai védelmi képességek fejlesztése érdekében kidolgozott, és a NATO illetékes szervei által jóváhagyott szövetséges katonai mûveletekhez kapcsolódó
beruházások, valamint képességcsomagban, képességcsomag kiegészítésben, önálló feladatban, vagy kis munkában
szereplõ programok (a továbbiakban együtt: program) tervezésével, megvalósításuk megszervezésével, végrehajtásával, elszámolásával és fejezeti szintû ellenõrzésével kapcsolatos tevékenységek felügyeletét, szakirányítási jogkörében a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) végzi.

3. §
(1) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja (a továbbiakban: NSIP) nemzeti
feladatai tervezésének és végrehajtásának szakmai irányításáért és a programok megvalósításának koordinációjáért
a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban:
HM FHH) fõigazgatója a felelõs. A programok költségvetésének tervezését, kezelését, finanszírozását, idõszakos
elszámolását, valamint a megvalósult programok NATO
Erõforrás Hivatal (a továbbiakban: NOR) útján a NATO
Beruházási Bizottság (a továbbiakban: IC) és a NATO
Nemzetközi Számvevõ Testülete (a továbbiakban: IBAN)
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részére történõ végleges elszámolását a HM FHH, a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatallal (a továbbiakban:
HM KPH) együtt végzi.
(2) Az NSIP-val kapcsolatos kérdésekben a HM FHH
a NATO NSIP-ban érintett szervezeteiben közvetlenül,
vagy Magyarország Állandó NATO Képviseletének Védelempolitikai Részlege (a továbbiakban: nemzeti képviselet) útján közvetve – a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról, a NATO bizottságaival történõ kapcsolattartásról, valamint a NATO
együttmûködésre kijelölt személyek tárgyalási felhatalmazásáról szóló belsõ rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével – képviseli a HM-et.

2. A programok elõkészítésének, jóváhagyásának
és megvalósításának eljárási rendje
4. §
(1) A NATO Képesség követelmény felülvizsgálatát és
a Képesség felmérés elemzését követõen a NATO Stratégiai Parancsnokságokon kialakításra tervezett, vagy fejlesztés alatt álló képességcsomagokról a 17. § (1) bekezdése szerinti nemzeti képviselõ tájékoztatást nyújt a HM Biztonsági Beruházási Tervtanács (a továbbiakban: HM
BBT) részére.
(2) A HM BBT minden egyes szövetségi védelmi képességfejlesztés esetében kötelezõen félévente, vagy soron kívül megvizsgálja, hogy melyek azok a képességcsomagok, amelyek illeszthetõek a tervezett, vagy végrehajtás alatt álló szakterületi, nemzeti finanszírozású programokhoz.
(3) A képességcsomaghoz történõ csatlakozásról – a
HM BBT javaslatai figyelembevételével – a miniszter
dönt. A képességcsomaghoz történõ csatlakozásról szóló
döntés esetén, a HM BBT-ben képviseletet biztosító honvédelmi szervezetek felelõsek azért, hogy a képességcsomag elõkészítése során a magyar érdekek érvényesüljenek.
(4) A képességcsomag kidolgozásának megfelelõ fázisában a HM FHH fõigazgatója, állományából a program megvalósításáért felelõs programfelelõst jelöl ki, vagy az érintett honvédelmi szervezet vezetõjénél kezdeményezi annak kijelölését.
(5) A programfelelõs végzi a programmal kapcsolatos
tevékenységek szakmai vezetését, a szakági felelõsök tevékenységének koordinálását, és a program végrehajtása
során – a szakági felelõsök állásfoglalásának figyelembevételével – a magyar álláspont képviseletét.
(6) Több országot érintõ fejlesztési program esetén, az
érintett országok egyetértésével Nemzetközi Programiroda hozható létre. A Nemzetközi Programiroda létrehozását
és mûködését a miniszter engedélyezi, illetve szabályozza.
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(7) A programfelelõs és a Nemzetközi Programiroda
(a továbbiakban együtt: programfelelõs) feladatait, hatásés jogkörét munkaköri leírásban kell rögzíteni.
(8) A programot érintõ átfogó jelentéseket és a felsõ
szintû döntést igénylõ javaslatokat a HM FHH fõigazgatója terjeszti fel a miniszter részére.

5. §
(1) Az Észak-atlanti Tanács által jóváhagyott és az IC
részére megvalósításra átadott képességcsomagokban szereplõ magyarországi programok képezik a HM fejezet
NSIP költségvetési tervének az alapját.
(2) A NOR-hoz benyújtott és jóváhagyásra váró képességcsomag alapján, a HM FHH – indokolt esetben – elõterjeszti az IC részére az elõzetes tervezésre vonatkozó
költségigényt, az elõtervezési alapot. A jóváhagyott elõtervezési alap a megvalósítandó program mérnök-mûszaki
feladatok megkezdésének fedezetét biztosítja. Rendkívüli
esetben a mérnök-mûszaki munkálatok megkezdésének
fedezetét a 8. § (7) bekezdése szerinti elõirányzat átcsoportosítás biztosítja.
(3) A miniszter döntése alapján, amennyiben Magyarország csatlakozni kíván egy kialakítás alatt álló képességcsomaghoz, azonban a programok megkezdése a képességcsomag jóváhagyása elõtt szükségessé válik, vagy egy tervezett nemzeti beruházást késõbbi NSIP-finanszírozásra
alkalmasnak ítél, a beruházás megkezdése elõtt a HM FHH
– az IC nemzeti képviselõ útján – nemzeti elõfinanszírozási bejelentést tesz az IC részére.
(4) A jóváhagyott képességcsomag alapján – a HM
FHH bevonásával – a NOR által programokra lebontott
programmegvalósítási terv (a továbbiakban: PMT) szerint
a tárgyévet követõ NSIP költségvetési terv – figyelembe
véve az IC félévenkénti, március és szeptember hónapokban történõ pénzügyi felülvizsgálatát – véglegesítésre, a
további évek költségvetési terve pedig pontosításra kerül.
(5) A HM FHH a képességcsomag (1)–(4) bekezdések
szerinti jóváhagyási folyamatáról, valamint azok végrehajtásának helyzetérõl a HM BBT részére tájékoztatást
nyújt.

6. §
(1) A program végrehajtásának alapdokumentuma a
PMT, amelyben éves ütemezésben rögzíteni kell a program tervezett kezdésének, végrehajtásának és átadásának
idejét, erõforrás igényét, az elõre látható kockázatok kezelésével és a minõségbiztosítással kapcsolatos feladatokat.
(2) A PMT alapján a HM FHH
a) javaslatot tesz a HM VGHÁT részére a mérnök-mûszaki feladatokat ellátó szervezet kiválasztására és feladataira;
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b) szerzõdést köt a kiválasztott mérnök-mûszaki feladatokat ellátó szervezettel;
c) elõkészíti a HM BBT ülését, szükség szerinti egyeztetéseket hajt végre és intézkedik az érintett honvédelmi
szervezetek bevonására;
d) levezeti a HM BBT ülését, melynek keretében a megvalósításban érintett honvédelmi szervezetek képviselõinek részvételével megvitatja és elfogadja a programfelelõs
által elõkészített „B” vagy „C” típusú költségbecslés (a továbbiakban: költségbecslés) tervezetét, mellyel egyidejûleg összeállítja a program keretében megvalósuló beruházás teljes életciklusára becsült logisztikai fenntartási kiadásokat, ideértve az idõszakos ellenõrzõ mérésekkel és
biztonsági felülvizsgálatokkal kapcsolatos költségeket is;
e) a költségbecslés-tervezetet a HM BBT jóváhagyását
követõen – a HM VGHÁT egyidejû tájékoztatásával – a
PMT-ben meghatározott határidõre benyújtja a NOR részére felülvizsgálat, és az IC által történõ jóváhagyás céljából;
f) az IC általi jóváhagyást követõen, és az általa meghatározott módon – az NSIP beszerzési eljárási szabályainak,
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), valamint a honvédelmi szervezetek beszerzéseit szabályozó belsõ rendelkezés elõírásainak megfelelõen – nemzetközi, vagy nemzeti tendereljárást indít a
programban szereplõ feladatok végrehajtására;
g) a megkötött szerzõdésekrõl értesíti a NOR-t;
h) a program teljes megvalósítását követõen, legkésõbb
a munkák befejezését követõ 6 hónapon belül jelentést
küld a NOR részére és kezdeményezi a közös záró átvételi
szemlét; és
i) az átvételi szemledokumentum alapján kezdeményezi
az IBAN-nál a program pénzügyi elszámolását, ellenõrzését, és a program lezárására vonatkozó dokumentum, a
pénzügyi teljesítésrõl szóló záró igazolás kiadását.

7. §
A közös záró átvételi szemlét igazoló dokumentum IC
általi jóváhagyását követõen, a program keretében közös
finanszírozással megvalósult létesítmény és beszerzett
eszközök képessége NATO-nyilvántartásba kerül.

3. A programok költségvetési tervezésének,
gazdálkodásának és beszámolásának rendje
8. §
(1) A programok pénzügyi fedezete, egyrészt az Országgyûlés által a HM fejezet költségvetésében – a fejezeti
kezelésû elõirányzatok között – a „Hozzájárulás a NATO
Biztonsági Beruházási Programjához” költségvetési jogcí-
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men jóváhagyott elõirányzat, másrészt a NATO-tagállamok programokhoz történõ éves hozzájárulása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogcím éves költségvetési
tervjavaslata az IC által programokra lebontott, Magyarországot érintõ hazai hozzájárulások költségvetési támogatási elõirányzata, a képességcsomaghoz kapcsolódó, – a
HM költségvetését terhelõ – nemzeti felelõsség keretében
megvalósítandó programok, valamint az infrastrukturális
feltételek megteremtéséhez szükséges elõirányzatok, továbbá Magyarország más nemzetek programjaihoz történõ
hozzájárulásának elõirányzata alapján kerül összeállításra.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogcím költségvetési tervjavaslatát a HM FHH adatszolgáltatása alapján a HM KPH
állítja össze.
(4) Magyarország tárgyévi költségvetésérõl szóló törvény kihirdetését követõen, a programok elemi költségvetési tervét – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján kiadott – a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás szabályairól
szóló HM utasításban meghatározottak szerint a HM FHH
készíti el és a HM KPH útján terjeszti fel jóváhagyásra.
(5) A HM FHH programonként összeállítja
a) az IC által a programokra jóváhagyott, a magyar és a
NATO-tagállamok éves hozzájárulását, valamint a tárgyévet megelõzõ évek – a (9) bekezdés szerinti lebonyolítási
számla – maradványát tartalmazó éves költségvetési tervet, és
b) a 14. § (2) bekezdése szerinti nemzeti adminisztrációs költségek (a továbbiakban: NAK) éves költségvetési
tervét.
(6) Az éves költségvetési terveket a HM FHH – a HM
KPH útján – március 31-ig terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére.
(7) A költségvetési év során
a) a HM FHH az éves költségvetési tervben jóváhagyott
elõirányzatok feladatváltozás miatti, költségvetési jogcímen belüli módosítására, vagy a fejezet más alcímeit, címeit érintõ elõirányzat-átcsoportosításra a HM KPH részére javaslatot küld, amelyet a HM KPH felülvizsgál, és jóváhagyásra felterjeszt a miniszter részére;
b) az éves költségvetési tervekben jóváhagyott:
ba) személyi juttatások, járulékok, dologi és felhalmozási kiadások, képességcsomagok és projektek közötti módosítását a HM FHH fõigazgatójának – a HM KPH útján
történõ – felterjesztése alapján a HM VGHÁT engedélyezi,
bb) személyi, járulékok, dologi és felhalmozási kiadások, képességcsomagok projektjein belüli módosításait – a
HM KPH egyidejû értesítésével – a HM FHH fõigazgatója
saját hatáskörben végzi;
c) az IC által elfogadott PMT-ben rögzített kivitelezési
munkák határidejének lerövidítése érdekében a NATO által elõre hozott támogatások esetében az éves költségvetés
módosítását a HM VGHÁT engedélyezi.
(8) A programokra és a NAK felhasználására a HM
FHH – a jóváhagyott éves költségvetések terhére – kötelezettséget vállal. A NAK-kal történõ gazdálkodási jogkört a
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HM FHH fõigazgatója az érintett programfelelõs részére
átruházhatja.
(9) A jóváhagyott elemi és éves költségvetés programokkal kapcsolatos pénzforgalmának kezelése a HM költségvetési fejezet részére a Magyar Államkincstárnál nyitott – költségvetési körön kívüli – lebonyolítási számláról
történik. A lebonyolítási számla pénzforgalmának rendezését a HM KPH végzi.
(10) A HM KPH a lebonyolítási számla forgalmáról:
a) a NATO elszámolási rendjéhez igazodó programonkénti – ideértve a 10. és 11. §-ok szerinti NAK-ot is – és
összesített analitikus nyilvántartást vezet. A HM fejezet
költségvetését terhelõ, az infrastrukturális feltételek megteremtéséhez szükséges, valamint a nemzeti felelõsség keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó kiadásokat is külön-külön mutatja ki az analitikus nyilvántartásban. Az analitikus nyilvántartásokat a tárgyévre vonatkozóan és halmozottan, a program befejezéséig kell vezetni;
b) önálló címrend- és forráskódon fõkönyvi nyilvántartást vezet;
c) az analitikus nyilvántartást a fõkönyvi könyveléssel
legalább havonként egyezteti. Az egyeztetés és az idõszakos beszámolás rendjét belsõ rendelkezések szabályozzák.
A NATO tagállamok hozzájárulásának lebonyolítási
számla analitikus nyilvántartással egyeztetett év végi záró
egyenlegét a fejezet fõkönyvi könyvelésében idegen pénzeszközként kell kimutatni.
(11) A HM KPH lebonyolítási számlára átutalt elõirányzat-felhasználási kerethez kapcsolódó kiadásokat havonta
összeállított számlaösszesítõ alapján, a tárgyhónapot követõ hónap 15-ig a fejezeti kezelésû elõirányzatok fõkönyvi könyvelésében végleges kiadásként elszámolja a tárgyhónapra.
(12) A programfelelõs pénzügyi ellátója az államháztartás központi költségvetése részét képezõ NAK keretének
teljesített kiadásairól és bevételeirõl – az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Áhsz.) foglaltak szerint – a fõkönyvi könyvelést önálló címrendkódon vezeti és beszámol a NAK-keret felhasználásáról.
(13) A programfelelõs pénzügyi ellátóját a HM
VGHÁT jelöli ki.
(14) A programok megvalósításának helyzetérõl a HM
FHH:
a) a HM VGHÁT útján a miniszter részére március
31-ig felterjeszti a forint alapú pénzügyi elszámolást is tartalmazó éves beszámoló jelentést;
b) a NOR részére:
ba) az általa meghatározott határidõre megküldi a féléves és éves pénzügyi beszámolót, amely tartalmazza többek között a programok aktualizált költségbecslését és a
tagállamok programokhoz történõ hozzájárulásának
EUR-ban történõ idõszakos igénylését,
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bb) a tagállamok programokhoz történõ hozzájárulásának negyedéves teljesítéseirõl EUR-ban és az elõírt valutanemben visszaigazolást küld.
(15) A HM KPH a HM fejezet költségvetési beszámolójának részeként – az Áhsz.-ben foglaltak szerint – féléves
és éves beszámolót készít a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” költségvetési jogcím
elõirányzatának felhasználásáról és gazdálkodásáról.

4. A mérnök-mûszaki feladatok kiadásai tervezésének,
felhasználásának és elszámolásának rendje
9. §
(1) A mérnök-mûszaki feladatokra az IC által a program
részeként biztosított összeg, és az elemi költségvetésben e
célra jóváhagyott elõirányzat használható fel. Amennyiben az IC másként nem rendelkezik, a szolgáltatások
igénybevételére a HM FHH beszerzési eljárást indít.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ források az alábbi kiadásokra számolhatók el:
a) az NSIP-követelmények meghatározása, tanulmányok, piackutatás, szabványok adaptálása, helyszíni szemle, a vázlatos tervek elkészítésének és az összes, az elõzetes költségbecslés megállapításához szükséges egyéb elõkészítõ munka költségei;
b) a szükséges mûszaki dokumentációk és azok alapján
a költségbecslés elkészítésének kiadásai;
c) a mérnök-mûszaki feladatokat ellátó szervezettel
megkötendõ szerzõdés elõkészítésének kiadásai és a megkötött szerzõdés alapján esedékes összes kifizetés, ideértve a mérnök-mûszaki feladatok díját is, valamint a program során esetlegesen felmerülõ polgári per költségei;
d) a beszerzõ ügynökségi tevékenység finanszírozása.

5. A NAK felhasználásának és elszámolásának rendje
10. §
(1) NATO beruházás esetén a NAK – a 11. §-ban foglaltak kivételével – a HM által NATO-források terhére megvalósítandó programok tényleges kiadásaihoz kapcsolódó,
%-os arányban megállapított, az IC által az NSIP költségvetésébõl biztosított pénzügyi keret, amely a következõ kiadásokra használható fel:
a) szabványadaptálásra, valamint olyan helyszíni szemlék költségeinek fedezetére, amelyek szükségesek a program általános nagyságrendjének, fõ alkotóelemeinek és az
elõzetes nagybani költségbecslés megállapításához;
b) a HM azon fizetési kötelezettségeire, amelyek az átvételi ellenõrzés, illetõleg a program végsõ átvétele kapcsán merülnek fel;
c) a Nemzetközi Programiroda mûködéséhez szükséges
épület, vagy helyiségek vásárlási, vagy bérleti költségeire;
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d) az összes kapcsolódó szolgáltatás biztosításának, így
különösen a pénzforgalom, a könyvvitel, az auditálás, a
fordítások és kommunikációs szolgáltatások, az üzemeltetési dokumentáció magyar nyelvre fordításának, valamint
a programfelelõs mûködési költségeire;
e) a programmal kapcsolatos szolgálati utak és szakmai
utazások költségeire, továbbá a program megvalósítási folyamatába épített ellenõrzések, helyszíni szemlék és az
NSIP végrehajtásában érintett nemzetközi szervezetek
utazási és étkezési kiadásaira;
f) az éves költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig az
NSIP megvalósításában részt vevõ hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint közalkalmazottak személyi járandóságaira és azok járulékaira;
g) a Nemzetközi Programirodánál foglalkoztatottak devizaellátmányára és annak járulékaira;
h) jármûvek és eszközök vásárlásának, fenntartásának
és üzemeltetésének költségeire;
i) irodai készletek és bútorok beszerzési költségeire;
j) szakértõk díjazására;
k) az NSIP-vel kapcsolatos szakmai konzultációk és
rendezvények megrendezésére és lebonyolítására; és
l) a nemzetközi programiroda vezetõ és az IC elnöki
posztját betöltõ, az MH állományába tartozó kiküldött – a
nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tartós külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány nemzeti
támogatásával összefüggõ 2012. évi ellátási normákról
szóló 49/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedésben meghatározottak szerinti – lakásbérleti díjára és
a HM VGHÁT által engedélyezett reprezentációs kiadásaira.
(2) Amennyiben a HM biztosítja a mérnök-mûszaki feladatokat ellátó szervezetet, és nem támaszt igényt az 5. §
(2) bekezdése szerinti mérnök-mûszaki feladatok díjának
program terhére történõ megtérítésére, úgy a NAK terhére
az (1) bekezdésben felsoroltakon túl, a 9. § (2) bekezdésben felsorolt feladatok is elszámolhatók.
(3) Amennyiben a programokhoz kapcsolódó adminisztratív kiadások fedezetére a (2) bekezdés szerinti
NAK, és a 14. § (1) bekezdése szerint létrehozott NAK tartalékának egyenlege nem nyújt fedezetet, úgy a HM
VGHÁT jóváhagyásával a NAK kiegészíthetõ a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzat terhére.

11. §
A NATO-beruházás érdekében a NAK a HM költségvetési elõirányzataiból megvalósuló programok esetén is létrehozható, a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzat terhére.
Ez esetben a NAK az elemi költségvetésben jóváhagyott
elõirányzat, amely a programmal kapcsolatos szolgálati
utak és szakmai utazások, valamint a programokhoz kapcsolódó, Magyarországon lebonyolításra kerülõ rendezvények költségeinek kiegyenlítésére használható fel.
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12. §

A HM FHH-nak a 10. § (3) bekezdése szerinti NAK kiegészítését, valamint a 11. § szerinti NAK igénylését a 14. §
(2) bekezdése szerint összeállításra kerülõ költségvetési
tervben szöveges indoklással kell alátámasztania.

13. §
(1) A NAK terhére a programokkal kapcsolatos, a honvédelmi szervezetek állományát érintõ rendezvények,
konferenciák megszervezését és a szolgálati utazások elõkészítését az 1. melléklet szerinti normák alkalmazásával
kell végrehajtani.
(2) A programokkal kapcsolatos utazásokat – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – a HM FHH által összeállított és
a HM VGHÁT által a tárgyévet megelõzõ év december
15-ig jóváhagyott éves utazási terv alapján a HM FHH fõigazgatója engedélyezi.
(3) A rendkívüli kiutazási engedélyeket legkésõbb a kiutazás megkezdése elõtt két nappal a HM VGHÁT részére
kell jóváhagyásra felterjeszteni.
(4) A NAK terhére végrehajtott szolgálati utazások
a) utazás- és szállásrendeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatait a HM Protokoll Rendezvényszervezõ és
Kulturális Fõigazgatóság,
b) a napidíj és egyéb költségek biztosítását a HM KPH
végzi.
(5) Készlet, kis értékû tárgyi eszköz beszerzések és
szolgálati utazások ellenértékének készpénzben történõ
kiegyenlítéséhez a programfelelõs – a program NAK-ja
terhére – elõleget igényelhet. A programfelelõs a pénzügyi
ellátója által kiadott elõleggel a kincstári számlakezelés és
pénzforgalom rendjérõl szóló szakutasításban meghatározottak szerint számol el.

14. §
(1) A HM FHH a programok költségbecslésében a 10. §
szerinti NAK-ra jóváhagyott összegbõl tartalékot képez,
amely a programok megvalósítása során biztosítja a NAK
terhére teljesített személyi kiadások HM fejezetet terhelõ
járulékainak, a programokban korábban közös finanszírozásra tervezett, de a végsõ pénzügyi elszámolási, ellenõrzési eljárásban el nem fogadott kifizetések, valamint a felmerülõ egyéb rendkívüli kiadások fedezetét. A tartalék
összege nem lehet kevesebb a NAK-keret 5%-ánál, melynek felhasználását az éves költségvetések jóváhagyása során a miniszter, a költségvetési év során pedig – rendkívüli
esetekben – a HM VGHÁT engedélyezi.
(2) A HM FHH a NAK felhasználására programonkénti
bontásban éves költségvetési tervet készít, amelyet a programok éves költségvetésének részeként – a 8. § (6) bekezdése szerinti határideig – jóváhagyásra felterjeszt a mi-
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niszter részére. A jóváhagyásig a HM FHH kérelmét figyelembe véve, a HM KPH fõigazgatója felhasználási engedélyt ad ki.
(3) A HM FHH fõigazgatója által kijelölt programfelelõs NAK költségvetési terve elkülönítve tartalmazza a
nemzetközi együttmûködési megállapodásban szereplõ,
az NSIP adminisztrációs feladatai támogatását szolgáló informatikai rendszer mûködéséhez és fejlesztéséhez megállapított magyar hozzájárulás elõirányzatát is.
(4) Az éves költségvetési tervben és az éves beszámoló
jelentésben elkülönítetten kell kimutatni a NAK-ra tervezett és teljesített kiadásokat. A NAK év végi maradványa
vagy a NAK tartalékát növeli, vagy a tárgyévet követõ év
NAK éves költségvetési terv részét képezi.
(5) Az éves költségvetési terv a pénzügyi és logisztikai
ellátó szervezet bevonásával készül, amely tartalmazza a
10. § szerinti devizaellátmányt és annak járulékait is. A jóváhagyást követõen a HM FHH a pénzügyi ellátó honvédelmi szervezet részére átadja az éves költségvetési terv
egy példányát.
(6) A jóváhagyott éves költségvetési terv alapján a
pénzügyi ellátóként kijelölt honvédelmi szervezet részére
programonként – a korábbi elõleg elszámolását követõen –
negyedéves elõleg kerül kiutalásra. A pénzügyi ellátó
szervezet a kiutalt elõleggel negyedévente, a negyedévet
követõ hónap 15-éig számol el a HM FHH-nak. A negyedik negyedévi elõleg elsõ két hónapjáról szóló elszámolást
december 10-éig, a december havi elszámolást pedig a
tárgyévet követõ év január 15-éig kell megküldeni a HM
FHH részére.
(7) A HM FHH a (6) bekezdés szerinti elszámolásokat,
azok ellenõrzését követõ 10 napon belül – általános forgalmi adó nélküli – intézményi elõirányzat-módosítás céljából megküldi a HM KPH részére. Az elszámolások alapján
a HM KPH – az általános szabályok szerint – államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközként történõ elõirányzat-módosítást kezdeményez.
(8) A pénzügyi ellátó szervezet a NAK terhére történõ
december havi pénzügyi teljesítéseket átfutó tételként kezeli, és azokat csak a tárgyévet követõ évben, az elõirányzat tárgyévet követõ jóváhagyása után könyveli végleges
kiadásként.
(9) A programok NAK felhasználása nem képezi a
NATO végsõ pénzügyi elszámolásának tárgyát, az az államháztartás központi költségvetése részeként, a programfelelõs intézményi költségvetésében – átvett pénzeszközként – kerül elszámolásra.
(10) A programfelelõs feladataihoz szükséges mûködési és felhalmozási kiadások fedezetét részben a HM fejezet
egyes elõirányzatai, részben a NAK biztosítja, ezért az
NSIP összes magyarországi képességcsomagja befejezését követõen a NAK maradványa – ideértve a tartalékot is
– és átvett pénzeszközként, a HM költségvetési fejezet
központosított bevételét képezi.
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(11) A NAK-kal történõ gazdálkodás pénzügyi, számviteli és logisztikai kezelését a HM FHH pénzügyi és logisztikai ellátójaként kijelölt honvédelmi szervezetek az általános szabályok szerint végzik. A Nemzetközi Programiroda ellátását a HM FHH fõigazgatója szabályozza.
(12) A programfelelõs részére beszerzett tárgyi eszközök aktiválását, a HM költségvetési fejezet vagyonába történõ felvételét és használatba adását a HM FHH-nál a
pénzügyi ellátó szervezet kezdeményezi. A vagyonba vétel részletes szabályait a 16. § tartalmazza.
(13) A NAK terhére beszerzett gépjármûvek által okozott kár a HM fejezetben alkalmazott általános szabályok
szerint kerül rendezésre.

6. A program megvalósításának és pénzforgalmának
ellenõrzése,
a kötelezettségvállalások ellenjegyzése
15. §
(1) A programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás ellenjegyzését az – (3) bekezdés szerinti – elõtervezési alap
kérelem IC által kiadott visszaigazoló okmánya, valamint
a 6. § (2) bekezdés szerint jóváhagyott költségbecslésnek
megfelelõen összeállított és jóváhagyott elemi és éves
költségvetés alapján a HM KPH végzi. A programokhoz
és a NAK-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalások ellenjegyzésének szabályait és eljárási rendjét, az NSIP-beszerzésekre vonatkozó rendelkezésben foglaltak figyelembevételével a 23. § szerinti együttes intézkedésben kell rögzíteni.
(2) A Korm. rendelet és a honvédelmi szervezetek beszerzéseit szabályozó belsõ rendelkezés alapján, a HM
FHH a programokkal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtását operatív belsõ kontrollok és intézményi államháztartási belsõ ellenõrzés keretében ellenõrzi. A programfelelõs által kiállított teljesítési igazolások és átadás-átvételi
jegyzõkönyvek alapján a HM FHH a számlák jogszabályban elõírt érvényesítésével és utalványozásával rendeli el a
pénzügyi kötelezettség teljesítését.
(3) A programokhoz kapcsolódó folyamatba épített
pénzügyi ellenõrzést a HM KPH, a Nemzetközi Programiroda vonatkozásában pedig a pénzügyi ellátó végzi.
(4) A programok megvalósításának fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzését – a 10. és 11. §-ban részletezett feladatokra kiterjedõen is – a HM Belsõ Ellenõrzési
Fõosztály végzi.
(5) A felügyeleti ellenõrzésnek vizsgálnia kell különösen a kifizetések és elszámolások szabályosságát és helyességét, az analitikus nyilvántartás számszaki megfelelõségét, a devizaárfolyam átszámításának helyességét, a
tényleges kiadásoknak az engedélyezett összegekkel való
egyezõségét.
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7. A beruházások hazai átvételének rendje
16. §

(1) A programokhoz kapcsolódó önálló beruházások
(a továbbiakban: beruházások) befejezését megelõzõen a
HM FHH
a) tájékoztatja az üzemeltetésre kijelölt honvédelmi
szervezetet a befejezés várható idejérõl;
b) az érintett honvédelmi szervezetek bevonásával elõkészíti ingatlan esetén az üzembe helyezési és használatbavételi, ingó vagyon esetén – a haditechnikai eszközök és
hadfelszerelési anyagok rendszerbe állításáról szóló HM
utasítás szerint – a rendszeresítési eljárást;
c) a befejezett beruházások üzemeltetéséhez, vagy fenntartásához szükséges költségvetési elõirányzatok biztosítása érdekében, a tárgyévet megelõzõ év június 30-ig tájékoztatja a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökséget (a továbbiakban: HVK HIICSF).
(2) A HM FHH és a HVK HIICSF saját felelõsségi körében megtervezi a tárgyévben várhatóan átvételre kerülõ új
beruházások becsült üzemeltetési vagy fenntartási költségigényét, ideértve az idõszakos ellenõrzõ mérésekkel és
biztonsági felülvizsgálatokkal kapcsolatos költségeket is
és arról tájékoztatja a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztályt (a továbbiakban: HM GTSZF), a HVK
Logisztikai Csoportfõnökséget (a továbbiakban: HVK
LOGCSF), valamint – szolgálati úton – az üzemeltetésre
kijelölt honvédelmi szervezetet.
(3) Az üzemeltetési feladatok költségviselésének kezdete a sikeres mûszaki átadás-átvétel idõpontja.
(4) A sikeres mûszaki átvételt követõen a HM FHH
a) a rendelkezésére álló dokumentációk alapján intézkedik az üzemeltetésbe adásra úgy, hogy annak idõbeni végrehajtása biztosítsa a mûszakilag átvett, üzembe helyezett
ingatlanok vagy ingó eszközök fenntartását és üzemeltetését;
b) a jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedély, illetve tárgyi eszközök esetén a rendszeresítési, vagy
alkalmazásba vételi határozat kiadását megelõzõen, a telepítést, átadást követõen kezdeményezi a kijelölt honvédelmi szervezet részére történõ használatba adást, és egyidejûleg tájékoztatja a HM Hadfelszerelési Vagyonfelügyeleti
Fõosztályt az állami vagyonkörbe kerülõ ingó eszközökrõl;
c) az ingatlanok analitikus nyilvántartási rendjérõl szóló
intézkedésben foglaltak szerint, az állománybavételi bizonylatok kiállításával végrehajtja az ingatlanok vagyonba vételét, továbbá kezdeményezi a HM és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. között létrejött Vagyonkezelési
Szerzõdés módosítását és az ingatlan birtokba adását az
objektumot használó honvédelmi szervezet részére; és
d) végrehajtja a beszerzett elhelyezési ingó eszközök államháztartáson kívülrõl történõ térítés nélküli használatba
adását a kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés a) pontja szerinti üzemeltetésbe adást követõen csapatpróba végrehajtása szük-
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séges, annak közüzemi költségfedezetét a HM FHH központi költségvetése, az egyéb kiadások fedezetét az üzemeltetõ honvédelmi szervezet intézményi költségvetése
biztosítja.
(6) Az államháztartáson kívülrõl átvett ingó tárgyi eszközök fenntartásához és mûködtetéséhez szükséges tárgyévi költségvetési pót-elõirányzati igényt az üzemeltetésre
kijelölt honvédelmi szervezet – szolgálati úton – a HM
FHH részére megküldi. A HM FHH a tárgyévet követõ
évek költségigényérõl, ideértve az idõszakos ellenõrzõ
mérésekkel és biztonsági felülvizsgálatokkal kapcsolatos
költségeket is tájékoztatja a HM GTSZF-et és a HVK
LOGCSF-et, híradó, informatikai és információvédelem
tekintetében a HVK HIICSF-et.
(7) Az egyes programok NATO általi mûszaki átvételérõl, a közös záró átvételi szemlérõl szóló dokumentumokat, és a pénzügyi teljesítésrõl szóló záró igazolásokat a
HM FHH nyilvántartásba veszi.
(8) Az üzemeltetésre átadott objektumok õrzés-védelmi
feladatait a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) tervezi. Az õrzés-védelmi szolgáltatást úgy kell tervezni és megrendelni, hogy a mûszaki
átadás idõpontjára az objektum õrzés-védelme biztosított legyen. Ennek érdekében a HM FHH három hónappal a mûszaki átadás várható ideje elõtt értesíti a HVK
HDMCSF-et.

8. A NATO beszállításra alkalmas határozattal
rendelkezõ,
hazai gazdasági szervezetekkel kapcsolatos feladatok
17. §
(1) A nemzeti képviselet állományából az IC-be delegált nemzeti képviselõ, és a NATO-ügynökségekhez delegált összekötõk az NSIP-ban elõkészítés és jóváhagyás
alatt lévõ képességcsomagokról keletkezett információkat
elemzik, rendszerezik és továbbítják a HM FHH részére.
(2) A nemzeti képviselõ IC-ben végzett tevékenységének szakmai támogatása érdekében a HM FHH fõigazgatója, állományából két fõt – koordináló szereppel – jelöl ki.
Feladatukat a munkaköri leírásban kell rögzíteni, amely
részleteiben tartalmazza a NATO összes képességfejlesztési programjának folyamatos követését és a beszámolás
rendjét.
(3) Az (1) bekezdésben nevesített személyek és a HM
FHH feladata a NATO által elfogadott és a mindenkor érvényben lévõ elveknek megfelelõen egyenlõ feltételek
biztosítása a NATO beszállításra alkalmas határozattal
rendelkezõ hazai gazdasági szervezetek részére.
(4) A HM FHH a NATO Beszállítói Rendszer mûködtetésével biztosítja a (3) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezetek megfelelõ idõben történõ informálását a NATO képességfejlesztések érdekében kiírásra kerülõ nemzetközi
pályázatairól.
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9. Vegyes rendelkezések

20. §

18. §

Az NSIP programokkal kapcsolatos biztonsági követelményeket – a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Biztonsági Felügyelet meghatározása alapján – a
KNBSZ, a Magyarország NATO NYEU Központi Nyilvántartó és a HVK HIICSF együttesen érvényesíti.

(1) A Nemzetközi Programiroda létrehozásával és mûködtetésével kapcsolatos kérdéseket – ideértve a költségmegosztást is – a résztvevõ nemzetekkel külön megállapodásban kell rögzíteni.
(2) A Nemzetközi Programirodánál dolgozó kiküldöttek ellátását, így különösen a lakhatás költségeinek, a devizaellátmány, az utazási és szállítási költségek biztosítását a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ, és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes állományon kívüli pénzbeni járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet elõírásai szerint kell biztosítani.

19. §
(1) Az NSIP keretében megvalósuló, a HM által igazolt
termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 80. § n) pontja alapján mentesek a közterhek alól.
(2) Az NSIP keretében teljesített termékértékesítés és
szolgáltatás közterhek alóli mentességére vonatkozó igazolás kiadására a HM VGHÁT jogosult.
(3) A program megvalósításával kapcsolatban foglalkoztatott külföldi állampolgárok adóit és járulékait – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI.
törvény rendelkezései, valamint a kettõs adóztatást kizáró
egyezményekben foglaltak figyelembevételével – a HM
KPH számolja el. Az elszámolás alapján a kifizetett összeg
az analitikus nyilvántartásban átvezetésre kerül.
(4) A NAK-ot terhelõ hazai személyi kiadások és azok
járulékai pénzforgalmi rendezésére a HM FHH pénzügyi
ellátója az elõirányzat-módosítást követõ 5 munkanapon
belül a fedezetet átutalja a HM KPH részére és egyidejûleg írásban értesíti azt az átutalás jogcímérõl és összetevõirõl.

21. §
A közös záró átvételi szemlét, továbbá a pénzügyi teljesítésrõl szóló záró igazolás kiadását követõen, a megvalósult program
a) mûszaki dokumentációját az átvételi szemlében rögzített ideig, és
b) pénzügyi bizonylatait és azok egypéldányos másolatait külön-külön tíz évig
kell megõrizni, és a 20. §-ban megjelölt honvédelmi
szervezetek elõírásai szerint kell tárolni.

22. §
A programokkal kapcsolatos, ezen utasításban nem szabályozott feladatokra és azok végrehajtási rendjére a HM
FHH és a HM KPH fõigazgatója együttes intézkedést ad ki.

10. Záró rendelkezések
23. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ 5. napon lép hatályba.

24. §
Hatályát veszti az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet
a 3/2013. (I. 14.) HM utasításhoz

A HM FHH és a Nemzetközi Programiroda NSIP-hoz
kapcsolódó
NAK ellátási és felhasználási normái
1. Élelmezési és vendéglátási normák
1.1. A NATO általi ellenõrzések, továbbá a NATO és az
NSIP végrehajtásában érintett nemzetközi szervezetek általi helyszíni szemlék, konzultációk esetén a napi ellátás
normája a nemzetközi katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekrõl
szóló HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. mellékletében
az „E” kategóriára megállapított összeg. Egy étkezés esetén a napi norma 70%-a használható fel. Az étkezéseken a
HM, illetve az MH állományából szervezetenként egy-egy
fõ, a rendezõ szerv képviseletében – a gépjármûvezetõt is
beleértve – legfeljebb három fõ vehet részt, részükre a
napidíj nem illetményes.
1.2. Több tagállamot érintõ rendezvény, konferencia
esetén:
1.2.1. a napi ellátás normája – beleértve a díszétkezést
is – az Ut. 3. melléklet „E” kategóriájára,
1.2.2. a büféköltségek normája az Ut. 5. melléklet
„D–E” kategóriájára meghatározott összeg.
1.3. Az NSIP-hoz kapcsolódó, hazai résztvevõk részére
tervezett rendezvények élelmezési ellátását lehetõség szerint honvédségi objektumban kell megszervezni, a Magyar
Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.)
HM rendelet 4. melléklet 8. pontja szerint.
2. Reprezentációs és protokolláris normák
2.1. A HM FHH fõigazgatója részére – a NAK terhére –
évente a belföldi reprezentációról szóló HM utasítás 1. melléklete szerint a hivatal vezetõje részére meghatározott
reprezentációs keret számítható fel.
2.2. Az egyes projektek ünnepélyes átadása alkalmából
a megvalósításban részt vevõ külsõ és belsõ személyek részére adható ajándéktárgy normája alkalmanként az Ut.
6. mellékletében a „C” kategóriára meghatározott összeg,
amely:
2.2.1. miniszteri vagy államtitkári átadás esetén 20 fõ,
2.2.2. helyettes államtitkári átadás esetén 10 fõ,
2.2.3. a HM FHH fõigazgatója által történõ átadás esetén 5 fõ után számítható fel.
3. Irodaszer- és nyomtatványnormák
3.1. A HM FHH írószer-, irodaszer-kiegészítés jogcímén a ruházati illetménynormákról szóló HM utasítás ruházati illetmények címû melléklete alapján évente:
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3.1.1. írószerre, egyéb irodaszerre a VII. típusú besorolás,
3.1.2. irodapapírra a VIII. típusú besorolás szerinti
összeget tervezhet.
3.2. A Nemzetközi Programiroda évente a 3.1. alpont
szerinti keretek 30%-át tervezheti.

4. A NAK terhére beszerzett és üzemeltetett gépjármûvek
éves kilométer-kiszabata és használatának rendje
4.1. A HM FHH gépjármûveinek éves
4.1.1. belföldi kilométer-kiszabata 20 000 km/gk,
4.1.2. külföldi utazásainak kilométer-kiszabata
20 000 km/gk, amely a nemzetközi kapcsolattartással
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló HM utasítás
szerint jóváhagyott kiutazási engedélyek alapján használható fel.
4.2. A 4.1. alpont szerint tervezhetõ éves kilométer-kiszabatok egymás közötti átcsoportosítása nem engedélyezett. A gépjármûvek üzemeltetését a honvédségi jármûvek
fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet elõírásai szerint kell biztosítani.
4.3. A Nemzetközi Programiroda állomáshelyén történõ
utazásokra 20 000 km/gk, külföldi utazásokra 10 000 km/gk
éves keret tervezhetõ.
4.4. A nem a programfelelõs szervezet által használt
gépjármû éves kilométer-kiszabatát a HM kabinetfõnök
külön határozatban állapítja meg.

5. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos normák
A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos szállás, utazási
és egyéb kiadásokat valamint a napidíjat a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról
és egyes illetményen kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet normái szerint kell megállapítani.
6. Mobiltelefonok normái
6.1. A programfelelõsök részére engedélyezett mobiltelefonok mennyiségét és azok használatára jogosultakat a
HM FHH által összeállított és a HM VGHÁT által jóváhagyott névjegyzék tartalmazza.
6.2. A HM FHH fõigazgatójának, a Nemzetközi Programiroda vezetõjének, és a programok koordinálására kijelölt programfelelõs szervezeti elemek vezetõinek normája,
a szolgálatirádiótelefon-ellátás és használat szabályairól
szóló HM utasítás 1. mellékletében a „B” kategóriának
megfelelõ keretösszeg.
6.3. Az ügyintézõk normája a „D” kategóriára megállapított keretösszeg.
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6.4. A keretösszeget meghaladó többletfelhasználás
egyedi elbírálás alapján engedélyezhetõ. A kérelmet – a
részletes számla csatolásával – a HM FHH fõigazgatója, a
HM VGHÁT részére felterjeszti. Nemleges döntés esetén
a többletfelhasználást magáncélú igénybevételnek kell tekinteni, összegét a felhasználó – a részletes számla költségeivel együtt – a pénzügyi ellátó pénztárába köteles befizetni.
6.5. A NAK terhére beszerzett és a 6.1. alpontban engedélyezett mennyiséget meghaladó mobiltelefonok tárolására, illetve azok használatának végleges befejezését követõen az MH Logisztikai Ellátó Központnak történõ leadására a HM FHH fõigazgatója intézkedik.
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7.4. A jutalmazási javaslatokat a HM FHH készíti el és
jóváhagyásra – a HM KPH egyidejû tájékoztatásával – felterjeszti a HM VGHÁT részére.
7.5. Az egyes projektek ünnepélyes átadása alkalmából
a megvalósításban résztvevõk jutalmazására a HM FHH
éves általános parancsnoki jutalomkeretének:
7.5.1. miniszteri vagy államtitkári átadás esetén 20%-a,
7.5.2. helyettes államtitkári átadás esetén 10%-a számítható fel.
7.6. A HM FHH fõigazgatója általi ünnepélyes átadáson
történõ jutalmazás esetén a 7.1. alpont szerint felszámított
jutalomkeret használható fel.

8. A NAK-normák felhasználási rendje
7. Jutalmazás
7.1. A programok megvalósítása érdekében tevékenykedõk jutalmazására jutalmazási keretet kell képezni,
melynek mértéke a HM FHH éves általános parancsnoki
jutalomkeretének 50%-a, amelybõl 60% a HM FHH állományának, 40%-a pedig a programok megvalósításában
részt vevõ, a HM FHH állományába nem tartozó személyek jutalmazására fordítható. A 60–40%-os elosztási
arány – a 7.6. alpontban foglaltakra tekintettel – indokolt
esetben a HM FHH fõigazgatója által 10%-kal eltéríthetõ.
7.2. A 7.1. alpont szerint felszámított keretbõl a kiemelkedõ munkát végzõk a HM FHH-nál legfeljebb kéthavi, a
külsõ résztvevõk közül legfeljebb 10 fõ, maximálisan egyhavi távolléti díjnak megfelelõ összegû jutalomban részesíthetõk.
7.3. A 7.2. alpont szerinti, valamint az egyéb jutalmak
együttes összege nem haladhatja meg a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 130. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.

Az utasításban meghatározott normák alapján kell elkészíteni a NAK éves költségvetési tervét, melyhez csatolni
kell a számszaki bizonyítást. Több program megvalósítását végzõ programfelelõs a NAK éves költségvetési tervében a mûködési és fenntartási kiadásokat programokra elosztva állítja össze.
8.1. A HM FHH fõigazgatója:
8.1.1. az 1.1. alpont szerinti rendezvényekre a normák
alapján rendezvényenként, jóváhagyja a programfelelõs
által külön-külön elkészített, a pénzügyi kiadásokat is
részletesen tartalmazó rendezvénytervet,
8.1.2. az 1.2. alpont szerinti rendezvényekre, a normák
alapján rendezvényenként külön összeállított rendezvénytervet – a rendezvény megkezdése elõtt 10 nappal – jóváhagyásra felterjeszti a HM VGHÁT részére.
8.2. A programfelelõs a jóváhagyott rendezvénytervek
alapján számol el a pénzügyi ellátó felé. A pénzügyi ellátó
a normák alapján ellenõrzi a felhasználás jogosságát és
szabályosságát.
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1. szám

ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2012. (HK 1/2013.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium
2010. április 1-je elõtt készített minõsített iratainak felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Honvédkórház miniszteri biztosának
1/2013. (HK 1.) MH HK MB
szakutasítása
a Magyar Honvédség Honvédkórház gyógyító osztályos tevékenységének átvizsgálásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának
25/2012. (HK 1/2013.) HM VGHÁT
szakutasítása
a Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzet kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdése a Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzet
kiadásáról az alábbi
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás a hatálya a Magyar Honvédség önálló élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezeteire, továbbá a hivatásos és szerzõdéses állományú katonákra, a honvéd tisztjelölt és altisztjelölt állományra, az önkéntes tartalékos
állományra, a nyugállományú és szolgálati járandóságban részesülõ katonákra, valamint a kormánytisztviselõkre és közalkalmazottakra terjed ki.
2. A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzetet a jelen szakutasítás 1. mellékleteként kiadom.
3. Ez a szakutasítás 2013. január 1-jén lép hatályba.
4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról szóló
12/2011. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás.
Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

1. szám

1. melléklet a 25/2012. (HK 1/2013.) HM VGHÁT szakutasításhoz
NORMAFÜZET
A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁIRÓL
ÉRVÉNYES 2013. január 1-jétõl
I. ALAPÉLELMEZÉSI NORMÁK

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer
Utalványban
kiadható)

Módosítás kelte:
Térítési díj

Költségvetéstervezéshez
Elszámolható
áfakulcs
(nettó Ft)
%

Bruttó összeg Ft

748

950

213
323
212
213
323
212

270 (1)
410 (1)
270 (1)
270 (1)
410 (1)
270 (1)

748

–

1390 (4)

213
323
212

–
–
–

395 (2)
600 (3)
395 (2)

748

–

1390 (4)

213
323
212

–
–
–

395 (2)
600 (3)
395 (2)

. száma:
Térítési díj

Bruttó összeg Ft

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

27

59

(1) Természetbeni élelmezési ellátás hiányában az õr-, ügyeleti-, rendész- és készenléti szolgálatokban, az igényjogosult állomány részére a részhányad értékében étkezési utalványt kell kiadni.
(2) Az I. számú norma ebéd bruttó térítési díj és a I. számú norma ebéd bruttó nyersanyagérték hányadosaként kapott arányszám szorozva a részétkezés nettó nyersanyagértékével, majd növelve az áfával.
Pl.: (600/410) x 323 x 1,27 = 600
(3) A térítési díjak az ebéd résznorma bruttó értékét és 190 Ft rezsi költséget tartalmaznak.
(4) Az egész napos norma térítési díja a részétkezések térítési díjainak összege!
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I. számú norma térítés nélkül, az igényjogosult hivatásos,
110 szerzõdéses, önk. tart., kormánytisztviselõ, közalkalmazott, tisztjelölt
és altiszt-jelölt állomány részére
111 I. számú norma, reggeli hányad
112 I. számú norma, ebédhányad
113 I. számú norma, vacsorahányad
114 Ügyeleti szolgálat részére reggeli hányad
115 Ügyeleti szolgálat részére ebédhányad
116 Ügyeleti szolgálat részére vacsorahányad
I. számú norma a hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
120 kormánytisztviselõ és közalkalmazott befizetõ étkezõk részére
121 I. számú norma, reggeli hányad
122 I. számú norma, ebédhányad
123 I. számú norma, vacsorahányad
I. számú norma szerinti munkahelyi étkeztetés kisegítõ tevékenység
keretében (ideértve például a nyugállományú katonákat, valamint a
hivatásos, szerzõdéses katonák, közalkalmazottak,
130 kormánytisztviselõk és munkavállalók közeli hozzátartozóit, illetve
a honvédelmi szervezetek érdekében tevékenykedõ gazdasági
társaságok munkavállalóit, továbbá az államháztartás körébe tartozó
szervezeteket is), térítés ellenében történõ biztosítása
131 I. számú norma, reggeli hányad
132 I. számú norma, ebédhányad
133 I. számú norma, vacsorahányad

Kifizethetõ
(Élelmiszer
Utalványban
kiadható)

A jogcímek megnevezése

A norma
pénzértéke

Térítési díj

Bruttó összeg Ft

827

–

–

151 VI. számú norma, reggeli hányad

244

–

–

152 VI. számú norma, ebédhányad

339

–

–

153 VI. számú norma, vacsorahányad

244

–

–

VI. számú norma a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központokban
kiképzési célú rendezvényeken résztvevõ, valamint regeneráló
160 pihenésre beutalt igényjogosult hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
kormánytisztviselõ és közalkalmazott állomány részére

827

–

–

161 VI. számú norma, reggeli hányad

244

–

–

162 VI. számú norma, ebédhányad

339

–

–

163 VI. számú norma, vacsorahányad

244

–

–

VI. számú norma a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központokban
170 térítés ellenében igényjogosult (1) állomány részére

827

1050

1540 (4)

171 VI. számú norma, reggeli hányad

244

310

455 (2)

172 VI. számú norma, ebédhányad

339

430

630 (2)

173 VI. számú norma, vacsorahányad

244

310

455 (2)

VI. sz. norma kétszeres szorzata a hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
180 kormánytisztviselõ és közalkalmazott igényjogosult állomány részére

1654

2100

181 VI. számú norma reggeli hányad kétszeres szorzata, reggeli hányad

488

620

182 VI. számú norma ebédhányad kétszeres szorzata, ebédhányad

678

860

183 VI. számú norma vacsorahányad kétszeres szorzata, vacsorahányad

488

620

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

27
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VI. számú norma a hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
150 kormánytisztviselõ, közalkalmazott, tisztjelölti és altiszt-jelölti
igényjogosult állomány részére

Módosítás kelte:
. száma:
KöltségvetésA norma
tervezéshez
Térítési díj
áfakulcs
Elszámolható pénzértéke
%
(nettó Ft)
Bruttó összeg Ft

60

Kódszáma

Elszámolhat
ó
(nettó Ft)

3070
(3) (4)
905
(2) (3)
1260
(2) (3)
905
(2) (3)

1. szám

(1) Jelenleg a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V.10.) HM rendelet szabályozza.
(2) Az I. számú norma ebéd bruttó térítési díj és a I. számú norma ebéd bruttó nyersanyagérték hányadosaként kapott arányszám szorozva a részétkezés nettó nyersanyagértékével, majd növelve az áfával.
(3) A törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon résztvevõ külföldi katonák részére – errõl szóló egyezmény hiányában – térítés ellenében biztosított ellátás esetén.
(4) Az egész napos norma térítési díja a részétkezések térítési díjainak összege!

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Térítési díj

Kifizethetõ
Költségvetés(Élelmiszer
tervezéshez
áfakulcs
Elszámolható Utalványban
kiadható)
%
(nettó Ft)

Bruttó összeg Ft

1654

–

–

191 VI. számú norma reggeli hányad kétszeres szorzata, reggeli hányad

488

–

–

192 VI. számú norma ebédhányad kétszeres szorzata, ebédhányad

678

–

–

193 VI. számú norma vacsorahányad kétszeres szorzata, vacsorahányad

488

–

–

195 Komplettírozott élelmiszercsomag 1–7 napos

(1)

–

–

196 Egyéni Zárolt

(1)

–

–

197 Mélységi Felderítõ Zárolt (I.–II.–III. típus)

(1)

–

–

(1) Felszámítását a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélyezi.

Térítési díj

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

27
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VI. számú norma kétszeres szorzata a természeti katasztrófák
190 elleni védekezésre, elhárításra kirendelt hivatásos, szerzõdéses,
tisztjelölt, altiszt-jelölt és közalkalmazott állomány részére

. száma:

1. szám

Módosítás kelte:
Kifizethetõ
(Élelmiszer
Elszámolható Utalványban
kiadható)
(nettó Ft)

61

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
Térítési díj Költségvetés(Élelmiszer
tervezéshez
áfakulcs
Elszámolható Utalványban
kiadható)
%
(nettó Ft)

Bruttó összeg Ft

. száma:

Térítési díj

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

874

1110 (1)

–

211 II. számú norma, reggeli hányad

260

330

–

212 II. számú norma, ebédhányad

402

510

–

213 II. számú norma, vacsorahányad

212

270

–

III. számú norma a hivatásos, szerzõdéses igényjogosult állomány
220 részére

1417

1800 (1)

–

221 III. számú norma, reggeli hányad

417

530

–

222 III. számú norma, ebédhányad

583

740

–

223 III. számú norma, vacsorahányad

417

530

–

–

16500 (2)

(3)

–

Esetenkénti élelmezési pénznorma

231 Repülõ mûszaki élelmezési támogatás
240 Adagszám nélküli esetenkénti pénznorma
241

–

310 A’ la carte étkezések alaptevékenység esetén

–

27
–

311 A’ la carte reggeli

(4)

–

(5)

312 A’ la carte ebéd

(4)

–

(5)

313 A’ la carte vacsora

(4)

–

(5)

321 A’ la carte reggeli

(4)

–

(5)

322 A’ la carte ebéd

(4)

–

(5)

323 A’ la carte vacsora

(4)

–

(5)
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II. számú norma a hivatásos, szerzõdéses igényjogosult állomány
210 részére

230

62

Módosítás kelte:
Kifizethetõ
(Élelmiszer
Utalványban
kiadható)

320 A’ la carte étkezések kisegítõ tevékenység esetén

1. szám

(1) Csak az évi rendes szabadságon, tanulmányi és rendkívüli szabadságon, kórházi, szanatóriumi vizsgálaton és kezelésen, belföldi szolgálati kiküldetés napjain, heti pihenõnapokon, (szombat, vasárnap), szolgálatmentes napon távollévõk részére adható ki utalványban.
(2) Naponkénti hányada 550 Ft.
(3) A HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) által külön engedélyezett összeg.
(4) A katonai szervezet által kalkulált és a parancsnok, vagy a logisztikai fõnök által – étlap szerint – jóváhagyott nettó érték.
(5) A (4) pontban a részétkezések térítési díja: az I. számú norma ebéd bruttó térítési díj és a I. számú norma ebéd bruttó nyersanyagérték hányadosaként kapott arányszám szorozva a részétkezés nettó nyersanyagértékével, majd növelve az áfával.

1. szám

II. EGYÉB ÉLELMEZÉSI PÉNZNORMÁK
Módosítás kelte:
Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Kifizethetõ
(Élelmiszer
Elszámolható Utalványban
kiadható)
(nettó Ft)

Térítési díj

Kifizethetõ
Költségvetés(Élelmiszer
tervezéshez
áfakulcs
Elszámolható Utalványban
kiadható)
%
(nettó Ft)

Bruttó összeg Ft

. száma:

Térítési díj

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

500 Kiegészítõ élelmezési pénznorma
Élelmezési norma kiegészítés teljes kiskereskedelmi (vendéglátó
511 vállalati) beszerzési ár miatt

(1)

–

–

Törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékokon éjszakai
521 szolgálatteljesítést végzõk

157

–

–

522 Katonai szállítmány-kísérést végzõk

157

–

–

Az MH ÖHP Hadmûveleti Központban éjszakai szolgálatot,
a légvédelmi készenléti szolgálatot és a légtérellenõrzõ szervezetek
523 állandó elhelyezési körletében a készenlét fenntartása, fokozása
magasabb készenléti idõszakában folyamatos hadmûveleti, ügyeleti
szolgálatot ellátók

157

–

–

520 Pótélelmezési norma (fokozott fizikai igénybevétel miatt)

524
Aknamentesítõ, tûzszerész, és mûszaki feladatot ellátók, valamint
525 egészségügyi, gépjármûvezetõ és gépkezelõ szakállomány

157

Légvédelmi és légtérellenõrzõ szervezetek állományából éjszakai
526 repülést, kiszolgálást végzõ állomány

157

527 Start élelmezési pótnorma (startnorma/nap/fõ)

520

Az MH repülõ egységeinél, III. sz. élm. normában nem részesülõ Start
528 szolgálatot ellátók éjszakai repülések alkalmával

157

529 Az MK védelmi tervének kidolgozását végzõk

157

–

–

–

–

–

–
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(1) Elszámolható a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélye alapján.

63

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Térítési díj

Kifizethetõ
Költségvetés(Élelmiszer
tervezéshez
áfakulcs
Elszámolható Utalványban
kiadható)
%
(nettó Ft)

Bruttó összeg Ft

64

Módosítás kelte:
Kifizethetõ
(Élelmiszer
Elszámolható Utalványban
kiadható)
(nettó Ft)

. száma:

Térítési díj

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

530 Pótélelmezési norma (egyéb esetekben)
157

–

–

Az MH Támogató dandár díszzászlóalj, központi zenekar ht. és szerz.
katonái a díszelgés és a díszelgésre történõ felkészülés, valamint a
532 helyõrségi zenekarok, illetve a helyõrségtõl díszelgésre kirendelt ht.
és szerz. katonák részére.

157

–

–

A HM, és az MH szinten, valamint csapattagozatban megrendezésre
533 kerülõ különbözõ sportrendezvények döntõin részt vevõ állomány,
valamint a versenyt rendezõk és versenybírók a döntõk napján.

157

–

–

534 Tisztjelölti és altiszt-jelölti pótnorma

67

85 (1)

–

535 Tankonyhai élelmezési norma

748 (2)

–

–

Étkezés kiegészítõ norma a hivatásos, szerzõdéses, önk. tartalékos
536 katonák, közalkalmazottak, valamint egyéb jogosultak ebéd létszáma
után

50 (3)

–

–

Véradók pótnormája, saját konyhával rendelkezõ csapatnál,
541 intézetnél

237

–

–

Véradók pótnormája saját konyhával nem rendelkezõ csapatnál,
542 intézetnél

256

–

–

126

–

–

563 1. sz. védõital (tej)

92

–

–

564 2. sz. védõital (tea)

31

–

–

565 3. sz. védõital (ásványvíz, szódavíz)

58

–

–

27

540 Véradó pótnorma
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A 24 órás õr és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó állomány
531 részére

550 Élelmezési feljavítási norma (ünnepélyes alkalmakra)
551 Élelmezési feljavítás igényjogosultak részére
560 Védõital (vitamin kiegészítõ) norma

1. szám

(1) A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 5. sz. melléklet 13. pontja alapján fizethetõ csak kézhez!
(2) Felszámítható és elszámolható a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélye alapján.
(3) Felszámítható a tényleges ebéd létszám (havi befizetõ, napi menüs és a laktanyai ellátás keretében térítésmentes természetbeni ellátásban részesülõ állomány) után.

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
(nettó Ft)

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

1. szám

Kódszáma

Módosítás kelte:
. száma:
Munkáltatói Költségvetéshozzájárulás tervezéshez
Munkáltatói
Térítési díj
hozzájárulás
áfakulcs
Elszámolható
%
(nettó Ft)
Bruttó összeg Ft
Bruttó összeg Ft

Térítési díj

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI
Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára az I.,
140 II., III. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél I. számú norma alapján
213

190

80

142 Ebéd igénybevételénél

323

285

125

143 Vacsora igénybevételénél

212

190

80

146 Reggeli igénybevételénél

244

215

95

147 Ebéd igénybevételénél

339

300

130

148 Vacsora igénybevételénél

244

215

95

Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára
145 a VI. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai szervezeteknél
VI. számú norma alapján

27
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141 Reggeli igénybevételénél

65

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Nettó

. száma:
Elszámolható

Bruttó
Összeg

Ft

66

Módosítás kelte:
Elszámolható

Nettó

Bruttó
Összeg

Ft

HELYESBÍTÕ TÉTELEK
580 Élelmezési gazdálkodás
581 Leltártöbblet élelmiszerekbõl
582 Leltártöbblet betétdíjas göngyölegekbõl
583 Elszámolt elismert hiány élelmiszerekbõl
584 Elszámolt elismert hiány betétdíjas göngyölegekbõl
585 Leltárhiány élelmiszerekbõl
586 Leltárhiány betétdíjas göngyölegekbõl
HONVÉDELMI KÖZLÖNY

590 Helyesbítõ tételek
591 Élelmezési illetménynövelés téves felszámítás miatt
592 Élelmezési illetménycsökkentés téves felszámítás miatt

1. szám

1. szám

III. TISZTÍTÓSZER, TISZTÁLKODÁSI SZER PÉNZNORMÁK
Módosítás kelte:
Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Térítési díj

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

Elszámolható
nettó

. száma:

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

610 Tisztálkodószer norma (személyi járandóság) egy hónapra
611 Pipereszappan 1 db

–

110 (1)

Pipereszappan 1 db (10 napot meg nem haladó idõre bevonult
612 tartalékos, és önkéntes tartalékos állomány részére)

88

–

Pipereszappan 1 db azoknak a dolgozóknak, katonáknak, akiknél
613 a szennyezõdés szappanos, melegvizes mosással eltávolítható

88

–

614 Pipereszappan 1 db (egészségügyi szolgálatnál dolgozók részére)

88

–

621 Pipereszappan konyha részére, 500 fõig 6 db

528

–

622 Pipereszappan konyha részére, 501–1000 fõig 10 db

880

–

623 Pipereszappan konyha részére 1001 fõn felül 15 db

1320

–

624 Pipereszappan magassági állomások fürdõi részére 20 db

1760

–

625 Pipereszappan, ipari kéztisztítószer és bõrvédõ-krém (1-1-1 db)

500

–

(1) Csak a katonai felsõoktatási intézmény honvéd tisztjelöltjei és a katonai szakképzõ iskola honvéd-altiszt jelöltjei részére fizethetõ ki!

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
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Tisztálkodószer norma (munkahelyhez kötött járandóság)
620 egy hónapra

67

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Térítési díj

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

Elszámolható
nettó

. száma:

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

68

Módosítás kelte:
Elszámolható
nettó

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

630
631
632
640 Tisztítószer pénznorma (mosogatószerek), ebédlétszám /fõ/nap
15

–

Tisztítószer pénznorma honvéd tisztjelöltek és altiszt-jelöltek
642 ebédlétszáma után

15

–

643 Tisztítószer pénznorma repülõhajózó állomány ebédlétszáma után

15

–

Tisztítószer pénznorma kórházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak
644 ebédlétszáma után (MH utaltsági rend alapján)

15

–

Tisztítószer pénznorma az MH Kiképzési Oktatási és Regeneráló
645 Központokba beutaltak ebédlétszáma után

15

–

(1)

–

646 Anyagjárandóság illetménynövelés téves felszámítás miatt
647 Anyagjárandóság illetménycsökkentés téves felszámítás miatt
650 Hûtési pénznorma

27
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Tisztítószer pénznorma hivatásos, szerzõdéses és önk. tartalékos
641 katonák, valamint egyéb címen igényjogosultak ebédlétszáma után

(1) A HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélyével.

1. szám

1. szám

IV. ÁLLATTÁP PÉNZNORMÁK
Módosítás kelte:
Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

710 Lótápnorma

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

950 (1)

–

721 Szolgálati kutya (élelmezõ katonai szervezetnél)

650

–

722 Kölyökkutya

325

–

723 Szolgálati kutya (nem élelmezõ katonai szervezetnél)

800

–

724 BM szerveinél kiképzésen lévõ kutyák részére

–

(2)

730 Kísérleti állatnorma

–

(3)

. száma:
Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

711
720 Kutyatáp norma

(1) Elszámolható az állománytáblában rendszeresített lovak után, naponta.
(2) Elszámolható az BM szervei által kiállított számla alapján.
(3) Elszámolható a ténylegesen felhasznált összeg.
(4) A HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélye alapján.

5 kg/fõ/gyak. (4)

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

750 Fekszalma
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69

70

V. EGYÉB ÉLELMEZÉSI ANYAGOK (KONYHA- ÉS ÉTTERMI FELSZERELÉSEK, EGYÉB FOGYÓ ANYAGOK) PÉNZNORMÁI
Módosítás kelte:
Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

Elszámolható
nettó

. száma:

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

800 Konyha - éttermi felszerelés és egyéb anyag utánpótlási norma
27

–

Utánpótlási norma: konyha és éttermi felszerelés és egyéb
802 fogyóanyag utánpótlási norma honvéd tisztjelöltek és altiszt-jelöltek
létszáma után

27

–

Utánpótlási norma: konyha és éttermi, startbüfé felszerelés és egyéb
803 fogyóanyag utánpótlási norma repülõhajózó állomány ebédadagszáma után

35

–

Utánpótlási norma: konyha és étkezde felszerelés és egyéb
804 fogyóanyag utánpótlási norma kórházba, rehabilitációs intézetbe
beutaltak ebédadag-száma után (MH utaltsági rend alapján)

35

–

Utánpótlási norma: külföldön üzemeltetett konyha és étkezde
805 felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma az állomány
ebédlétszáma után

35

–

Utánpótlási norma: konyha és éttermi felszerelés és egyéb
806 fogyóanyag utánpótlási norma az MH Kiképzési Oktatási és
Regeneráló Központokba beutaltak ebédadag-száma után

30

–

Utánpótlási norma: eldobható élelmezési felszerelési utánpótlási
807 norma hazai és nemzetközi gyakorlatokon résztvevõ igényjogosult
állomány ebéd létszáma után

250

–

27

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

Utánpótlási norma: konyha- és éttermi felszerelés és egyéb
fogyóanyag utánpótlási norma, a hivatásos, szerzõdéses, önk.
801 tartalékos katonák, közalkalmazottak, valamint egyéb jogosultak
ebéd létszáma után

808

1. szám

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

Elszámolható
nettó

. száma:

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

1. szám

Módosítás kelte:
Elszámolható
nettó

810 Teakonyha utánpótlási norma
Utánpótlási norma: szerzõdéses, legénységi épületben elhelyezett
811 teakonyha felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma
teakonyhánként évente

35 000

–

Utánpótlási norma: nõtlenszálló épületben elhelyezett teakonyha
812 felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként
évente

30 000

–

Utánpótlási norma: parancsnoki és törzs épületben, intézményi
813 irodaépületben elhelyezett teakonyha felszerelés és egyéb
fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként évente

25 000

–

Utánpótlási norma: hûtõ-, kenyér- és vízszállító gépkocsik, ált. ello.
konténer karbantartásához (tartozékok és kiegészítõ cikkek)
821 csapatnál, intézetnél tárolt szakgépjármûvek felépítményeinek
darabszámai után évente
Egyéni melegítõeszköz norma elsõ ellátmányként a katonai
822 szervezetekhez bevonuló, újonnan avatott hivatásos tisztek és
altisztek, valamint a szerzõdéses állomány részére
Katonai szervezeteknél tárolt mozgókonyha, hûtõ- és vízszállító
823 utánfutó darabszáma után, évente

10 000

–

600

–

3 000

–

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
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820 Szaktechnikai és egyéni melegítõ eszköz utánpótlási norma

71

Kódszáma

A jogcímek megnevezése

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetéstervezéshez
áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft

Elszámolható
nettó

. száma:

Kifizethetõ
bruttó

Bruttó összeg Ft

72

Módosítás kelte:
Elszámolható
nettó

Költségvetés
tervezéshez
áfakulcs
%

830 Egyéb utánpótlási norma
831
Konyha és éttermi felszerelés, és fogyó anyag pótnorma egyéb
840 helyeken (esetekben)
800 000 (1)

–

Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás
842 kiszolgáló tábori szaktechnikai eszközök (mozgókonyha,
hûtõutánfutó, vízszállító utánfutó) felújítására évente

200 000 (1)

–

5%-a

–

844 Káreljárás során ténylegesen megtérült összeg

100%-a

–

845 Leírási tanúsítvány alapján rendezett összeg

70%-a

–

Külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ törzsvezetési és
csapatgyakorlatokon, hadijátékokon a résztvevõ külföldi katonák és
843 egyéb címen jogosultak által az élelmezési ellátásért térített összeg,
a konyha és éttermi felszerelés, fogyóanyag utánpótlására

27

846 Élelmezési felszerelési pénzilletmény növelés téves felszámítás miatt
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Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás
kiszolgáló haditechnikai eszközök, szakgépjármûvek (vízszállító,
841 hûtõ- és kenyérszállító gépkocsi, ált. ellátó konténer)
szakfelépítményének felújítására évente

Élelmezési felszerelési pénzilletmény csökkentés téves felszámítás
847 miatt
(1) A norma értéke a HM FHH HFI Hadtáp Osztály élelmezési szakterülete által készített felújítási terv felszámítási alapját képezi a központi költségvetési elõirányzat tervezésekor.

1. szám

1. szám

VI. PÉNZKERET NORMÁK (FELSZÁMÍTÁSI ALAP A PÉNZKERET SZÁMÍTÁSÁHOZ)
Forint
Fsz.

Megnevezés

2.

Tisztítószerek és tisztálkodási szerek „beszerzéséhez”
– Tisztítószernormából (Ft/ebédadagszám/nap)
– Tisztálkodási szer norma, a Normafüzet-ben jogosultság és normakódonként elõírt nettó
pénznorma/fõ/hónap

3.

Egyéb élelmezési anyagok (konyha- éttermi felszerelés, egyéb fogyóanyag) normából
(Ft/ebédlétszám/nap)
A külföldön üzemeltetett konyha és étkezde felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási normából
(az állomány ebédlétszáma után)

Bruttó

176
192
74

225
245
94

6 normakód
szerint

7,50
–

19

24

19

24

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1.

Nem romlandó élelmiszerek MH LEK-bõl történõ „beszerzésének” tervezéséhez
– I., II., III. és VI. sz. élelmezési normákból (Ft/ebédlétszám/nap)
– A VI. sz. élelmezési norma kétszeresével folyamatosan, illetve esetenként gazdálkodó katonai szervezetek
–Tiszti (összevont) étkezdék ebédhányadából (Ft/ebédlétszám/nap)

Nettó

73

74

VII. KONYHA ÉS EGYÉB GÉPEK, ESZKÖZÖK ANYAGNORMÁJA
Eszköz megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Elektromos konyhagép
Elektromos dagasztógép
Elektromos húsdarálógép
Elektromos felvágottszeletelõ (nagy teljesítményû)
Elektromos felvágottszeletelõ (kis teljesítményû)
Elektromos habverõ és keverõ gép (20 literes)
Elektromos kenyérszeletelõ gép (nagy teljesítményû)
Elektromos kenyérszeletelõ gép (kis teljesítményû)
Olajsütõ fritou (2*10literes)
Kombi gõzpároló
Zöldségszeletelõ gép
Burgonyakoptató gép
Szódavízautomata
Tányérmosogató gép (alagutas)
Tányérmosogató gép (szakaszos)
Pohármosogató gép
Késsterilizáló gép
Digitális mérleg asztali (15 kg-os)
Digitális mérleg asztali (150 kg-os)
Saláta hûtõpult
Elektromos mélyhûtõ láda
Mikrohullámú sütõ
Turmix gép (nagy teljesítményû)
Turmix gép (kis teljesítményû)
Galuskaszaggató gép

Mértékegység

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

Konyha teljesítõképessége létszám (ebédadag szám) alapján
1–500 adag

501–1000 adag

1001– adag

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
5
1
1
4
1
0
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
0
1
1
5
1
2
8
1
1
0
1

2
2
1
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
0
1
1
5
1
2
10
1
1
0
2
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Fsz.

1. szám

1. szám

VIII. KIMUTATÁS AZ ÁLLOMÁNYTÁBLÁS KISZOLGÁLÓ SZAKTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKEIRÕL

HETK szám

21798332200003
21798331200008
21798342000005
21453356573302
21798331300004

21798316130001
21522252211003
21522252221000
21798346110000
21798343000000
21798345000001
21798313300006
21798332300010

Kenyérszállító gépkocsi
ZIL-130-G alvázon
Hûtõ gépkocsi
ZIL-130-G alvázon
Vízszállító gépkocsi 5000 literes
DAC-665 T alvázon
Hûtõ gépkocsi
URAL-4320 alvázon
Hûtõ gépkocsi 8t
RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon
Vízszállító gépkocsi 8000 literes
RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon
Általános ellátó konténer
RÁBA H 25.206 DAE-008 alvázon
Hûtõgép gépkocsi felépítmény RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon
Kenyérszállító gépkocsi felépítmény RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon
Vízszállító gépkocsi 8 000 Literes tartály felépítmény RÁBA H25.206 DAE-001 alvázon
Vízszállító utánfutó 1000 literes
Vízszállító tartály 600 literes
69 M vegyes tüzelésû mozgókonyha
Hûtõutánfutó 500 kg-os

Mértékegysége

Beszerzési érték

klt.

2 360 000 Ft

klt.

3 062 000 Ft

klt.

2 550 000 Ft

klt.

4 559 356 Ft

klt.

24 568 125 Ft

klt.

25 594 375 Ft

klt.

15 000 000 Ft

klt.
klt.
klt.
klt.
klt.
klt.
klt.

15 900 000 Ft
14 540 000 Ft
20 300 000 Ft
425 000 Ft
157 500 Ft
394 000 Ft
782 000 Ft
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21798346000007

Eszköz megnevezése

75

76

IX. TEAKONYHA ESZKÖZ- ÉS ANYAGNORMA

Szerzõdéses legénységi épületben
Fsz.

Nõtlenszállóban

Eszköz, anyag megnevezése

Parancsnoki és törzs épületben,
intézményi irodaépületekben (1)

Megjegyzés

Szintenként (db)

Mikrohullámú sütõ
Presszókávéfõzõ
Teafõzõ
Teáscsésze + alj *
Kávéscsésze + alj *
Mokkáskanál RM *
Kávéskanál RM *
Cukortartó tálka porcelán
Cukorcsipesz *
Tálca 40 x 30 cm
Konzervnyitó *
Sörbontó, dugóhúzó *
Mélytányér porcelán
Lapostányér porcelán
Csemegéstányér porcelán
Levesestálka + alj porcelán
Kenyérvágódeszka
Kenyérvágókés
Szeletelõ kés

1
1
1
20
20
20
20
5
5
2
2
5
20
20
20
20
1
1
0

1
0
1
10
10
10
10
2
2
2
2
3
10
10
10
10
1
1
0

1
1
1
10
10
10
10
2
2
3
2
2
10
10
10
0
0
0
1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(1) Honvédelmi szervezetek parancsnoki és törzsépületeiben, valamint intézményi irodaépületeiben, ahol az infrastrukturális fejlesztések és az elhelyezési ellátás során alkalmazandó egyes normák közzétételérõl és
alkalmazásáról szóló 45/2003. (HK 12.) HM utasítás szerint kiépített teakonyha van.
* Központi készlet hiányában csapatköltségvetésbõl beszerezhetõ.
A 2–3 folyószámon szereplõ tételek központi készlet hiánya esetén, együttesen helyettesíthetõk kombinált tea és kávéfõzõvel.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
358/2012. (HK 1/2013.) HVKF
szakutasítása
„A Magyar Honvédség Törzsszolgálati szakutasítása”
címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

kijelölésérõl, vezénylésének és a szolgálat ellátásának
rendjérõl szóló M/2/2011. (HK 4.) HVKF intézkedésre, az
alábbi
parancsot

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján az alábbi

I. A parancs hatálya

szakutasítást

adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkarra, az MH Összhaderõnemi Parancsnokságra (a továbbiakban: MH ÖHP),
az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokságra, az MH Vezetési és Doktrínális Központra (a továbbiakban: MH VDK), MH Honvédkórházra, az MH
Közegészségügyi Járványügyi Szolgálatra, valamint az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandárra
(a továbbiakban: MH BHD) terjed ki.

adom ki:
1. „A Magyar Honvédség Törzsszolgálati szakutasítása”
címû fõnökségi kiadványt ezen szakutasítással kiadom.
2. „A MH Törzsszolgálati szakutasítás” címû fõnökségi
kiadvány egy elektronikus példányát kapja az MH Vezetési és Doktrinális Központ, Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ osztálya, amelyet feltölt az MH Központi Doktrinális Adatbázis állományába.
3. A kiadványt 2017. december 30-ig felül kell vizsgálni
és a Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és mûködésérõl szóló 136/2011.
(XII. 20.) HM utasítás 2. § n) pontja szerinti kategóriákba
kell sorolni.
4. A szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.
Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,

II. A „Vízforrás 2013” mûvelet feladat
meghatározása
2. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban
foglaltak alapján a Magyar Honvédség 2013. január 1-jén
„Vízforrás 2013” néven mûveletet indít egyes települések
lakosságának egészséges ivóvízzel történõ ellátása érdekében.
3. A mûvelet alapadatait a Vízforrás 2013 Stratégiai
Mûvelet Elgondolás tartalmazza, melyet az érintettek külön kapnak meg.
III. A „Vízforrás 2013” mûveleti stratégiai szintû
vezetés-irányítása

Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
357/2012. (HK 1/2013.) HVKF
parancsa
a „Vízforrás 2013” mûvelet stratégiai szintû
vezetési és irányítási feladatai megszervezésérõl
és végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (2) bekezdés alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség vezetését biztosító
ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasításra, valamint a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erõinek

4. A mûvelet vezetése az MH Mûveleti Vezetési Rendszer (továbbiakban: MH MVR) keretében, minimális számú vezetési elem aktivizálásával, a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) stratégiai vezetése mellett, a
következõ meglévõ ügyeleti és készenléti szolgálatok
képességeinek bevonásával kerül végrehajtásra:
a) az MH Központi Ügyelet (a továbbiakban: MH KÜ);
b) a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport (szükség szerint
a HVKF egyedi intézkedése alapján szaktisztekkel kiegészítve).
IV. Az MH KÜ feladatai
5. A szolgálati intézkedésében meghatározott keretek
között, az ott meghatározott feladatokon túlmenõen:
a) a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport aktuális szolgálatvezénylése alapján a tagok elérhetõségére vonatkozó
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adatokat igény szerint biztosítja a feladat végrehajtásában
érintett belsõ és külsõ együttmûködõk részére;
b) a Stratégiai Mûvelet Elgondolásban meghatározott
rendben az MH ÖHP-tõl érkezõ írásos jelentéseket:
– fogadja és feldolgozza;
– az összegzett információkat beilleszti a napi jelentési
rendjébe;
– azok tartalmáról azonnal tájékoztatja az SMVCS parancsnokát.
c) nyomon követi a mûvelet végrehajtásának helyzetét;
d) fogadja a mûvelet összhaderõnemi hadmûveleti szintjérõl érkezõ szóbeli és írásbeli jelentéseket és információkat, azokat továbbítja az SMVCS parancsnokának, valamint beilleszti azokat saját jelentési rendjébe.
V. Az SMVCS feladatai
6. Az SMVCS az M-HDMCSF/19/2011 nyt. számú
szolgálati intézkedésében meghatározott keretek között,
az ott meghatározott feladatokon túlmenõen:
a) felkészül a mûvelet stratégiai szintû vezetésére készenléti szolgálati rendben, a munkavégzés helyén („HM
VI. emelet” objektum) történõ mûködéssel;
b) 2012. december 17-tõl részt vesz a „Vízforrás 2013”
mûvelet stratégiai szintû tervezési és elõkészítési feladataiban;
c) 2013. január 01-tõl készenléti, szükség esetén folyamatos szolgálati rendben mûködve biztosítja a „Vízforrás
2013” mûvelet stratégiai vezetését;
d) folyamatosan tájékoztatja a HVKF-t és helyettesét az
aktuális helyzetrõl, a mûvelet sikerét befolyásoló eseményekrõl, információkról;
e) három napos elõrelátással végrehajtja a stratégiai
szintû tervezést, együttmûködve az STCS állományával;
f) Kiegészítõ Intézkedések elõkészítésével és jóváhagyást követõen kiadmányozásával biztosítja a Stratégiai
Mûvelet Elgondolás naprakészségét;
g) Nyilvántartja a kialakult helyzetet, fogadja és feldolgozza a keletkezett jelentéseket és információkat.
h) javaslatot tesz a HVKF részére a MH MVR szükséges állományának riasztására és a „Vízforrás 2013” mûvelet stratégiai vezetésével kapcsolatos feladatokba történõ
bevonására;
i) javaslatot tesz a Stratégiai Tervezõ Csoport parancsnoka felé a Stratégiai Tervezõ Csoport összehívására;
j) szükség esetén a HM Védelmi Hivatallal történõ
együttmûködésben javaslatot tesz ágazatközi együttmûködés iniciálására;
k) végzi a stratégiai szintû együttmûködési feladatokat.
l) folyamatosan tájékoztatja az MH KÜ-t a mûvelet nyomon követésével kapcsolatos információkról, kiadott stratégiai szintû mûveleti dokumentumokról.
7. Az SMVCS szolgálat átadása-átvétele keretében az
átadó SMVCS parancsnok részletesen tájékoztatja az átvevõ parancsnokot a „Vízforrás 2013” mûvelet végrehajtásának helyzetérõl, a stratégiai szintû feladatokról, a várható
tevékenységrõl.
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8. Az SMVCS parancsnok naponta legalább egyszer, az
MH KÜ által megküldött napi írásos jelentés kézhezvételét követõen személyesen, vagy telefonon egyeztet az
MH KÜ váltásparancsnokkal a „Vízforrás 2013” mûvelet
helyzetérõl, a folyamatban lévõ és tervezett tevékenységrõl, eseményekrõl.
VI. Támogatási feladatok
9. Az HVK HDMCSF igénye alapján az MH BHD biztosítja az SMVCS mûködési feltételeit.
10. Engedélyezem az SMVCS részére kiadott parkolókártyák berendelést megelõzõen történõ alkalmazását is.
11. Az MH KÜ, az SMVCS és az MH MVR „Vízforrás
2013” mûvelet vezetésébe bevont további elemek közti
kommunikáció elsõsorban a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat elemeinek felhasználásával történik.
A Stratégiai Tervezõ Csoport terjesztési lista adatai:
„Stratégiai Tervezõ Csoport – Vízforrás 2013”, alias
„stcs_vizforras”
Az SMVCS terjesztési lista adatai:
„Stratégiai Mûveletvezetõ Csoport – Vízforrás 2013”,
alias „smvcs_vizforras”
Az SMVCS és a Stratégiai Tervezõ Csoport parancsnokok listájának adatai:
„Stratégiai Törzs Parancsnok – Vízforrás 2013”, alias
„stcs_pk_vizforras”
A terjesztési listák kezelését a HVK HDMCSF által kijelölt személy végzi a mindenkori szolgálatvezénylésnek
megfelelõen.
VII. Az MH ÖHP feladatai
12. Az MH ÖHP parancsnok saját hatáskörben szabályozza a „Vízforrás 2013” mûvelet hadmûveleti és harcászati szintû vezetésébe bevonandó, az MH MVR-ben megfogalmazottak szerint kijelölt szervezetek állományát és
feladatrendszerét.
Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
360/2012. (HK 1/2013.) HVKF
parancsa
a 2013. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
359/2012. (HK 1/2013.) HVKF
intézkedése
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség
katonai szervezeteinek
katasztrófavédelmi feladatairól szóló
155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja, valamint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet alapján a következõ
intézkedést
adom ki:
1. Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló
155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés a következõ
10.9. ponttal egészül ki:
„10.9. A HKR részeként készenléti szolgálatot ellátó
Légi sugárfelderítõ csoport – a 6.1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében – 2013. január 1-jétõl 2013. február 28-ig terjedõ idõszakra 12 órás készenléti szolgálatot lát el. A készenléti szolgálat aktivizálására a
HVKF külön engedélyével kerül sor. Az MH ÖHP „Megvalósíthatósági Tanulmányt” készít a vegyi, sugárfelderítõ konténer Mi-17 típusú szállítóhelikopteren történõ alkalmazására.”
2. Ez az intézkedés 2013. január 1-jén lép hatályba és
2013. március 1-jén hatályát veszti.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
2/2013. (HK 1.) HVKF
intézkedése
a Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment
Rendszer alkalmazásáról és üzemeltetésérõl*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2013. (HK 1.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség
EUFOR ALTHEA mûveletbe felajánlott erõk
kijelölésérõl, felkészítésérõl
és szolgálatba léptetésérõl szóló
182/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
g) és p) pontjai alapján – figyelemmel az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó
(ALTHEA) mûvelethez történõ magyar hozzájárulásról
szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozatra, valamint az
Európai Unió irányítása alatt megvalósuló balkáni katonai
békefenntartó (ALTHEA) mûvelettel kapcsolatos magyar
katonai részvételrõl szóló 2025/2005. (II. 25.) Korm. határozatra és a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasításra az alábbi
intézkedést
adom ki.
1. Az intézkedés 9. pontja helyébe az alábbi bekezdés
kerül.
Az IR szolgálatba vezényelt állomány a katonák illetményérõl és illetmény jellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM
rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján a belföldi
szolgálat idejére készenléti díjra jogosult. Az állomány
külföldi igénybevétel esetén a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendelet alapján kapja pénzbeli járandóságát.
2. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
a hatályba lépését követõ nap hatályát veszti.

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

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

80

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1. szám

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
fõigazgatójának
262/2012. (HK 1/2013.) KNBSZ
intézkedése
a „Rádióelektronikai felderítés alapjai”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 13. § (3) bekezdés f) pontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ALAPJAI” címû tansegédlet
(fõnökségi kiadvány) hatályba léptetésérõl az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat személyi állományára terjed ki.
2. A „RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ALAPJAI” címû tansegédletet (fõnökségi kiadványt) ezen intézkedés mellékleteként kiadom.
3. A fõnökségi kiadvány tartalmát a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya a beosztása ellátásához szükséges mértékben, a szakirányú tevékenységet
végzõk pedig a feladataik végrehajtása érdekében teljes
egészében ismerjék, és alkalmazzák.
4. Ismeretbõvítés és szakmai képzések, felkészítések
során történõ felhasználás érdekében az érintett katonai
szervezetek rendelkezésére bocsátom.
5. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.
6. Ez az intézkedés a közzététele napján, a fõnökségi kiadvány a kiadásakor lép hatályba.
Kovács József altábornagy s. k.,
fõigazgató

sáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet, valamint a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és
formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezéseire figyelemmel a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban: NKE HHK) csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítésérõl a következõ
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karra (a továbbiakban: NKE HHK) szolgálatteljesítésre vezényelt katona állományra terjed ki.
2. A csapatkarjezések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás elõírásai szerint az NKE Fenntartói Testülete
által elkészített, az MH Csapatkarjelzés Bíráló Bizottság
által elbírált és a Honvéd Vezérkar fõnöke által jóváhagyott tervezetek szerinti csapatkarjelzést és csapatjelvényt
rendszeresítem.
3. A 2. pontban rendszeresített csapatkarjelzés és a csapatjelvény szöveges leírását az 1. melléklet, eredeti méretû
színes grafikáját a 2. melléklet, kétszeres méretû színes
grafikáját pedig a 3. melléklet tartalmazza.
4. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a csapatkarjelzéssel és a csapatjelvénnyel kapcsolatos mûszaki dokumentációról a HM Fegyverzet és Hadbiztosi Hivatal, a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés
tervezésérõl, beszerzésérõl és az NKE HHK személyi állományának csapatkarjelzéssel történõ ellátásáról az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.
5. A csapatkarjelzés és a csapatjelvény viselését az
1. pontban meghatározott személyi állománynak engedélyezem. Az ellátandók tervezett köre 127 fõ.
6. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bozó Tibor dandártábornok s. k.,

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnökének
397/2012. (HK 1/2013.) HVK SZCSF
intézkedése
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kar csapatkarjelzésének
és csapatjelvényének rendszeresítésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadá-

HVK személyzeti csoportfõnök

1. számú melléklet
a 397/2012. (HK 1/2013.) HVK SZCSF intézkedéshez
A csapatkarjelzés és a csapatjelvény szöveges leírása
1. Az NKE HHK csapatkarjelzése
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter átmérõjû szabályos kör. Alapszíne fehér, melyet körben
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1 cm széles khaki színû sáv övez, arany szegéllyel, felül
„NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM”, alul
„HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZÕ KAR”
felirattal.
A karjelzés közepén pajzs arany szegéllyel, a pajzson
csõrében szablyát tartó turul madár és nyitott könyv szerepel, mely egyszerre fejezi ki a Magyar Honvédséghez való
tartozást, a védelem és a tudomány iránti elkötelezettséget,
ugyanakkor visszamutat az elõd intézmény hagyományára
is. A pajzs alatt szalag helyezkedik el „A HAZÁÉRT
MINDHALÁLIG!” felirattal.
A jelképek magyarázata:
a) turulmadár: a magyarság õsi jelképe, a magyar királyok elsõ címerszerûen ábrázolt szimbóluma. A magyar
mondai hagyomány mitikus madara, az erõt, az akaratot jeleníti meg. A kiterjesztett szárnyak pedig a védelmezõ
szándékot, valamint az óvni akarást jelképezik;
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b) szablya: általános szablya, mely a magyar katonai
hagyományok jelképe, egyúttal szimbolizálja azon katonai
erényeket, melyeket elõdeink küzdelmeik során felmutattak. A szablya ábrázolása egyúttal utal a tisztképzés utolsó
mozzanatára, a tisztavatásra, ahol sor kerül a „szablyarántásra”. A szablyát tartó turul a Magyar Honvédség általánosan használt jelképeként szerepel, egyúttal kifejezi az
NKE HHK katonaállományának a Magyar Honvédséghez
való kötõdését;
c) könyv: a tudás, a rendszerezett ismeretek jelképe. Kifejezi az NKE, és ezen belül az NKE HHK tudományos ismeretek megszerzése és oktatása iránti elkötelezettségét;
d) pajzs: a biztonság és a védelem jelképe. A benne
használt motívum, amely az Árpád-kor utolsó évszázadában jelent meg az addig vörös színt használó Árpád-ház címerében, késõbb a magyar címer részévé vált. A hétszer
vágott vörös és ezüst mezõk egyszerre kötõdnek a nemzeti
címerünkhöz és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
mint jogelõd intézmény jelvényéhez.

Színkódok köznapi/társasági öltözetre
Színkódok
Külsõ körív

Pajzs

C
Pantone=1265C

5,23

100

100

0,65

külsõ, belsõ szegély

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

sávozás

Pantone=1797C

5,23

100

100

0,65

Pantone=CoolGrey 1C

6,11

4,49

4,04

0

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

0

0

0

0

6,11

4,49

4,04

0

0

0

0

0

háttér kitöltõ

Könyv
Szalag

K

háttér

árnyék

Szablya

Y

Pantone=CoolGrey 1C

külsõ szegély

Sas

M

szöveg

Pantone=CoolGrey 1C

kontúr
alap

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

lap

Pantone=CoolGrey 1C

6,11

4,49

4,04

0

markolat

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

kontúr

Pantone=1245C

0

0

0

0

alap

Pantone=CoolGrey 1C

kontúr

0

0

0

0

szöveg

0

0

0

0

6,11

4,49

4,04

0

alap

Pantone=CoolGrey 1C

82

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
2. Az NKE HHK csapatkarjelzése (hadi) gyakorlóra

2.1. Leírása:
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter átmérõjû szabályos kör. Alapszíne zöld. A külsõ 1 cm széles
sávon felül „NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM”, alul „HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZÕ KAR” felirat szerepel, mely fekete színû.
A karjelzés közepén pajzs helyezkedik el, a pajzson csõrében szablyát tartó turulmadár és nyitott könyv szerepel.
A pajzs sávozása fekete és zöld színû. A pajzs alatt szalag

1. szám

található „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!” felirattal.
A felirat zöld alapon fekete színû. A gyakorló karjelzés
szimbolikája megegyezik a köznapi csapatkarjelzésével.
2.2. Színkódok:
Színkódok

R

G

B

Kontúrok

0

0

0

Háttér, lap

116

129
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2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 127 fõ

3. Az NKE HHK csapatjelvénye
3.1. Leírása:
A csapatjelvény befogadó formája egy 35 mm átmérõjû szabályos kör. Alapanyaga fém. A 6 mm széles külsõ szegély
khaki színû arany szegéllyel, amelyen felül „NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM”, alul „HADTUDOMÁNYI
ÉS HONVÉDTISZTKÉPZÕ KAR” felirat szerepel.
A jelvény közepén pajzs arany szegéllyel, a pajzson csõrében szablyát tartó turulmadár és nyitott könyv szerepel.
A pajzs alatt szalag helyezkedik el „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!” felirattal. A jelvény színei megegyeznek a köznapi karjelzés színeivel.
A jelvény bõralátétre van szerelve.
3.2. Színkódok:
Színkódok
Külsõ körív

Pajzs

C
háttér

Pantone=1265C

5,23

100

100

0,65

külsõ, belsõ szegély

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

sávozás

Pantone=1797C

5,23

100

100

0,65

Pantone=CoolGrey 1C

6,11

4,49

4,04

0

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

0

0

0

0

6,11

4,49

4,04

0

0

0

0

0

háttér kitöltõ

Könyv
Szalag

K

Pantone=CoolGrey 1C

árnyék

Szablya

Y

szöveg

külsõ szegély

Sas

M

Pantone=CoolGrey 1C

kontúr
alap

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

lap

Pantone=CoolGrey 1C

6,11

4,49

4,04

0

markolat

Pantone=1245C

16,9

37,06

100

0,63

kontúr

Pantone=1245C

0

0

0

0

alap

Pantone=CoolGrey 1C

kontúr

0

0

0

0

szöveg

0

0

0

0

6,11

4,49

4,04

0

alap

Pantone=CoolGrey 1C

3.3. A csapatjelvénnyel ellátandók száma: 127 fõ
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2. melléklet a 397/2012. (HK 1/2013.) HVK SZCSF intézkedéshez

A csapatkarjelzések és csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

1. Az NKE HHK csapatkarjelzése
köznapi/társasági öltözetre

2. Az NKE HHK csapatkarjelzése
hadi- (gyakorló-) öltözetre

3. Az NKE HHK csapatjelvénye
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A Honvédelmi Minisztérium II Objektum
parancsnokának
6/2012. (HK 1/2013.) HM II. OPK
intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium II. objektumparancsnok
munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi
feladatai átadás-átvétele végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. §. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatára, illetve az egyes honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról
szóló 6/2010. (I. 15.) HM utasításra, a honvédelmi miniszter objektumparancsnoki megbízásról szóló 1330/2011.
határozatában meghatározott feladatkörömben eljárva az
alábbi
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5. Az átadás–átvétel megtörténtérõl a bizottság jegyzõkönyvet készít, amelyet jóváhagyásra felterjeszt a HM-II.
objektum parancsnokának.
6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
7. Az intézkedést az érintett állománnyal a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni kell.
8. Ez az intézkedés 2013. február 1-jén hatályát veszti.
Frigyer László mk. vezérõrnagy s. k.,
HM II. objektumparancsnok

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. december 21.

intézkedést
adom ki.

1. A HM-II. objektum mûködési rendjérõl szóló 1/2009.
(HK 6.) HM II. OPK intézkedésben foglaltaknak megfelelõen, a HM II. objektumparancsnok munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi hatáskörébe tartozó feladatok
átadás-átvételének végrehajtására átadás-átvételi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozok létre.
2. A bizottság az átadás-átvételt 2013. január 15-ig hajtja végre.
3. A bizottság tagjai:
a) Kaposvári László mk. ezredes, bizottság vezetõje,
b) a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár parancsnoka által kijelölt munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi szakértõ,
c) Lõrinczy György nyá. ezredes, átadó,
d) Patyi György mk. õrnagy, átvevõ.
4. Az átadás-átvétel során
a) át kell adni, illetve át kell venni a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi feladatok során keletkezett
okmányokat, a folyamatban lévõ ügyeket,
b) fel kell mérni a szakterületeken tapasztalható állapotot (átadó részérõl összefoglaló jelentés elkészítése az elmúlt évrõl), ennek során figyelmet kell fordítani a személyi és tárgyi feltételek meglétére, az elvégzett tûzvédelmimunkavédelmi- és környezetvédelemi szervezési feladatokra, a helyzet értékelésére (pl. ismételt üzembe helyezés
helyzete), javaslattételre.

A Magyar Honvédség
Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának
336/2012. (HK 1/2013.) MH VDK
intézkedése
a „Mûszaki Adattár I.”
címû fõnökségi kiadvány kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében, valamint a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Mûszaki Adattár I.” címû fõnökségi kiadvány kiadásáról az
alábbi
intézkedést
adom ki:

1. A „Mûszaki Adattár I.” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként kiadom.
2. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiadvány pedig kiadásakor lép hatályba.
Tamási Béla mk. ezredes s. k.,
mb. parancsnok
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
462/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP
intézkedése
a SEGÉDLET A HUMINT ERÕK KIKÉPZÉSÉHEZ
címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
463/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP
intézkedése
„Repülõeszközök vészhelyzeti mentési információi
a tûzoltó szolgálatok számára (segédlet)”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
„SEGÉDLET A HUMINT ERÕK KIKÉPZÉSÉHEZ”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a „Repülõeszközök vészhelyzeti mentési információi a tûzoltó
szolgálatok számára (segédlet)”címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

intézkedést
adom ki:

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.
2. A „SEGÉDLET A HUMINT ERÕK KIKÉPZÉSÉHEZ” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználására kiadom.
3. A kiadvány a harcászati hírszerzõ – HUMINT szakállomány szakmai képzéséhez, ismereteik bõvítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati követelményeket, eljárási
módokat, protokollokat tartalmazza.
4. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezeteinek személyi állománya a rá vonatkozó mértékben ismerje meg és alkalmazza.
5. A kiadvány minõsítése „Titkos”, ezért feltöltését az
MH Központi Doktrinális Adatbázis és az MH Központi
Doktrinális Adattár állományába nem engedélyezem.
6. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba,
és visszavonásig hatályos. Egyben hatálytalanítom az
MH Szárazföldi Parancsnokság 6/9/2006/HTF nyt. számú,
„HUMINT képzés kézikönyve” címû kiadványát.

Domján László vezérõrnagy s. k.,

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.
2. A „Repülõeszközök vészhelyzeti mentési információi a tûzoltó szolgálatok számára (segédlet)” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.
3. A kiadvány tartalmazza a NATO által alkalmazott
fõbb repülõgép típusok vészhelyzetei során alkalmazandó
oltási és mentési sajátosságokat és eljárásokat.
4. Jelen intézkedésemmel bevezetem a HVK Vezérkar
fõnök helyettesének 7/2010. (X. 15.) HM HVKFH közleménye XXI. pontja alapján fenntartás nélkül elfogadott és
hatályba léptetett „STANAG 3896 CFR (EDITION 5) –
AEROSPACE EMERGENCY RESCUE AND MISHAP
RESPONSE INFORMATION (EMERGENCY SERVICES)” címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.
5. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezeteinek személyi állománya a rá vonatkozó mértékben ismerje meg és alkalmazza. A kiadványt a Légi kutató-mentõ készenléti szolgálat részére biztosítják.
6. A kiadvány kerüljön feltöltésre az MH Központi
Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális
Adattár állományába.
7. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és
visszavonásig hatályos.

MH összhaderõnemi parancsnok

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
464/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP
intézkedése
a JAK-52 REPÜLÕGÉP
MÓDSZERTANI SEGÉDLET
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
„JAK-52 REPÜLÕGÉP MÓDSZERTANI SEGÉDLET”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi
intézkedést
adom ki:
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2. A „JAK-52 REPÜLÕGÉP MÓDSZERTANI SEGÉDLET” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználására kiadom.
3. A kiadvány a repülõgépvezetõ-jelöltek JAK-52 típuson végrehajtásra kerülõ gyakorlati kiképzéshez szükséges repüléstechnikai szabályokat, a repülési gyakorlatok
elsajátítását és oktatását elõsegítõ tapasztalatokat tartalmazza.
4. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezeteinek személyi állománya a rá vonatkozó mértékben ismerje meg és alkalmazza.
5. A kiadvány kerüljön feltöltésre az MH Központi
Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális
Adattár állományába.
6. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és
visszavonásig hatályos.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

SZERVEZETI HÍREK
A MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
bélyegzõ érvénytelenítésérõl

A
MAGYAR HONVÉDSÉG
orvosi rendelõ
1027 Budapest, Fõ u. 70–78.
Telefon: 201-0133
feliratú, segédbélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2013. január 15-tõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés
egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó
része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üzleti célú hirdetések is
elhelyezhetõk.
A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 62 400 Ft + áfa.
A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk:
1/1 belív (174 ´ 240 mm)
hátsó borító

327 540
408 630

1/2 fekvõ (174 ´ 120 mm)

173 310

álló (87 ´240 mm)

173 310

1/4 álló (87 ´ 120 mm)

93 810

Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):
Bélyegzõk, okiratok, igazolványok stb.
érvénytelenítése egységesen

22 737

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként

19 239

Hirdetmények, közlemények, valamint üzleti hirdetések közzétételének feltétele cégszerû aláírással ellátott megrendelés kiadóba történõ megküldése (megrendeles@mhk.hu, agazati@mhk.hu, fax: +36 1 235-4548), valamint
10 000 Ft + áfa díjelõleg megfizetése.
Kérjük továbbá, hogy a Megrendelõ az adószámát a megrendelésen tüntesse fel.
Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész állomány hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba ütközõ hirdetéseket visszautasítson.
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