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JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLXXVII.
t ö r v é n y

az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl,
az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási

feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése,
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról

és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal
kapcsolatos adatkezelésrõl*

Az Országgyûlés Magyarország függetlenségének, te-
rületi épségének, nemzetközi szerzõdésekben rögzített ha-
tárainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érde-
kében a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
A KATONAI IGAZGATÁS RENDSZERE

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában
a) behívhatósági korhatár:
1. a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvéd-

ség) hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felsõ
korhatára,

2. más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek ese-
tén annak az évnek a december 31. napja, amelyben
40. életévét betölti,

b) hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követõen
a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magyar állampol-
gárságú férfi,

c) igénybevevõ: a Honvédség, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 80. § r) pontjában meghatározott
rendvédelmi szervek és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében
meghatározott honvédelemben közremûködõ szervek,

d) igénybevételi hatóság: az ország egész területére,
vagy több megyét érintõ részére a Kormány, vagy a Kor-
mány felhatalmazása alapján az adott tevékenységért fele-
lõs miniszter, az ország egy közigazgatási területére a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgár-

mester, törvényben meghatározott esetben és feltételek
szerint a katonai igazgatás szervének vezetõje,

e) katonai igazgatás: a közigazgatás része, a közigazga-
tási szervek (állami, önkormányzati, katonai) jogilag sza-
bályozott olyan tevékenysége, amely a haza fegyveres vé-
delme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érde-
kében, törvény alapján létrehozott jogalanyok és a termé-
szetes személyek honvédelmi kötelezettségeinek és önként
vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a kö-
telezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul.

II. FEJEZET
A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,

FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. §

(1) A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság a Honvédség katonai igazga-
tási és központi adatfeldolgozó szerve.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve alárendeltségében

a) katonai igazgatási központok,
b) toborzó és érdekvédelmi központok, valamint
c) katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák

mûködnek.
(3) A katonai igazgatási központok a hadkötelezettség

bevezetését követõen a hadkötelezettség idejére sorozó
központokká alakulnak át.

(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott szervek e törvényben meghatározott fel-
adataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. §

A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldol-
gozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggõ
katonai igazgatási feladatokat:

a) az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek
és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését
követõen az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyil-
vántartásával, katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok
tervezése, vezetése és végrehajtása,

b) a polgári munkakörben történõ meghagyásba bevont
szervezetek kormányrendeletben meghatározottak szerinti
ellenõrzése,
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c) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvéde-
lemben közremûködõ szervek részére szükséges gazdasá-
gi és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellen-
õrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának elõké-
szítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges, tör-
vényben meghatározott nyilvántartás kezelése, az önkén-
tes tartalékosok munkáltatóival történõ kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása,
f) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartásá-

nak kezelése,
g) a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának

kezelése,
h) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyil-

vántartásának kezelése,
i) a hadkötelezettség bevezetését követõen a hadköteles

nyilvántartás átadása a sorozó központoknak illetékességi
területük szerinti bontásban,

j) a behívhatósági korhatárt elért tartalékos állomány
adatainak átadása a Honvédség központi irattározásra kije-
lölt szervének,

k) jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése
a meghagyásba bevont szervekrõl, és meghagyásra kijelölt
munkakörökrõl békében is, valamint a hadkötelezettség
bevezetését követõen a meghagyásban részesült hadköte-
lesekrõl,

l) a háborús veszteség-nyilvántartás és tájékoztatás
nemzetközi egyezmények szerinti végrehajtása,

m) a Honvédség személyi állománya részére a szolgála-
ti-, a kormánytisztviselõi-, a közalkalmazotti-, a nyugdí-
jas-, a hadkötelezettség bevezetését követõen a katonai
igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló
jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyez-
mények hatálya alá tartozó egyéb igazoló iratokkal történõ
ellátása.

4. §

A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi kato-
nai igazgatási feladatokat:

a) békében a 7. § szerinti nyilvántartás kezelése a kato-
nai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének elõkészítése
érdekében,

b) hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyil-
vántartás kezelése, a Honvédség hadkötelesekkel történõ
hadkiegészítése,

c) a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szük-
séges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség telje-
sítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges
nyilvántartás vezetése,

d) szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívü-
li állapot és váratlan támadás idején részvétel a Honvédség

és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének elõkészí-
tésében.

5. §

A toborzó és érdekvédelmi központok, valamint a kato-
nai igazgatási és érdekvédelmi irodák részt vesznek a gaz-
dasági-anyagi szolgáltatások biztosítása elõkészítésében,
valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési szak-
feladatok végrehajtásában.

III. FEJEZET
A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

4. A hadköteles nyilvántartás

6. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve, a hadkötelezettség bevezetésének biztosí-
tása céljából, a kiképzett tartalékosokról és potenciális
hadkötelesekrõl már béke idején, valamint a hadkötele-
zettség bevezetését követõen a hadkötelesekrõl, a katonai
szolgálatra történõ behívás elõkészítése és végrehajtása
céljából szükséges, az 1. mellékletben meghatározott ada-
tokat tartalmazó hadköteles nyilvántartást vezet, amely ha-
tósági nyilvántartás.

(2) Az 1. melléklet J)–M) pontjaiban meghatározott
adatok kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején ke-
zelhetõk a hadköteles nyilvántartásban, és azokat a kény-
szerintézkedés megszüntetése napjának hatályával, vagy a
fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó
határozat jogerõre emelkedésének napjával törölni kell.

(3) A 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint szolgáltatott
adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, valamint
a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét be-
tölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított,
visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett tarta-
lékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest, a rá vonat-
kozó adatszolgáltatást követõen utólagosan kell hadköte-
les nyilvántartásba venni.

(4) Béke idején annak az évnek december 31-éig, mely-
ben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles a rá
vonatkozó behívhatósági korhatárt eléri, az adatait a had-
köteles nyilvántartásban kizárólag a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követõen
a Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve kezeli.

(5) A nyilvántartásból az e törvényben és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem
teljesíthetõ.
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7. §

(1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a Hon-
védséggel fennálló hivatásos-, szerzõdéses-, vagy önkén-
tes tartalékos szolgálati jogviszonya 2011. január 1-jét kö-
vetõen, legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat telje-
sítését követõen szûnt meg, valamint életkoruk nem érte el
a hivatásos katonai szolgálat felsõ korhatárát és a szolgála-
ti jogviszony megszûnésekor katonai szolgálatra alkalmas
minõsítéssel rendelkeztek, a Honvédség katonai szerveze-
tei hadi beosztásába történõ elõzetes tervezése céljából az
érintettek lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási
központ már békében is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett tar-
talékosok 1. melléklet A) pont a)–e), alpont, F) pont c) al-
pont és R) pont a)–e) alpont szerinti adatait a tervezett be-
osztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének ter-
vezése céljából békében továbbítja a katonai szervezet ré-
szére.

(3) A katonai igazgatási központ és a katonai szervezet
az (1) és (2) bekezdés szerinti adatkezelésre

a) a kiképzett tartalékosnak a hivatásos-, szerzõdéses-,
vagy önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonya megszû-
nését követõ 10. év december 31-éig, de legfeljebb a hiva-
tásos katonai szolgálat felsõ korhatárának eléréséig, vagy

b) a hivatásos-, szerzõdéses-, önkéntes tartalékos szol-
gálati jogviszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli
mentesítésig
jogosult.

(4) A katonai szervezet a (2) bekezdés szerinti adatkeze-
lésre a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevéte-
lével, legfeljebb a tervezett hadi beosztás megszûnéséig
jogosult.

8. §

(1) A hadkötelezettség fennállása idején, a szükséges
létszám biztosítása érdekében, a hadkötelesek adatait a rá-
juk vonatkozó behívhatósági korhatárig a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és ille-
tékességi területe vonatkozásában a sorozó központ, azt
követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szer-
ve kezeli.

(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a
hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat idõtartamára a
hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezetnek
is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szol-
gálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával összefüggõ
nyilvántartás és adatok kezelésére a katonai szervezet is
jogosult.

5. A hadkötelesek érdekvédelmi nyilvántartása

9. §

(1) A hadkötelezettség alapján történõ katonai szolgá-
latteljesítéssel összefüggõ baleset, betegség, sebesülés
vagy haláleset miatt társadalombiztosítási és szociális ellá-
tásra jogosult, korábban hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítettekrõl, illetve ellátásra jogosult hozzá-
tartozóikról a Honvédség (2) bekezdésben meghatározott
szerve – a nyugállományú katonák törvényben meghatáro-
zott érdekvédelmi nyilvántartásával megegyezõ tartalmú –
nyilvántartást vezet az ellátások biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgo-
zó szerve és a területi katonai igazgatási szervek az ellátás-
ra jogosult személy (1) bekezdésben meghatározott adatait
a jogosultság megszûnéséig, azt követõen a Honvédség
központi irattározásra kijelölt szerve kezeli.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve, továbbá a 2. § (2) bekezdés szerinti szer-
vek a nyilvántartott adatokról a gondoskodási feladatok-
ban együttmûködõ szerveknek az ellátások biztosítása ér-
dekében szolgáltatnak adatot. A nyilvántartásból az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadság-
ról szóló törvényben meghatározottakon túl további adat-
szolgáltatás nem teljesíthetõ.

IV. FEJEZET
ADATSZOLGÁLTATÁS A HADKÖTELES

NYILVÁNTARTÁSHOZ

6. Központi adatszolgáltatások

10. §

(1) A 40. életévüket tárgyév december 31-éig be nem
töltõ potenciális hadkötelesekre, kiképzett tartalékosokra
és hadkötelesekre vonatkozóan a Honvédség katonai igaz-
gatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az e §-ban
meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve a 2. mellékletben meghatározott adatokról a hadkö-
teles nyilvántartásba vételhez, majd a nyilvántartott ada-
tok pontosításához adatot szolgáltat

a) a hadköteles korba lépõkrõl a hadköteles nyilvántar-
tásba vétel évének január 31. napjáig,

b) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárság-
ról szóló törvény alapján megszerzõkrõl, ha magyarországi
lakóhellyel rendelkeznek haladéktalanul, valamint a kül-
földrõl hazatérõ magyar állampolgárokról a magyarországi
lakóhelyük bejelentését követõ 8 napon belül,

c) az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról min-
den év január 31. napjáig,
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d) a hadköteles nyilvántartásban lévõkrõl adataik meg-
változását követõ 8 napon belül.

(3) A Honvédség központi személyügyi szerve a hivatá-
sos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos állományában
szolgálatot teljesítõkrõl minden hónap 5. napjáig az 1.
melléklet A), F), S) és T) pontjában, valamint az R) pont
a)–f) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan
szolgáltat adatot.

(4) A rendvédelmi szervek az állományukban hivatásos
szolgálatot teljesítõkrõl minden év december 31. napjáig
az 1. melléklet A) pontjában és az R) pont a)–e) alpontjá-
ban meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak
adatot.

(5) A rehabilitációs szakértõi szerv az (1) bekezdés sze-
rinti személy legalább 36%-ot elérõ munkaképesség-csök-
kenésérõl, valamint a legalább 29%-ot elérõ egészségkáro-
sodásáról minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.

(6) Az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter az ál-
lampolgárságról való lemondásról minden év január 31.
napjáig szolgáltat adatot.

(7) A Honvédség központi személyügyi szerve, vala-
mint a rendvédelmi szervek a hivatásos, szerzõdéses, vagy
önkéntes tartalékos állományba felvettekrõl, valamint
szolgálati viszonyuk megszûnésérõl a hadkötelezettség
fennállása idején a rájuk vonatkozó behívhatósági korha-
tárig minden hónap 5. napjáig szolgáltat adatot.

(8) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomá-
nya vonatkozásában a (4) és (7) bekezdés szerinti adatszol-
gáltatási kötelezettséget és az adatok védelméhez szüksé-
ges különös biztonsági követelményeket a nemzetbizton-
sági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. §
(2) bekezdése szerinti együttmûködési megállapodás hatá-
rozza meg.

11. §

(1) A hadkötelezettség bevezetése esetén, a hadkötele-
zettség fennállása idejéig, a 40. életévüket tárgyév decem-
ber 31-ig be nem töltõ hadkötelesekre vonatkozóan a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
ve számára az e §-ban meghatározott szervek szolgáltat-
nak adatot. Az e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettség – a (4) és (5) bekezdésben meghatározottak ki-
vételével – nem érinti a 10. §-ban meghatározott adatszol-
gáltatási kötelezettség teljesítését.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az (1) be-
kezdés szerinti azon Magyarországon élõkrõl, akiknek van
magyarországi lakóhelye, vagy – ennek hiányában – tar-
tózkodási helye, de bejelentették három hónapon túli kül-
földi tartózkodásukat, vagy onnan történt visszatérésüket.

(3) A választási szerv adatot szolgáltat azokról az (1)
bekezdés szerinti személyekrõl, akiket országgyûlési, eu-
rópai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselõje-

löltként, polgármesterjelöltként, kisebbségi önkormányza-
ti képviselõjelöltként nyilvántartásba vettek vagy annak
megválasztottak, illetve megbízatásuk megszûnt, a hadkö-
telezettség elrendelésétõl számított 5 napon belül, vala-
mint a hadkötelezettség fennállásának idején a nyilvántar-
tásba vételt, a megválasztást, vagy a megbízatás megszû-
nését követõ 8 napon belül.

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve a hadköteles nyilvántartásban nyilvántartott adatok
pontosításához adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti
személy elhalálozásáról minden hónap 5. napjáig.

(5) Az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter az ál-
lampolgárságról való lemondásról minden hónap 5. napjá-
ig szolgáltat adatot.

7. Egyedi adatszolgáltatások

12. §

(1) A behívás, illetve a meghagyásba helyezés tervezése
és végrehajtása céljából a 40. életévüket tárgyév december
31-éig be nem töltõ potenciális hadkötelesekre, kiképzett
tartalékosokra és hadkötelesekre vonatkozóan az e §-ban
meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgo-
zó szerve részére szolgáltatja

a) békében, 3 évente január 31-éig a 3. mellékletben
meghatározott adatokat,

b) a hadkötelezettség bevezetését követõ 5 napon belül
a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint a meg-
hagyásban érintett hadköteles 1. melléklet A) pont a)–e)
alpontjában és U) pontjában meghatározott adatait.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintõ
adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell
teljesítenie a változást követõ 8 napon belül.

(4) Az elsõ adatszolgáltatást a kormányrendeletben ki-
jelölt szervezetek e törvény hatálybalépését követõ 6 hó-
napon belül, az egyedileg kijelölt szervezetek a kijelölést
követõ 30 napon belül teljesítik.

8. Megkeresésre történõ adatszolgáltatások

13. §

A jegyzõ közremûködik
a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szervének megkeresésére a települési önkor-
mányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel ren-
delkezõ kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek
lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában,
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b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ
megkeresésére a települési önkormányzat illetékességi te-
rületén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ hadkötelesek
személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak pon-
tosításában.

14. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplõ
személyekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a nyilvántar-
tás pontosításához

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szer-
ve, a 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról,

b) a rendvédelmi szerv az állományában hivatásos szol-
gálatot teljesítõk 10. § (4) bekezdésben meghatározott
adatairól,

c) az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter a 10. §
(6) bekezdésében meghatározott adatokról,

d) a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint
a rendvédelmi szerv a 11. § (7) bekezdése szerinti adatok-
ról,

e) a választási szerv a 11. § (3) bekezdése szerinti ada-
tokról,

f) a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a
meghagyásban érintett személyek 12. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott adatairól,

g) a kezelést végzõ orvos a katonai szolgálatra való al-
kalmasság megállapítása érdekében az 1. melléklet F) pont
a) és c) alpont, G), H), I) és S) pont szerinti adatokról.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplõ
hadkötelesekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a szemé-
lyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 11. §
(2) bekezdésben meghatározott adatokról.

9. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

15. §

A 6–8. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térí-
tésmentesek.

16. §

A 6–8. alcímben szolgáltatott adatokat
a) a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányá-

ban a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja
az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter, a személyi-
adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve és a Honvéd-
ség központi személyügyi szerve,

b) a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltat-
ja minden további adatszolgáltató.

MÁSODIK RÉSZ
A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

V. FEJEZET
SZEMÉLYES KÖTELEZETTSÉGEK

10. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

17. §

A hadkötelezettség bevezetését követõen a rá vonatko-
zó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles
a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint
illetékes jegyzõnek és a katonai igazgatási központnak
– azok megkeresésére – köteles adatot szolgáltatni a kato-
nai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló,
az 1. melléklet A)–F) és T) pontjában meghatározott adata-
iról.

11. Bejelentési kötelezettség

18. §

(1) A hadköteles a 17. § szerinti adatszolgáltatást köve-
tõen az abban foglalt adatokat érintõ változást a rá vonat-
kozó behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenteni tarto-
zik, valamint bejelenteni köteles az 1. melléklet R) pont
g) alpontja szerinti félbeszakítási ok megszûnését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség
nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése aló-
li felmentésérõl értesítést kapott.

(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott ada-
tokat a sorozó központnak jelenti be a változást követõ 8 na-
pon belül írásban vagy – személyes megjelenés esetén –
szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, szemé-
lyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni, a megfelelõ
okiratot vagy annak hiteles másolatát.

12. Megjelenési kötelezettség

19. §

(1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására a
megjelölt helyen és idõben meg kell jelennie adatainak el-
lenõrzése és egyeztetése, katonai alkalmasságának megál-
lapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából.

(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töl-
tött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkal-
masság elbírálásával összefüggõ orvosi, szakorvosi vizs-
gálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó köz-
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pont, a sorozóbizottság, vagy a jegyzõ által meghatározott
gyógyintézetben és idõpontban megjelenni.

(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles
megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása
céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megõrzését,
és visszaadását nem tagadhatja meg.

(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem
tesz eleget, azt a sorozó központ vezetõjének határozata
szerint a rendõrség elõvezeti.

13. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett
akadályoztatása esetén

20. §

Ha a hadköteles a 17. §, a 18. § (1) bekezdése, vagy a 19. §
(1)–(3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében
akadályozva van, helyette közeli hozzátartozója a rokon-
sági fok igazolásával, vagy a törvényes képviselõje, meg-
hatalmazottja is teljesítheti – az akadályoztatás okának
megjelölésével – a bejelentési kötelezettséget.

HARMADIK RÉSZ
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT

IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS

VI. FEJEZET
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT

IGAZOLVÁNYOK ADATTARTALMA ÉS
NYILVÁNTARTÁSA

14. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos
adatkezelés

21. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati jogviszo-
nyának és személyazonosságának igazolására szolgáló ka-
tonai igazolványának kiadása céljából a 4. melléklet sze-
rinti adatokat kezeli a hadkötelezettség fennállása idején.

(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet C)–E) és G)–H)

pontjai szerinti adatokat,
b) a hadköteles katona katonai szervezetének megneve-

zését, a szervezet bélyegzõlenyomatát,
c) a katonai igazolvány egyedi azonosítóját és érvényes-

ségi idejét,
d) a katonai igazolvány kiállításának idõpontját,
e) a kiállító katonai szervezet megnevezését, bélyegzõ-

lenyomatát és vezetõjének aláírását,
f) az igazolvány megnevezését.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve, és a hadköteles katona szolgálati beosztá-

sa szerint illetékes katonai szervezet a kiadott katonai iga-
zolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyil-
vántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés
c)–e) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben meghatározottakon
túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

15. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselõi
és közalkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos

adatkezelés

22. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hivatásos-, a szerzõdéses- és az önkéntes
tartalékos katonák, valamint a honvéd tisztjelöltek és hon-
véd altiszt-jelöltek szolgálati jogviszonya fennállásának
igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint a
Honvédség személyi állományába tartozást igazoló kor-
mánytisztviselõi és közalkalmazotti igazolvány kiadása
érdekében a 4. melléklet szerinti adatokat kezeli a Hon-
védséggel fennálló szolgálati-, kormánytisztviselõi- és
közalkalmazotti jogviszony idõtartama alatt.

(2) A szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselõi és a
közalkalmazotti igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,
b) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–H) pontjai sze-

rinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi

idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját.
(3) A (2) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatokat az

igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A kiadott igazolványokról az (1) bekezdésben meg-

határozott idõtartamban a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c) és
d) pontja szerinti adatokat.

(5) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben meghatározottakon
túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

16. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával
kapcsolatos adatkezelés

23. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a tényleges katona állományból nyugállo-
mányba helyezett személyek Honvédség által biztosított
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ellátások igénybevétele érdekében jogosultságuk igazolá-
sára szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadása
céljából e személyek 4. melléklet szerinti adatait kezeli a
jogosultság fennállása alatt.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–I) pontja sze-

rinti adatokat,
b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóját

és érvényességi idejét,
c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet

megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f) a Honvédség emblémáját,
g) az igazolvány megnevezését.
(3) A (2) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti adatokat az

igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) Aki szolgálati járandóságban részesül a Magyar

Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló törvénybõl eredõ jogosultságait a
katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A kiadott katonai nyugdíjas igazolványokról a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
ve az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamban nyil-
vántartást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat.

(6) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben meghatározottakon
túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

17. Az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásával
kapcsolatos adatkezelés

24. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a Honvédség hivatásos és szerzõdéses ka-
tona állománya részére kiadott, a szolgálati jogviszony
igazolására szolgáló, ideiglenes szolgálati igazolványok
központi nyilvántartása céljából e személy 4. melléklet A),
B), E), F) és J) pontja szerinti adatait kezeli a szolgálati
igazolvány kiadásáig.

(2) Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–G) pontja sze-

rinti adatokat,
b) Magyarország címerét,
c) a Honvédség emblémáját,
d) az igazolvány megnevezését,
e) a „hivatásos vagy szerzõdéses katona” feliratot,
f) az igazolvány egyedi azonosítóját,
g) az igazolvány érvényességének idejét,
h) az igazolvány kiállításának dátumát,
i) a kiállító szervezet megnevezését,
j) a kiállító személyügyi szerv bélyegzõlenyomatát.
(3) Az ideiglenes szolgálati igazolványról a Honvédség

katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az

(1) bekezdésben meghatározott idõtartamban nyilvántar-
tást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és a (2) be-
kezdés f)–i) pontja szerinti adatokat.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben meghatározottakon
túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

18. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos
adatkezelés

25. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a Honvédség tényleges katona állománya
részére a katonai cselekmények idõszakában történõ azo-
nosítás és segítségnyújtás biztosítása érdekében a szolgá-
lati jogviszony idõtartama alatt személyi igazolójegy ki-
adása céljából e személy 4. melléklet B), F) és J) pont sze-
rinti adatait, továbbá társadalombiztosítási azonosító jelét,
vércsoportját és RH faktorát kezeli.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét, és a 4. melléklet J) pontja szerinti

adatot,
b) a HUNGARY feliratot,
c) a tulajdonos vércsoportját és RH faktorát.
(3) A személyi igazolójegyekrõl a Honvédség katonai

igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az (1) bekez-
désben meghatározott idõtartamban nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az (1) bekezdés és a (2) bekezdés
c) pontja szerinti adatokat, a tulajdonos társadalombiztosí-
tási azonosító jelét, valamint az igazolójegy kiállításának
dátumát.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló törvényben meghatározottakon
túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

NEGYEDIK RÉSZ
GAZDASÁGI- ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK

VII. FEJEZET
A GAZDASÁGI- ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI

KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS
NYILVÁNTARTÁS

ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

19. Gazdasági- és anyagi szolgáltatás adatainak
nyilvántartása

26. §

A honvédelem feladatainak végrehajtása körében, az
igénybevevõ igényének teljesítése érdekében az igénybe-
vétel tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség kato-
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nai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint
a katonai igazgatási központ nyilvántartást vezet a kor-
mányrendeletben meghatározott ingatlanokról, technikai
eszközökrõl és szolgáltatásokról. Az ingatlanokról és szol-
gáltatásokról nyilvántartható adatokat az 5. melléklet,
a technikai eszközökrõl nyilvántartható adatokat a 6. mel-
léklet tartalmazza.

20. Adatszolgáltatás a gazdasági- és anyagi
szolgáltatások nyilvántartásához

27. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében
az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazga-
tási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresése alap-
ján a törvényben meghatározott adatkörben adatszolgálta-
tást teljesít a központi közúti közlekedési nyilvántartó
szerv és a hajózási hatóság.

(2) A katonai igazgatási központ megkeresése alapján
adatszolgáltatást teljesít az 5. és 6. mellékletben meghatá-
rozott adatokról

a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meg-
határozottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás, tech-
nikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni
jogosult,

b) a jegyzõ az illetékességi területén lévõ ingatlanokra
és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági és anyagi
szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján.

28. §

Az adatszolgáltatás során – a rendkívüli állapot és szük-
ségállapot idõszakán kívül – nem kérhetõ a szolgáltatásra
kötelezettõl az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat,
amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem
kérhetõk különösen

a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tõkekapcsolatokra vonatkozó,
c) az adózással összefüggõ pénzügyi mutatókra vonat-

kozó,
d) a jogvédelem alá esõ szellemi alkotásokra vonatkozó,
e) a szerzõdéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és
f) a kártalanítással össze nem függõ bér- és társadalom-

biztosítási
adatok.

29. §

(1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni
kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszol-

gáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai
eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján
kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik,
b) a technikai eszközt idõközben forgalomból kivonták

vagy azzal már nem rendelkezik.

30. §

Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen
kell biztosítani.

ÖTÖDIK RÉSZ
KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI

ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

VIII. FEJEZET
ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK

ELÕKÉSZÍTÉSE

21. Elõzetes alkalmasság megállapítása

31. §

A kiképzett tartalékos egészségi alkalmassága a hivatá-
sos-, szerzõdéses-, vagy önkéntes tartalékos jogviszony
megszûnésekor érvényes, a személyügyi nyilvántartásban
szereplõ, egészségügyi alkalmassága alapján kerül folya-
matosan rögzítésre a hadköteles nyilvántartásban.

32. §

(1) A sorozás elõkészítése érdekében a sorozó szak-fõ-
orvos már béke idején

a) a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tar-
talékosok és potenciális hadkötelesek elõzetes egészségi
alkalmasságát

aa) a sorkatonai szolgálatból leszerelés idõpontjában ér-
vényes egészségi alkalmasság,

ab) ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhetõ
személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. elõtti so-
rozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye,
valamint

ac) a 14. § (1) bekezdés g) pont szerinti adatszolgáltatás,
b) a katonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelesek elõze-

tes egészségi alkalmasságát a 10. § (5) bekezdés, a 14. §
(1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a 18. § (1) bekezdés és a 31. §
szerint rendelkezésre álló adatok

alapján állapítja meg.
(2) Az elõzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata so-

rán megállapítható fokozatok:
a) sorozásra tervezhetõ,
b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan,
c) sorozás alól mentes.
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(3) Béke idején az elõzetes alkalmasság megállapításá-
hoz a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldol-
gozó szerve kizárólag saját bázisán biztosít hozzáférést a
hadköteles nyilvántartáshoz a sorozó szak-fõorvos részére.

IX. FEJEZET
ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

22. Sorozás alóli mentesítés

33. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a sorozó
szak-fõorvos – szakorvosi igazolás alapján – 32. § (2) be-
kezdés c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség kato-
nai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve határo-
zatban állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak a
hadkötelesnek, aki

a) mozgásképtelen,
b) önmaga ellátására képtelen,
c) szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt

magatehetetlen,
d) siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy be-

szédfogyatékos,
e) vak, vagy egyik szeme hiányzik,
f) akinek bármelyik végtagja teljesen mûködésképtelen

vagy hiányzik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek

írásban kézbesíteni kell.

23. Sorozás

34. §

Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatra történõ behívását terve-

zik, és egészségi alkalmassága még nem került megállapí-
tásra, vagy

b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése
iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá vonatko-
zó behívhatósági korhatárt.

35. §

(1) A hadkötelesnek – a 33. §-ban és 38. §-ban foglalt
esetet kivéve – sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó
központ felhívásában megjelölt helyen és idõben.

(2) A sorozáson megjelenõ hadköteles az egészségi al-
kalmasságának megállapításához a sorozó központ felhí-
vásában meghatározott orvosi igazolást köteles magával
vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

36. §

(1) A sorozást elsõ- és másodfokú sorozóbizottság vég-
zi.

(2) Az elsõfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
vezetõje által kijelölt katona, tagja

a) a 38. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó
szakorvos,

b) a hadköteles személyes megjelenéssel történõ soro-
zása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos,
valamint a pszichológus.

(3) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó
központ vezetõje igényének megfelelõen a sorozás helye
szerinti település polgármestere, a fõvárosban a fõpolgár-
mester által határozatban kijelölt kisegítõ személyek vesz-
nek részt.

(4) Az elsõfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó
központ vezetõjének megkeresése alapján az orvost fog-
lalkoztató egészségügyi intézet vezetõje, illetve a területi-
leg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.

(5) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás
tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesz-
nek a hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képvise-
lõi, valamint részt vehet a hadköteles lakóhelye szerinti
polgármester képviselõje.

(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség köz-
ponti egészségügyi szervezetének alkalmasságvizsgáló
orvosa és pszichológusa, a sorozó központ sorozó szak-fõ-
orvosa.

(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
vének vezetõje által kijelölt kisegítõ személyek vesznek
részt.

37. §

(1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt
a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a sze-
mélyi adottságok, és a képzettség figyelembevételével
megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett ide-
jét és helyét.

(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági
fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szol-
gálatra ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra
alkalmatlan”.

(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági
fokozatát múló jellegû fogyatékossága, vagy betegsége
miatt nem lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyó-
gyulás várható idõpontjáig, de legfeljebb egy év idõtar-
tamra „a katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fo-
kozatba helyezi.

(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minõsítés legfeljebb
két egymást követõ esetben ismételhetõ meg, ezt követõen
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a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bí-
rálni.

38. §

(1) Az elsõ fokú sorozóbizottság, a sorozó szak-fõorvos
32. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint a
10. § (5) bekezdés, a 14. § (1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a
18. § (1) bekezdés és a 31. § szerint rendelkezésre álló ada-
tok alapján, személyes megjelenés nélkül sorozza a 7. §
szerinti hadkötelest.

(2) Az alkalmasság-megállapítás idõpontja elõtt 8 nap-
pal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság
írásban tájékoztatja a sorozás tervezett idõpontjáról.

39. §

(1) A sorozóbizottság a sorozás eredményérõl határoza-
tot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni kell.

(2) Az elsõfokú sorozóbizottság határozata ellen a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
véhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
a határozat hadköteles részére való kézbesítéstõl számított
8 napon belül lehet benyújtani. E határidõ jogvesztõ. Fel-
lebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való al-
kalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van he-
lye.

(3) A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja
el. A jogerõs másodfokú határozat bírósági felülvizsgála-
tára irányuló keresetlevél benyújtásának a katonai szolgá-
lat teljesítésére nincs halasztó hatálya, de a hadköteles a
keresetlevélben a behívás elhalasztását kérheti.

(4) A sorozóbizottság jogerõs határozata a hadkötele-
zettség megszûnésével vagy a hadköteles katonai szolgá-
latteljesítési kötelezettsége felsõ korhatárának elérésével
veszíti hatályát.

(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgá-
latra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgá-
latra alkalmas fokozatot kapott.

40. §

A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár el-
éréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi alkal-
masságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotá-
ban az alkalmasságát érintõ változás állt be. A kérelemhez
csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító
orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség katonai igazga-
tási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó
szak-fõorvos javaslatának ismeretében.

41. §

A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a ka-
tonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbe-
szakították, a szolgálat folytatásának megkezdése elõtt,

b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt a
katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli megálla-
pítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó
központ parancsnoka a kérelmének helyt adott,

c) aki a sorozáson katonai szolgálatra „ideiglenesen al-
kalmatlan” minõsítést kapott, és a minõsítéstõl számított
legalább 1 év elteltével,

d) aki a sorozásról távol maradt,
e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási

helyrõl elbocsátottak.

42. §

A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás
egyeztetéséhez és ellenõrzéséhez megfelelõen berendezett
helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgár-
mester biztosítja.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

24. Felhatalmazások

43. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg

a) a Magyar Honvédség központi irattározásra kijelölt
szervét, annak feladat- és hatásköreit,

b) a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a megha-
gyásba bevont szervek besorolásának a szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs minisz-
ter, hogy rendeletben állapítsa meg a katonai igazolvány,
a személyi igazoló jegy és a katonai nyugdíjas igazolvány
kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat.

25. Hatálybalépés

44. §

Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
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26. Módosító rendelkezések

45. §

(1) A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tar-
tózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köz-
társaság területén felállított nemzetközi katonai parancs-
nokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogál-
lásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) preambu-
luma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés a Magyarország területén szolgálati
céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, és a Magyaror-
szág területén felállított nemzetközi katonai parancsnok-
ságok és állományuk jogállásának teljes körû biztosítása
érdekében a következõ törvényt alkotja:”

(2) A Küfetv. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni a Magyar-
ország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegy-
veres erõkre, a Magyarország területén felállított nemzet-
közi katonai parancsnokságokra és azok állományának
tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó rendelkezések tekin-
tetében – az állomány tagjainak Magyarország területén
tartózkodó hozzátartozóira.”

(3) A Küfetv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Külföldi fegyveres erõnek Magyarország területére
történõ belépését és tartózkodását szolgálati célúnak kell
tekinteni, ha az az Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése
alapján engedélyezett.

(2) Szolgálati célúnak minõsül a külföldi fegyveres erõ
állománya tagjának Magyarország területére történõ belé-
pése,

a) ha az Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése alapján
engedélyezett, vagy

b) – amennyiben az nem tartozik az Alaptörvény 47.
cikk (1)–(3) bekezdés hatálya alá – ha az az állomány tag-
jának hivatalos vagy szolgálati feladatai ellátása érdeké-
ben történik, és a belépésrõl, valamint a szolgálati célról
az állományt küldõ állam illetékes hatósága a honvédele-
mért felelõs miniszter által vezetett minisztériumot kato-
nadiplomáciai úton, a belépés tervezett idejét legalább 3
nappal megelõzõen értesíti.”

(4) A Küfetv. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve
nyilvántartást vezet)

„d) a Magyarország területén felállított nemzetközi ka-
tonai parancsnokságokról és az azokhoz tartozó, és Ma-
gyarország területén szolgálatot teljesítõ állomány tagjai-
ról a nemzetközi katonai parancsnokságnak Magyarország
által nemzetközi szervezetként történõ elismeréséig.”

(5) A Küfetv. 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilván-
tartás a Magyarország területén felállított nemzetközi ka-
tonai parancsnokságokhoz tartozó és Magyarország terü-
letén szolgálatot teljesítõ állomány tagja alábbi adatait tar-
talmazza:”

(6) A Küfetv. 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás veze-
tésének célja:)]

„c) Magyarországnak a külföldi fegyveres erõk Ma-
gyarország területén történõ tartózkodásával összefüggõ
honvédelmi és nemzetbiztonsági védelmének hatékony el-
látása.”

(7) A Küfetv. 5. § (1) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó
szerve a NATO- és PfP-állomány, a Magyarország terüle-
tén felállított nemzetközi katonai parancsnoksághoz tarto-
zó és Magyarország területén szolgálatot teljesítõ állo-
mány tagja részére e jogállásának igazolására, valamint
egyes, a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok által
biztosított jogosultságainak és mentességeinek érvényesí-
téséhez az állomány tagjának erre vonatkozó írásbeli ké-
relmére, a 4. §-ban foglalt nyilvántartás adatai alapján iga-
zolványt állít ki. Az igazolvány az abban foglalt adatokat
közhitelûen igazolja.”

(8) A Küfetv. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Ma-
gyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságokra és azok állományának tagjaira vonat-
kozó nyilvántartásokban foglalt adatokat, amennyiben
a nemzetközi katonai parancsnokságot a Magyar Köztár-
saság nemzetközi szervezetként nem ismerte el, ]

„b) a Magyarország területén felállított, azonban Ma-
gyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert
nemzetközi katonai parancsnokság vagy annak magyaror-
szági székhelyének, illetve képviseletének megszûnésérõl
szóló, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium által kiállított nyilatkozat kézhezvételéig”
(kell megõrizni.)

(9) A Küfetv. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a Magyarország területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságot Magyarország nem-
zetközi szervezetként ismeri el, a Magyar Honvédség köz-
ponti adatfeldolgozó szerve a 4. § (1) bekezdés d) pontjá-
ban meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatokat – a
(3) bekezdés a) pontjában hivatkozott értesítés kézhezvé-
telét követõen, az adatok megsemmisítését megelõzõen –
átadja a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium részére.

(5) A Magyarország területén felállított, és Magyaror-
szág által nemzetközi szervezetként elismert nemzetközi
katonai parancsnokságokat a külpolitikáért felelõs minisz-
ter által vezetett minisztérium a Magyarországon képvise-
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lettel rendelkezõ nemzetközi szervezetek jegyzékében,
azok állományának tagjait pedig a Magyarországon képvi-
selettel rendelkezõ nemzetközi szervezetek tisztviselõinek
jegyzékében tartja nyilván.”

(10) A Küfetv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartá-
sokban foglalt adatok – a (2) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – a Magyarország területén szolgálati céllal tartóz-
kodó külföldi fegyveres erõk és azok állománya, valamint
a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok nemzetbiztonsági védelmének, valamint
Magyarország honvédelmi érdekeinek biztosítása, továb-
bá a nemzetközi katonai parancsnokságok felállításában
érintett nemzetközi szervezetekkel történõ kapcsolattar-
tásra tekintettel nem hozhatók nyilvánosságra.”

(11) A Küfetv. 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés alapján nem korlátozható a következõ
adatok nyilvánossága, amennyiben azok nem képeznek mi-
nõsített adatot:)]

„c) a Magyarország területén felállított, és Magyaror-
szág által nemzetközi szervezetként el nem ismert egyes
nemzetközi katonai parancsnokságok megnevezése;

d) a Magyarország területén felállított, és Magyarország
által nemzetközi szervezetként el nem ismert egyes nem-
zetközi katonai parancsnokságok Magyarország területén
lévõ szervezetének teljes létszáma.”

(12) A Küfetv. 9. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A külföldi fegyveres erõ Magyarország területén,
magyar hajón vagy magyar légi jármûvön szolgálati céllal
tartózkodó, valamint a Magyarország területén felállított
és Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem is-
mert nemzetközi katonai parancsnokság állományának
tagjai és azoknak a Magyarország területén, magyar hajón
vagy magyar légi jármûvön tartózkodó hozzátartozói Ma-
gyarország joghatósága alá tartoznak.”

(13) A Küfetv. 10. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyarország
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság ál-
lományának tagjai szolgálati fegyvereiket Magyarország
területén, valamint a magyar hajón vagy magyar légi jár-
mûvön a jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen használhatják.”

(14) A Küfetv. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kizárólag Magyarország területén szolgálati cél-
lal tartózkodó külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyar-
ország területén felállított nemzetközi katonai parancs-
nokság külföldi állománya tagjának egészségügyi ellátását
végzõ, a külföldi fegyveres erõ vagy a nemzetközi katonai
parancsnokság állományába tartozó személy e tevékeny-

ségének végzése erejéig mentesül az egészségügyi tevé-
kenység végzéséhez jogszabályban elõírt engedélyezési
feltételek teljesítése alól.”

46. §

A Küfetv.
a) 1. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a) és

c) pontjában, 4. § (3) és (4) bekezdésének nyitó szövegré-
szében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, 9. § (2) bekezdésében,10. §
(2) bekezdésében és 5. alcímében a „Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés b) pontjában,
4. § (3) bekezdés c) és g) pontjában, 4. § (4) bekezdés c) és
e) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésé-
ben,7. § (3) bekezdés a), c) és i) pontjában, 13. § (1) bekez-
dés a) pontjában, 13. § (5) bekezdésében és 14. § (1) be-
kezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyé-
be a „Magyarország” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés e) pontjában és 11. § (1) bekezdésé-
ben a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Ma-
gyarország” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) be-
kezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegré-
szek helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 17. § b) pontjában az „Alkotmány 19. § (3) bekezdés
j) pont vagy 40/C. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe
az „Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése” szöveg,

f) 8. §-ában az „államnak a Magyar Köztársaság” szö-
vegrész helyébe az „állam Magyarország” szöveg
lép.

47. §

2012. május 1-jén hatályát veszti a Küfetv. 18. § (3) be-
kezdése.

48. §

A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûn-
ügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (5) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hadkötelezettség bevezetését követõen a Magyar
Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve, valamint a katonai igazgatás területi szerve a had-
kötelezettség feltételei fennállásának megállapítása céljá-
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ból jogosultak közvetlen hozzáféréssel átvenni a követke-
zõ adatokat:

a) a 11. § (1) bekezdés ca), cb), e), f), h), i) pontjában, a
11. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatok,

b) a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok,
c) a 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok,

valamint
d) a 28. § b) és c) pontjában meghatározott adatok.”

49. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény a kö-
vetkezõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A katonai igazgatás területi szerve a technikai
eszközök igénybevételének tervezése, igénybevételi célú
kijelölése céljából a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerin-
ti adatokat igényelheti.”

50. §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a kö-
vetkezõ 52/A. §-sal egészül ki:

„52/A. § A Magyar Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettség beve-
zetése után a behívás alóli mentesség megállapítása céljá-
ból igényelheti a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ válasz-
tási szervtõl a jelöltként nyilvántartásba vett személy csa-
ládi és utónevét, személyi azonosítóját, és lakcímét.”

51. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény

a) 23. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következõ szervek az alábbiakban meg-

határozott célból kezelhetik:)
„j) a Magyar Honvédség a törvényben meghatározott

hadkiegészítési és érdekvédelmi feladatai ellátásához.”
b) 24. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)
„l) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi

adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szer-
vei egymás között a törvényben meghatározott hadkiegé-
szítési és érdekvédelmi feladataik ellátásához.”

c) 32. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás ki-

vételével – jogosult)
„f) a katonai igazgatás szervei és a Magyar Honvédség

központi irattározásra kijelölt szerve, továbbá a katonai
szolgálat teljesítésének idõtartama alatt a tényleges állo-
mány vonatkozásában az állományilletékes katonai szerve-
zet a törvény szerinti hadköteles nyilvántartás vezetéséhez,

az önkéntes tartalékos és kiképzett tartalékos állomány ka-
tonai szolgálata tervezése érdekében, valamint a háborús
veszteség nyilvántartással kapcsolatban, nemzetközi megál-
lapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez;”

d) 36. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi azonosító továbbítására jogosult:)
„k) a 32. § f) pontjában felsorolt szervek egymás között

az ott meghatározott feladataik ellátásához;”
e) 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – szemé-

lyi azonosító alkalmazásával – rendszeres adatszolgálta-
tást teljesít:)

„a) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervének a katonai nyilvántartásban sze-
replõ polgár családi és utónevének, anyja nevének, szüle-
tési helyének és idõpontjának, személyi azonosítójának,
családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének
változásáról, ideiglenesen külföldön tartózkodásának té-
nyérõl, vagy az onnan való visszatérésérõl, továbbá az
érintett elhalálozásáról, az ország végleges elhagyásáról,
továbbá a honvédelmi kötelezettség alá esõ polgárok elsõ
alkalommal történõ nyilvántartásba vételéhez a polgár ter-
mészetes személyazonosító adatairól, személyi azonosító-
járól, családi állapotáról és lakcímérõl;”

52. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. §-ának b)
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § c) pontja sze-
rinti adatok igénylésére jogosultak:]

„b) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve, a katonai igazgatás illetékes terüle-
ti szervei és a Magyar Honvédség központi irattározásra
kijelölt szerve a hadkötelesek nyilvántartásának vezetésé-
hez és a háborús veszteség nyilvántartással kapcsolatos
kötelezettségek teljesítéséhez;”

53. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés d) pontjában a „hon-
védelmi igazgatás szerve” szövegrész helyébe a „Magyar
Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve” szöveg lép.

54. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tör-
vény 19. § (2) bekezdésében a „a Magyar Honvédség köz-
ponti adatfeldolgozó szervét” szövegrész helyébe a „Ma-
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gyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldol-
gozó szerve” szöveg lép.

55. §

A közúti közlekedésrõl 1988. évi I. törvény a következõ
28/A. §-al egészül ki:

„28/A. § (1) E törvény rendelkezéseit a Magyarország
területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erõk, valamint a Magyarország területén felállított nem-
zetközi katonai parancsnokságok Magyarországon szolgá-
latot teljesítõ állományának tagjaira (a továbbiakban: kül-
földi állomány), valamint azoknak a Magyar Köztársaság
területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erõk, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyil-
vántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény 2. § (2) be-
kezdésében meghatározott hozzátartozójára az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A külföldi állomány tagja, valamint az (1) bekezdés
szerinti hozzátartozója a saját tulajdonában lévõ, és a saját
részére, vagy hozzátartozója személyes használatára – szol-
gálati célú tartózkodása idejére ideiglenesen – behozott
gépjármûvét (a továbbiakban: külföldi állomány gépjár-
mûve) külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel is hasz-
nálhatja Magyarország területén.

(3) Ahol e törvény vagy a közúti közlekedési igazgatás-
ról szóló jogszabály lakóhelyet, lakcímet vagy tartózkodá-
si helyet említ, ott a külföldi állomány tekintetében az iga-
zolt elhelyezési helyet is érteni kell.

(4) A külföldi állomány gépjármûve – a közlekedésbiz-
tonsági üzemeltetési mûszaki feltételek kivételével – men-
tesül a közúti jármûvek forgalomba helyezésére és forga-
lomban tartására vonatkozó jogszabályban meghatározott
üzemeltetési mûszaki feltételek alól.”

56. §

(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A következõ szervek írásbeli megkeresésére a kezelést
végzõ orvos az érintett egészségügyi és a megkeresõ szerv
által törvény alapján kezelhetõ, az azonosításhoz szüksé-
ges személyazonosító adatait átadja a megkeresõ szerv-
nek. A megkeresésben a 4. § (4) bekezdésének megfelelõen
fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és sze-
mélyazonosító adatokat. A megkeresõ szervek a követke-
zõk lehetnek:]

„c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén
az illetékes jegyzõ, a Magyar Honvédség katonai igazgatá-
si és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai
egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,”

(2) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontjában a „Magyar
Honvédség központi adatfeldolgozó szerve” szövegrész
helyébe a „Magyar Honvédség katonai igazgatási és köz-
ponti adatfeldolgozó szerve” szöveg lép.

27. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó
követelményének való megfelelés

57. §

E törvény 17–20. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) be-
kezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A hadköteles nyilvántartásban
kezelhetõ adatok

A) Személyazonosító adatai:
a) születési családi és utónevei,
b) házassági családi és utónevei,
c) születési ideje,
d) születési helye,
e) anyja születési, családi és utónevei,
f) személyi azonosítója,
B) Lakcím adatai:
a) bejelentett lakóhelye,
b) tartózkodási helye,
c) értesítési címe,

C) További értesítési adatai:
a) elektronikus levelezési címe,
b) a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének idõ-

tartama alatt a kiértesíthetõ hozzátartozó neve és
lakcíme,

D) További állampolgársága,
E) Családi állapota,
F) A szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:

a) katonai szolgálatra való alkalmasságát érintõ be-
tegsége,

b) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági
fokozata,
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c) szomatometriai adatai,
d) megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,
e) szakképzettsége,
f) foglalkozása,
g) idegen nyelv ismerete és annak foka,
h) gépjármû-vezetõi, munkagép-kezelõi engedélyének

kategóriája, érvényességi ideje,
i) saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefo-

gadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének
ideje,

j) külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett
katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,

G) Munkaképesség csökkenés foka, illetve a rehabilitációs
járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának
a) pontja szerinti egészségkárosodás mértéke,

H) Testi, szellemi fogyatékossága, személyiségzavara,
I) Szenvedélybetegsége,
J) Az elõzetes letartóztatás, házi õrizet, illetõleg lakhely-

elhagyási tilalom elrendelésének, valamint e kényszerintéz-
kedések megszüntetésének idõpontja,

K) A vele szemben folyamatban lévõ büntetõeljárás, a
kiszabott fõ- és mellékbüntetés,

L) A szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadu-
lásának várható ideje, szabadulásának idõpontja,

M) A büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövet-
kezmények alóli mentesítése,

N) Elhalálozása,
O) Külföldi letelepedése, 3 hónapon túli külföldi tartóz-

kodása,
P) Az állampolgárság megszûnése,
R) Szolgálati adatai:

a) a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli ka-
tonai és polgári), típusa (sorkatona, tartalékos, hi-
vatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos, hadkö-
teles), kezdete, befejezése,

b) megszerzett katonai szakképzettsége,
c) az elért rendfokozata,
d) a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, rendvé-

delmi szervezet, közintézmény),
e) a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és

a megszerzett szakmai gyakorlata,
f) a leszerelés oka,
g) a szolgálat félbeszakításának oka,
h) szolgálatteljesítés közben bekövetkezett baleseté-

nek, betegségének, sebesülésének ideje, elhalálo-
zásának oka, ideje,

S) Vércsoportja és RH faktora,
T) Társadalombiztosítási azonosító jele,
U) A meghagyásba tervezés és helyezés céljából a had-

kötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján
mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonat-
kozó adatok.

A J)–M) pont szerinti adatok csak a hadkötelezettség
fennállása idején kezelhetõk.

2. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve által a hadköteles nyilvántartáshoz

szolgáltatott adatok

A) A természetes személyazonosító adatok,
B) A lakcímadatok,
C) Az állampolgárságra vonatkozó adatok,
D) A családi állapot,
E) A nyilvántartásból való kikerülés tényét,
F) A személyi azonosító.

3. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatásában
megküldendõ adatok

I.

Jogszabályban kijelölt szerv esetén a
– szervezet megnevezése,
– meghagyási kategória,
– meghagyási alkategória,
– szervezet címe,
– felelõs (kapcsolattartó) személy:
– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– honvédelmi feladat ellátására kijelölõ jogszabály,
– meghagyásra kijelölt munkakörök.

II.

Egyedileg kijelölt szerv esetén
1. Egyéni vállalkozó esetén

– a meghagyási kategória,
– a kijelölõ határozat száma,
– az egyéni vállalkozó:
– neve,
– címe,
– adószáma,
– telefonszáma,
– e-mail címe,

(ha a felelõs személy nem az egyéni vállalkozó)
– a felelõs (kapcsolattartó) személy:
– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– a meghagyásra kijelölt munkakörök.
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2. Szervezet:
– a meghagyási kategória,
– a kijelölõ határozat száma,
– a szervezet:
– megnevezése,
– székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe,
– adószáma,
– a felelõs (kapcsolattartó) személy:
– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– a meghagyásra kijelölt munkakörök.

4. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A Magyar Honvédség által kezelhetõ adatok
a jogviszony igazolását szolgáló igazolványok

kiállításához

A Magyar Honvédségnél szolgálati (kormánytisztvise-
lõi, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, illetve a
nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult

A) Születési családi és utónevei,
B) Házassági, felvett családi és utónevei,
C) Anyja családi és utónevei,
D) Születési helye,
E) Születési ideje,
F) Jogviszonyának megnevezése, katona esetében a

rendfokozat is,
G) Arcképe,
H) Saját kezû aláírása,
I) A nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra

jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggõ
rendelkezés,

J) Személyi azonosító.

5. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasá-
gi- és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében az ingat-
lanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi kato-
nai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a katonai igaz-
gatás területi szervei által kezelhetõ adatok:

A) Az ingatlan
a) megnevezése,
b) címe, postacíme,
c) telefon-, telefaxszáma,
d) elektronikus postacíme,
e) az ingatlan helyrajzi száma.

B) A szolgáltatás
a) megnevezése,
b) elérhetõségének címe, postacíme,
c) telefon-, telefax, elektronikus elérhetõsége.

C) A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra
vonatkozóan:

a) neve, megnevezése,
b) székhelye, lakcíme,
c) postacíme,
d) telefon-, telefaxszáma,
e) elektronikus postacíme,
f) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy

esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület
esetén bírósági nyilvántartási száma.

D) Az ingatlan, szolgáltatás lehetõségeire vonatkozó
adatok, különösen:

a) ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
b) elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,
c) fektetési lehetõség, fektetési anyagok mennyisége,
d) elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,
e) elhelyezésre szolgáló ingatlan fûtési módja,
f) fõzési lehetõség,
g) étkeztetési lehetõség,
h) fürdetési, kommunális lehetõségek,
i) gépjármû-javítási lehetõségek,
j) jármûmosási lehetõségek,
k) mosatási/vegytisztítási lehetõség.

6. melléklet
a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági-
és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a technikai
eszközökrõl a Honvédség központi katonai igazgatási és
adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szer-
vei által kezelhetõ adatok:

A) A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra
vonatkozóan:

a) neve, megnevezése,
b) székhelye, lakcíme,
c) postacíme,
d) telefon-, telefaxszáma,
e) elektronikus postacíme,
f) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy

esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület
esetén bírósági nyilvántartási száma.

B) A technikai eszközre vonatkozó azonosító és mûsza-
ki adatok, különösen:

a) a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motor-
száma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,

b) gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
c) teherbírása, szállítható személyek száma,
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d) kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolá-
si kapacitásra vonatkozó adatok,

e) üzemanyaga, hajtóanyaga,
f) üzemben tartásának-, tárolásának helye,
g) hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, mé-

retére vonatkozó egyéb adatok,
h) szállítási sebessége,
i) futómûvének típusa,
j) tengelyek száma,
k) engedélyezett sebessége,
l) kezelõk száma.

2011. évi CXCII.
t ö r v é n y

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati
viszonnyal kapcsolatos módosításáról*

1. §

(1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § (17) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)
„(17) Az altiszti állomány tagja: az a szerzõdéses vagy

hivatásos katona, aki az altiszti vagy a zászlósi rendfoko-
zati állománycsoportba tartozik.”

(2) A Hjt. 2. §-a a következõ (18a) és (18b) bekezdéssel
egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)
„(18a) A honvéd tisztjelölt: honvédtiszti alapképzésre

felvételt nyert személy, aki annak idõtartama alatt a kato-
nai képzést folytató felsõoktatási intézménnyel hallgatói
és a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati viszonyban áll.

(18b) A honvéd altiszt-jelölt: iskolarendszerû nappali
tagozatos katonai szakképzésre felvételt nyert személy,
aki a szolgálati beosztás betöltésére jogosító szakképzés
idõtartama alatt a Honvédség hadrendjébe tartozó, katonai
szakképzést folytató szervezettel tanulói, és a Honvédség-
gel altiszt-jelölti szolgálati viszonyban áll.”

(3) A Hjt. 2. § (22) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el.

(E törvény alkalmazásában:)
„(22) Érdekképviseleti szerv: az állomány tagjainak

minden olyan szervezete, amelynek elsõdleges célja
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos érdekek elõmozdítása
és megvédése. A szakszervezet olyan érdekképviseleti
szerv, amelynek elsõdleges célja az állomány tagja szolgá-
lati viszonyával kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése.”

(4) A Hjt. 2. § (32) bekezdése a következõ k) ponttal
egészül ki:

(Külföldi szolgálat: a külföldi állomáshelyen teljesített
katonai szolgálat. A külföldi szolgálat teljesítésének for-
mái különösen)

„k) hadmûvelet közvetett támogatása külföldrõl, nem
hadmûveleti területen.”

2. §

A Hjt. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a hatáskö-

rébe tartozó döntéseket – a teljesítményértékelés, a minõ-
sítés, a vezetõi értékelés, a méltatlansági határozat,
a 222. § szerint fellebbezéssel megtámadható határozatok
kivételével – döntési lap formájában is meghozhatja.
A döntési lap a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése-
it összesíti. A döntési lapon történõ munkáltatói jogkör-
gyakorlás rendjét miniszteri rendelet határozza meg.

(2) A döntési lapon meghozott munkáltatói döntést
a miniszteri rendeletben meghatározott személyügyi szerv
foglalja határozatba, és azt a személyügyi szerv vezetõje
kiadmányozza. Az így elkészített határozatot a 7. § (4) be-
kezdésnek megfelelõen indokolni kell, és azt a 7. § (3) be-
kezdésének megfelelõen az állomány tagjával közölni
kell. A határozattal szemben az állomány tagja e törvény
rendelkezéseinek megfelelõen szolgálati panaszt terjeszt-
het elõ, illetve bírósághoz fordulhat.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozat közlésétõl számí-
tott 8 napon belül az állomány tagja írásban kérheti a sze-
mélyügyi szervtõl a döntési lap rá vonatkozó részének
(a továbbiakban: kivonat) közlését. A személyügyi szerv
a kivonatot a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon be-
lül közli az állomány tagjával.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntési lapon
rögzített döntése nélkül e § alapján a személyügyi szerv
határozatot nem hozhat. Döntési lapon hozott munkáltatói
döntéstõl eltérõ határozat érvénytelenségére a 8–11. § ren-
delkezéseit kell alkalmazni.”

3. §

A Hjt. IV. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„IV. FEJEZET
ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK ÉS ÉRDEKVÉDELEM

Érdekképviseleti szervek
31. § (1) Az érdekképviseleti szervek e törvény keretei

között szabadon mûködhetnek és gyakorolhatják jogosít-
ványaikat. Sztrájkot nem szervezhetnek, és tevékenysé-
gükkel – ide értve a Honvédség mûködéséhez szükséges
közbizalom fenntartásának veszélyeztetését is –, nem aka-
dályozhatják meg a Honvédség jogszerû és rendeltetéssze-
rû mûködését, az állomány tagjának a parancsok és intézke-
dések végrehajtására vonatkozó kötelezettsége teljesítését.

(2) Az állomány tagjának joga, hogy törvényben meg-
határozott feltételek szerint gazdasági és társadalmi érde-
keik elõmozdítása, védelme érdekében, mindennemû
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképvise-
leti szervezetet alakítson, az általa választott szervezetbe –
kizárólag az adott szervezet szabályaitól függõen – belép-
jen, vagy az ilyen jellegû szervezetektõl távol maradjon.

(3) Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövet-
ségeket létesíteni, ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nem-
zetközi szövetségeket is.

A szakszervezet
32. § (1) Az állomány tagja jogosult a Honvédségnél

szakszervezet létrehozására. A szakszervezet a Honvéd-
ségnél szerveket mûködtethet, ezek mûködésébe tagjait
bevonhatja.

(2) A Honvédség és a szakszervezet köteles egymást
írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint
a tisztségviselõ személyérõl.

33. § (1) E Fejezet alkalmazásában
a) tájékoztatás: a szolgálati viszonnyal összefüggõ in-

formáció átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és
az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét
lehetõvé tévõ módon,

b) konzultáció: a Honvédség és a szakszervezet közötti
véleménycsere, párbeszéd.

(2) A konzultációt a megállapodás érdekében, a kezde-
ményezésben megjelölt célnak megfelelõen oly módon
kell lefolytatni, hogy biztosított legyen

a) a felek megfelelõ képviselete,
b) a közvetlen, személyes egyeztetés, és
c) az érdemi tárgyalás.
(3) A Honvédség nem köteles tájékoztatást adni vagy

konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, meg-
oldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely
honvédelmi érdekeket, a Honvédség jogos érdekeit vagy
mûködését veszélyeztetné.

(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró sze-
mély a tevékenysége során tudomására jutott, közérdekû
adatnak nem minõsülõ tényt, információkat, megoldást
vagy adatot a személyhez fûzõdõ jogok megsértése, vala-
mint a honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek veszélyezte-
tése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

(5) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított
jogok a Honvédségnél képviselettel rendelkezõ szakszer-
vezetet illetik meg.

34. § (1) A Honvédség nem követelheti meg, hogy az ál-
lomány tagja szakszervezethez való tartozásáról nyilat-
kozzék.

(2) A szolgálati viszony létesítését, vagy fenntartását
nem lehet attól függõvé tenni, hogy a jelentkezõ vagy
az állomány tagja valamely szakszervezetnek tagja-e,
vagy megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy
vállalja-e a Honvédség által megjelölt szakszervezetbe
történõ belépést. Szakszervezethez való tartozása vagy
szakszervezeti tevékenysége miatt tilos az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonyát megszüntetni vagy vele szemben
bármilyen megkülönböztetést alkalmazni.

(3) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely
szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való távol-
maradástól függõvé tenni.

(4) A Honvédség szakszervezeti tagdíj levonásáért és
a szakszervezet részére történõ átutalásáért ellenértéket
nem követelhet.

Szakszervezeti érdekegyeztetés
35. § (1) A Honvédségnél a szolgálati viszonnyal össze-

függõ érdekegyeztetésben a Honvédség kijelölt képviselõ-
je és a szakszervezet választott tisztségviselõje vesz részt.
A konzultáció során a vitás kérdések egyeztetésébe szak-
értõk is bevonhatók.

(2) A miniszter köteles kikérni az állomány tagjainak
legalább 10 százalékát képviselõ szakszervezet vélemé-
nyét az állomány tagjainak szolgálatteljesítésére, szolgá-
latteljesítési és pihenõidejére, jutalmazására, valamint jut-
tatásaira vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról.

(3) A (2) bekezdésen túl az állomány tagjainak leg-
alább 10 százalékát képviselõ szakszervezet jogosult az ál-
lomány tagjainak legalább 10 százalékát érintõ munkálta-
tói intézkedéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos vé-
leményét a Honvédséggel közölni, ezzel összefüggésben
konzultációt kezdeményezni.

(4) Az állomány tagjainak legalább 10 százalékát kép-
viselõ szakszervezet tájékoztatást kérhet a Honvédségtõl
az állomány tagjainak szolgálati viszonyával összefüggõ
gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így külö-
nösen a szolgálati viszonyra vonatkozó jogszabályok vég-
rehajtásáról, és a Honvédséggel kötött megállapodások
betartásáról. A tájékoztatást 15 napon belül meg kell adni.

(5) A szakszervezet javaslatot tehet a Honvédség részé-
re az állomány tagját érintõ intézkedésekre, valamint
a szolgálati viszonyt érintõ intézkedés egységes értelme-
zésére.

(6) A szakszervezet jogosult az állomány tagjait az ér-
dekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggõ
kérdésekben tájékoztatni. A Honvédség – a szakszervezet-
tel egyeztetve – biztosítja annak lehetõségét, hogy a szak-
szervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást
a Honvédségnél a szolgálati helyen szokásos vagy más
megfelelõ módon közzétegye.

(7) A szakszervezet jogosult tagjait a Honvédséggel
szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörül-
ményeiket érintõ jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcso-
latban, meghatalmazás alapján gazdasági- és szociális ér-
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dekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szer-
vek elõtt képviselni.

36. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv
egyetértése szükséges a Honvédség állománya legalább
10 százalékának – de a szervezeti egységnél legalább 30 fõ
– tagságával rendelkezõ szakszervezetnél az állomány vá-
lasztott tisztséget betöltõ, szakszervezet által megjelölt
tagja szolgálati viszonyának a Honvédség által felmentés-
sel történõ megszüntetéséhez kivéve, ha a felmentés
az 59. § (2) bekezdése alapján kötelezõ. Az 59. § (2) be-
kezdés szerinti felmentésrõl a közvetlen felsõbb szakszer-
vezeti szervet elõzetesen értesíteni kell. E bekezdés alkal-
mazása során a szakszervezet szervezeti egységenként
az állomány legfeljebb egy tagját jogosult megjelölni.
A szakszervezet az állomány e bekezdés szerinti védelem-
re jogosult tagja helyett másikat akkor jelölhet meg, ha
a védelemre jogosult szolgálati viszonya vagy tisztsége
megszûnt.

(2) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti munkálta-
tói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a Honvédség
írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított 8 napon be-
lül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszer-
vezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés
indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha
a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet ér-
dek-képviseleti tevékenységében történõ közremûködés
miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha
a szakszervezet véleményét a fenti határidõn belül nem
közli a Honvédséggel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett
intézkedéssel egyetért.

(3) A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult
szervrõl az állomány védelemre jogosult tagja megjelölé-
sével egyidejûleg tájékoztatja a Honvédséget.

37. § (1) Feladata ellátása érdekében az állomány 36. §
(1) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját – ha a Hon-
védség és a szakszervezet közötti írásbeli megállapodás
kedvezõbb szabályt nem állapít meg – a szolgálati beosz-
tás szerinti havi szolgálatteljesítési ideje 10 százalékának
megfelelõ szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény illeti meg.
A szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény igénybevételét leg-
alább 10 nappal korábban be kell jelenteni.

(2) A szolgálatteljesítési idõ kedvezmény tartamára tá-
volléti díj jár. A szolgálatteljesítési idõ kedvezményt pénz-
ben megváltani nem lehet.

(3) A szakszervezet képviseletében eljáró, szolgálati
viszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek
a Honvédséggel szolgálati viszonyban álló tagja van,
a Honvédség területére – hivatali idõben és a Honvédség
elõzetesen értesítése mellett – beléphet. A belépés és
a Honvédség területén tartózkodás során a szakszervezet
képviseletében eljáró köteles betartani a Honvédség mû-
ködési rendjére vonatkozó szabályokat.

Az érdekegyeztetés fórumai
38. § (1) A szolgálati viszonyt érintõ ágazati jelentõségû

kérdésekben a miniszter az ágazati érdekvédelmi tanáccsal
egyeztet. A miniszter az ágazati érdekvédelmi tanácsban –
a (2) bekezdésben meghatározott – érdekképviseleti szer-

vek képviselõivel egyeztet. Az ágazati érdekvédelmi taná-
csot félévente egy alkalommal kell összehívni.

(2) Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és
mûködésének szabályait, az egyeztetés célját és tárgyköre-
it, valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványo-
kat e törvény keretei között a miniszter és az érdekegyezte-
tésben részt vevõ felek közötti megállapodás tartalmazza.
Az ágazati érdekvédelmi tanács titkársági feladatait a mi-
niszter által vezetett minisztérium látja el.

(3) Az ágazati érdekvédelmi tanács véleménynyilvání-
tásra, tájékoztatás-kérésre és javaslattételre jogosult az ál-
lomány tagjainak élet- és munkakörülményeivel, foglal-
koztatási feltételeivel kapcsolatban.

39. § (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanácsban (a továbbiakban: OKÉT) a Kormány – az alap-
szabályban meghatározott – országos szakszervezeti szö-
vetségek és országos önkormányzati érdekképviseleti
szervezetek képviselõivel egyeztet.

(2) Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg
a szervezetét, a mûködésének rendjét, az egyeztetés célját
és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megilletõ
jogosítványokat.

(3) Az OKÉT mûködésének feltételeit a Kormány
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter útján biztosítja.”

4. §

A Hjt. 40. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A tiszti és az altiszti állomány szolgálati viszonyá-
nak létesítése és megszüntetése, az elsõ tiszti és altiszti
rendfokozatba történõ kinevezés, a rendelkezési állo-
mányba helyezés munkáltatói jogköreit a Honvéd Vezér-
kar fõnöke gyakorolja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt jogkörök, valamint a to-
vábbi munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét minisz-
teri rendelet tartalmazza azzal, hogy a jogkörök rendfoko-
zat szerint differenciáltan is meghatározhatók.”

5. §

(1) A Hjt. 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,)
„c) akivel szemben a bíróság lefokozás, szolgálati vi-

szony megszüntetése büntetést szabott ki,”
(2) A Hjt. 41. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
(Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,)
„f) akinek lefokozására, szolgálati viszonyának meg-

szüntetésére fegyelmi fenyítésként került sor, vagy szolgá-
lati viszonya méltatlanság vagy a 247. § (6) bekezdés
a) pontja alapján szûnt meg.”

(3) A Hjt. 41. § (12) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(12) Önkéntes mûveleti tartalékos szolgálati jogvi-
szony – jogszabályban meghatározott feltételekkel, hatá-
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rozott idõre – azzal a 18. életévét betöltött személlyel léte-
síthetõ, akivel szemben a (2) bekezdésben meghatározott,
szolgálati viszony létesítését kizáró ok (a továbbiakban:
kizáró ok) nem áll fenn. Az önkéntes tartalékos szolgálati
jogviszony létesítése, és fennállása tekintetében
a 41/A. §-t és a 41/B. §-t megfelelõen alkalmazni kell. Ha
az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hi-
vatásos vagy szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésé-
vel egyidejûleg kerül sor, az önkéntes tartalékos szolgála-
tot vállaló személy egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
massági vizsgálatától el kell tekinteni, feltéve, hogy a hi-
vatásos vagy a szerzõdéses szolgálati viszony nem az állo-
mány tagjának egészségi, vagy pszichikai állapota miatt
került megszüntetésre.”

(4) A Hjt. 41. §-a a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) Nem létesíthetõ önkéntes tartalékos jogviszony

azzal a személlyel, aki a rendelkezésre állás idõszakában
munkaköre alapján meghagyásban részesül. Az önkéntes
tartalékos a rendelkezésre állás idõszakában betöltött
munkakörérõl a szerzõdéskötéskor nyilatkozik, az abban
bekövetkezett változást annak bekövetkezésétõl számított
30 napon belül bejelenti.”

6. §

A Hjt. 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati viszony az állományba való felvétellel
és annak elfogadásával határozott vagy határozatlan idõre
létesül. Az állományba kinevezett személy esküt tesz.
A legénységi állomány tagja a Hvt. szerinti honvéd-esküt,
az állomány elsõ tiszti vagy altiszti rendfokozatba kineve-
zett, valamint a Honvéd Koronaõrség tagja az 1. számú
melléklet szerinti esküt tesz.

(2) A szerzõdéses szolgálati idõ nem lépheti túl
az 55. §-ban meghatározott felsõ korhatárt.”

7. §

A Hjt. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) A polgári oktatási intézményi végzettséggel

felvett személy rendfokozatát beosztásának, végzettségé-
nek és képzettségének, az adott beosztáshoz kötõdõ szak-
mai gyakorlatának, valamint a várakozási idõk figyelem-
bevételével kell megállapítani.

(2) A kezdõ rendfokozat tiszt esetén legfeljebb száza-
dos, altiszt esetén legfeljebb fõtörzsõrmester lehet. Ettõl
a miniszter a Honvéd Vezérkar fõnökének javaslatára el-
térhet, ha a magasabb rendfokozattal történõ állományba
vételhez szolgálati érdek fûzõdik.”

8. §

A Hjt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az állomány tagját a próbaidõ alatt alapkiképzés-
ben, valamint a Honvédség és a beosztása sajátosságainak
megfelelõ tanfolyami képzésben kell részesíteni.”

9. §

(1) A Hjt. 46. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Szolgálat az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – ve-
zényléssel – a következõ szerveknél is teljesíthetõ]

„g) a központi és a helyi közigazgatási szerveknél,”
(2) A Hjt. 46. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
[Szolgálat az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – ve-

zényléssel – a következõ szerveknél is teljesíthetõ]
„k) a bíróságoknál, a bíróságok igazgatási feladatait el-

látó szervezeténél, az ügyészi szervezetnél,”
(3) A Hjt. 46. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszter a szervezeti egységnél rendszeresített

szolgálati beosztást kormánytisztviselõi vagy közalkalma-
zotti (a továbbiakban együtt: nem katonai) munkakörré,
a nem katonai munkakört szolgálati beosztássá átminõsít-
heti. Az átminõsítés e törvény alkalmazásában átszerve-
zésnek minõsül.”

(4) A Hjt. 46. §-a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szerzõdéses legénységi állományba felvett, rend-

fokozattal nem rendelkezõ katona egy évig közkatonaként
teljesít szolgálatot.”

10. §

A Hjt. 47/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkéntes tartalékos a tényleges szolgálattelje-

sítés ideje alatt a szerzõdésében meghatározott rendfoko-
zatot viseli.”

11. §

(1) A Hjt. 48. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Hon-
védségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt ren-
delkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen
a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

„h) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerben rezidensként részt vevõ szakorvos-jelölt,”

(2) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ o)–s) ponttal
egészül ki:

(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Hon-
védségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt ren-
delkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen
a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
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„o) aki a szolgálatát az NKE-n teljesíti, a vezénylés
idõtartamára;

p) akinek az NKE-hez történõ vezénylése megszünte-
tésre került, beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy
évig;

r) a hivatásos állomány legalább százados vagy leg-
alább fõtörzsõrmesteri rendfokozattal rendelkezõ tagja ké-
relmére, akinek

ra) további szolgálatára nincs lehetõség az Országgyû-
lés vagy a Kormány döntése alapján a Honvédségnél vég-
rehajtott létszámcsökkentés miatt,

rb) szolgálati beosztása átszervezés következtében
megszûnt, vagy

rc) maximális várakozási ideje letelt és annak meg-
hosszabbítására a 83. § (10) bekezdése alapján nem került
sor,

más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezéséig,
de legfeljebb a (10) bekezdésben meghatározott idõtar-
tamra;

s) a hivatásos állomány legalább 25 év szolgálati idõvel
rendelkezõ tagja kérelmére, aki egészségi, vagy pszichikai
okból katonai szolgálatra alkalmatlan, más közszolgálati
jogviszonyba történõ áthelyezéséig, de legfeljebb
a (10) bekezdésben meghatározott idõtartamra.”

(3) A Hjt. 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az állomány (1) bekezdés o) pontja alá tartozó tag-
jának elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonat-
kozó rendfokozati elõmeneteli szabályokat, az illet-
mény-megállapítására a 108. § (2) bekezdés rendelkezése-
it, az illetménykiegészítésükre a 110. § (1) bekezdés
b) pontját, (2) bekezdés a) pontját és a (3) bekezdését kell
megfelelõen alkalmazni.”

(4) A Hjt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az állomány (1) bekezdés b), e), f), j), l) és p) pont-
ja alá tartozó tagjának szolgálati feladattal való ideiglenes
ellátásáról a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles
gondoskodni. Az állomány (1) bekezdés h) pontja alá tar-
tozó tagjának szolgálati feladatait a Honvédség egészség-
ügyi szervezetének vezetõje határozza meg.”

(5) A Hjt. 48. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az állomány (1) bekezdés e), f), j), l) és p) pontja

alá tartozó tagja a 61/A. § szerint megüresedett beosztás,
és a 61/B. § szerint rész-szolgálatteljesítéssel érintett be-
osztás ellátására határozott idõre vezényelhetõ. Az egy
éves határidõt nem kell alkalmazni akkor, ha a vezénylés
idõtartama azt meghaladja.”

(6) A Hjt. 48. §-a a következõ (10)–(15) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) Az (1) bekezdés r) és s) pont szerinti rendelkezési
állomány a hivatásos állomány tagjának a rendelkezési ál-
lományba helyezésekor elért szolgálati idejének megfele-
lõen

a) három év után három hónapig,
b) öt év után öt hónapig,
c) nyolc év után hat hónapig,
d) tíz év után nyolc hónapig,

e) tizenhárom év után kilenc hónapig,
f) tizenöt év után tíz hónapig,
g) tizenhat év után tizenegy hónapig,
h) húsz év után tizennégy hónapig,
i) huszonöt év után tizenöt hónapig,
j) harminc év után tizenhat hónapig
tart. A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya

a rendelkezési állomány megszûnése, vagy megszüntetése
esetén – a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelye-
zés kivételével – a törvény erejénél fogva szûnik meg.

(11) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) pontja alá
tartozó tagja szolgálati feladatra a rendelkezési állomány
idõtartamának felére igénybe vehetõ.

(12) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pont-
ja alá tartozó tagja kérelmére a munkáltatói jogkör gyakor-
lója a rendelkezési állományba helyezést a más közszolgá-
lati jogviszonyba történõ áthelyezés, vagy a (10) bekezdés
szerinti idõtartam lejárta elõtt megszünteti. Ha a hivatásos
állomány tagja munkaviszony létesítése miatt kéri a ren-
delkezési állományba helyezés megszüntetését, a hivatá-
sos állomány tagja a (10) bekezdés szerinti idõtartam hát-
ralevõ részének megfelelõ távolléti díjra jogosult.

(13) A miniszteri rendeletben meghatározott személy-
ügyi szerv a hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy
s) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagjá-
nak 10. számú melléklet szerinti adatait – a rendelkezési
állományba helyezéssel egyidejûleg – a más közszolgálati
jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítése érdekében
megküldi a kormányzati tisztviselõkrõl szóló törvény sze-
rinti központi közszolgálati nyilvántartásnak. A KNBSZ
állományának tagja esetén a 10. számú mellékletben meg-
határozott egyes adatok átadása nem kötelezõ.

(14) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pont-
ja alá tartozó tagja, a Honvédség és a központi közszolgá-
lati nyilvántartást vezetõ külön jogszabályban meghatáro-
zott szerv a rendelkezési állomány idõtartama alatt a más
közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítése
érdekében kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.

(15) Ha külön törvény a tartalékállományba helyezet-
tek foglalkoztatására járulékcsökkentési kedvezményt
biztosít, illetve lehetõvé teszi annak személyi juttatásokra
történõ felhasználását, e rendelkezéseket az (1) bekezdés
r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett
személyt foglalkoztatóra is alkalmazni kell.”

12. §

A Hjt. a következõ 48/A–48/C. § -sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„Szolgálatteljesítés az NKE-n
48/A. § (1) Az állomány 48. § (1) bekezdés o) pontja alá

tartozó tagja a rendelkezési állományba vétellel egyidejû-
leg vezénylésre kerül az NKE munkakörébe, vagy vezetõi
beosztásába. A vezénylés idõtartama alatt az állomány tag-
ja szolgálati viszonyban áll, és jogállását e törvény hatá-
rozza meg. A rektor hatáskörébe tartozó kinevezés, vagy
vezetõi megbízás az állomány tagjának vezénylésével vá-
lik érvényessé.
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(2) Az oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakör
esetén a 48. § (1) bekezdés o) pontjának és e § alkalmazá-
sának feltétele, hogy az állomány tagja a külön törvényben
meghatározott tudományos feltételeknek megfelel, vala-
mint a katonai ismeretek oktatásához szükséges naprakész
hazai vagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Az állo-
mány azonos tudományos fokozattal rendelkezõ tagjai kö-
zött elõnyben kell részesíteni a csapatgyakorlattal, illetve
a külföldi szolgálattal rendelkezõket.

(3) Az e § szerinti vezényléshez az állomány tagjának
beleegyezése nem szükséges, azonban kérelmére különös
méltánylást érdemlõ egyéni érdekét figyelembe kell venni.
A vezénylés határozott és határozatlan idõtartamra is szól-
hat, és az 52. § (2) bekezdésben foglalt idõbeli korlát nem
alkalmazható.

(4) A vezénylés bármikor, indokolás nélkül a rektor
elõzetes értesítése mellett írásban megszüntethetõ. A ve-
zénylést meg kell szüntetni, ha az állomány tagja a munka-
körben, vagy a vezetõi beosztásban nem foglalkoztatható
tovább.

48/B. § (1) Az oktató, tanár, tudományos kutató szak-
mai ismereteinek szinten tartása és fejlesztése érdekében
csapatgyakorlatra, és az 52/A. § szerint külföldi szolgálat-
ra vezényelhetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezénylés a rendelkezési
állomány jogcímét nem érinti. A távollét ideje alatt az állo-
mány tagja távolléti díjra jogosult, az oktatói, tanári, tudo-
mányos kutatói munkakör pedig ideiglenesen megürese-
dett beosztásnak minõsül.

48/C. § Az állomány tagja eredeti szolgálati beosztása
ellátása mellett óraadó oktatóként oktatói feladatot a felsõ-
oktatásról szóló törvényben meghatározott megbízási
szerzõdéssel vagy 75. § (1) bekezdés j) pontjára figyelem-
mel szolgálati feladatként, külön díjazás nélkül láthat el.”

13. §

A Hjt. a következõ 48/D. § -sal és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Szolgálatteljesítés a Fõvárosi és Megyei Védelmi Bi-
zottságnál

48/D. § Az állomány fõvárosi és megyei kormányhiva-
tal törzshivatalában elhelyezkedõ Fõvárosi és Megyei Vé-
delmi Bizottságnál szolgálatot teljesítõ tagjának szolgálati
viszonyára e törvény rendelkezései az irányadóak azzal,
hogy

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje javas-
latot tehet a fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési eljárás
megindítására, a jutalmazásra és más elismerésére,

b) munkarendjére és pihenõidejére a szolgálati érdek
sérelme nélkül a fõvárosi és megyei kormányhivatalnál
foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok az irányadók,

c) részére a fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõ-
je utasítást adhat, és

d) elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonat-
kozó rendfokozati elõmeneteli szabályokat kell megfele-
lõen alkalmazni.”

14. §

(1) A Hjt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Megüresedett vagy megüresedõ szolgálati beosztá-
sok betöltéséhez pályázatot lehet kiírni. A pályázatot a mi-
niszteri rendeletben meghatározott személyügyi szerv írja
ki. A pályázat kiírása és elbírálása során az állomány tagjá-
nak esélyegyenlõségen alapuló részvételét biztosítani kell.”

(2) A Hjt. 49. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Pályázatra kiírt beosztás csak olyan személlyel tölt-
hetõ be, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltéte-
leknek megfelelt. A pályázat nyertesét a szolgálat érdeké-
ben kell a beosztás betöltésére kinevezni vagy áthelyezni.

(6) Az NKE oktatói és kutatói beosztásaira az állomány
külön jogszabályban elõírt feltételekkel rendelkezõ tagjai
korlátozás nélkül pályázhatnak. Sikeres pályázat esetén
a 48. § (1) bekezdés o) pontját és 48/A. §-t kell alkalmazni.”

15. §

A Hjt. a következõ 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki
a) legalább százados vagy legalább fõtörzsõrmesteri

rendfokozattal rendelkezik, és szolgálati beosztása átszer-
vezés következtében megszûnt, vagy maximális várakozá-
si ideje letelt és annak meghosszabbítására a 83. § (10) be-
kezdése alapján nem került sor,

b) legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkezik és a ka-
tonai szolgálatra egészségi vagy pszichikai okból alkal-
matlan, vagy

c) szolgálati beosztásában azért nem foglalkoztatható to-
vább, mert az nem katonai munkakörré átminõsítésre került
felajánlható szolgálati beosztás hiányában, beleegyezésé-
vel, végzettségének, képzettségének, állapotának megfele-
lõ nem katonai munkakörben is továbbfoglalkoztatható.

(2) A hivatásos állomány tagja a részére felajánlott nem
katonai munkakör elfogadásáról, vagy elutasításáról a fel-
ajánlás közlésétõl számított 5 munkanapon belül köteles
írásban nyilatkozni. A nyilatkozat elmulasztását úgy kell
tekintetni, mintha a felajánlott nem katonai munkakört el-
utasította volna. A nyilatkozattételrõl és elmulasztásának
jogkövetkezményérõl a hivatásos állomány tagját a fel-
ajánlás közlésekor tájékoztatni kell.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott nem ka-
tonai munkakört elfogadja, a 63. § rendelkezéseinek meg-
felelõen más közszolgálati jogviszonyba át kell helyezni.”

16. §

A Hjt. a következõ 51/B. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„Szolgálaton kívüliek
51/B. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati

viszonya más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelye-
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zéssel megszüntetésre kerül, az áthelyezéssel egyidejûleg
kérelmére fel kell venni a szolgálaton kívüliek közé.
A szolgálaton kívülinek minõsülõ személy a nem katonai
munkakörére irányadó jogállási törvény hatálya alatt áll.
A szolgálaton kívülinek minõsülõ személyre e törvény
rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kife-
jezetten elrendeli.

(2) E § hatálya alá tartozás idõtartama egybefüggõen,
vagy megszakításokkal sem haladhatja meg a hat évet.
Ha a szolgálaton kívüli személy ezredesi vagy tábornoki
rendfokozattal rendelkezik, vagy a Honvédségen belül
olyan nem katonai munkakört tölt be, amely ezredesi vagy
tábornoki rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosz-
tásnak felel meg, e bekezdésben szereplõ idõbeli korláto-
zás nem alkalmazható.

(3) A szolgálaton kívüliek
a) az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint,

a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön
jelzéssel használhatja rendfokozatát és viselheti egyenru-
háját,

b) hivatásos állományba visszavételhez szükséges kép-
zésen, illetve kiképzésen önkéntes jelentkezéssel minisz-
teri rendeletben meghatározottak szerint részt vehet, és

c) ha a hivatásos állományba visszavételre kerül, szol-
gálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni, azonban
rendfokozata a 78. § (4) bekezdésben foglalt feltételek tel-
jesítése esetén legfeljebb egy rendfokozattal lehet maga-
sabb, mint a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthe-
lyezését megelõzõen viselt rendfokozata. A rendfokozat
megállapítása során a 69. § (6) bekezdése nem alkalmaz-
ható.

(4) A szolgálaton kívüliek nyilvántartását a hivatásos
állományba való visszavétel elõsegítése érdekében a köz-
ponti személyügyi nyilvántartást vezetõ szerv kezeli.
A nyilvántartásban kezelhetõ adatokat az 5. számú mellék-
let tartalmazza. A 227. § a szolgálaton kívüliek adataira is
irányadó.

(5) Szolgálaton kívüliek adatai annak az évnek az utolsó
napjáig kezelhetõk, amikor

a) a (2) bekezdésben meghatározott idõtartam letelik,
b) az érintett az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

vagy
c) a közszolgálati jogviszony keretében történõ foglal-

koztatása megszûnik.”

17. §

(1) A Hjt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A 81. § szerinti képzésre történõ vezénylés idõtar-
tama nem számít be a (2) bekezdésben meghatározott idõ-
tartamba.”

(2) A Hjt. 52. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül
ki:

„(3a) Az állomány tagja honvédtiszti mesterképzésen,
és doktori képzésen a Honvéd Vezérkar fõnökének jóvá-
hagyásával vehet részt.”

18. §

A Hjt. 54. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A szolgálati viszony szünetelése”

19. §

A Hjt. 56/A. § (1) bekezdése a következõ j) és k) ponttal
egészül ki:

(Az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony megszû-
nik:)

„j) az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítésre vonatko-
zó felsõ korhatár elérésével, vagy

k) az önkéntes tartalékos meghagyásban részesülõ
munkakörbe kerülésével.”

20. §

A Hjt. a következõ 56/B. §-sal egészül ki:
„56/B. § (1) A köztársasági elnök a miniszter elõterjesz-

tésére határoz a Honvédség tábornoka szolgálati viszonyá-
nak megszüntetésérõl, valamint fegyelmi fenyítésként
a szolgálati viszony megszüntetésérõl, továbbá lefokozá-
sáról, ha az nem bírósági ítélettel történik.

(2) A miniszter elõterjesztését a tábornok részére kéz-
besíteni kell. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a szol-
gálati viszony megszüntetésére irányadó tartalmi eleme-
ket. A tábornok az elõterjesztéssel szemben a kézbesítéstõl
számított 15 napos jogvesztõ határidõn belül bírósághoz
fordulhat, melyet egyidejûleg a miniszternek jelenteni kö-
teles. A tábornokot a jogorvoslat lehetõségérõl tájékoztat-
ni kell. A kereset jogerõs elbírálásáig az elõterjesztés nem
küldhetõ meg a köztársasági elnöknek. A kereset benyúj-
tásától annak jogerõs elbírálásáig tábornokot a 48. §
(1) bekezdés m) pontja szerinti rendelkezési állományba
kell helyezni és tartani.”

21. §

A Hjt. 58. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja a szolgálati viszonyáról lemond-
hat, kivéve

a) a megelõzõ védelmi helyzet, a szükségállapot vagy
rendkívüli állapot idején,

b) a váratlan támadás idõszakában,
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c) a katonai mûveletben való részvételt engedélyezõ
döntést követõen – az 1. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott, nemzetközi szerzõdésbõl eredõ – kollektív védelmi
feladatok ellátásának idõszakában, és az azt követõ 30 na-
pon belül,

d) a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatai
végrehajtásának idõszaka alatt, amennyiben az érintett
a feladat-végrehajtásban személyesen közremûködik, és

e) a mûveleti területen végzett külföldi szolgálat ideje
alatt.

(2) Amennyiben a határozott idõre szóló szerzõdés
az (1) bekezdésben felsorolt feladatok végrehajtása elõtt
szûnne meg, a szolgálati viszony és az egyes rendfokoza-
tokban eltölthetõ maximális várakozási idõ meghosszab-
bodik a feladat teljesítéséig. Az (1) bekezdés d) pontja sze-
rinti feladatok végrehajtása miatt nem hosszabbodik meg
a szolgálati viszony akkor, ha a munkáltatói jogkör gya-
korlója a szerzõdés lejártakor a szerzõdéses állomány tag-
jának kérelmére, különös méltánylást érdemlõ egyéni ér-
dekre tekintettel a szolgálati viszony 56. § j) pontja szerinti
megszûnését megállapítja.”

22. §

A Hjt. 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdés a) és b) pontja, ha

a hivatásos állomány arra jogosult tagja a 48. § (1) bekezdés
r) vagy s) pontja alapján rendelkezési állományba kerül.”

23. §

(1) A Hjt. 61/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Rész-szolgálatteljesítési idõ nem engedélyezhetõ
a miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztást
betöltõk esetén.”

(2) A Hjt. 61/B. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) E § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell
akkor is, ha a rész-szolgálatteljesítés engedélyezése iránti
kérelem benyújtásakor az állomány tagja a 103. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti illetmény nélküli szabadságot
nem vesz igénybe. Az (1) bekezdésen túl az állomány tagja
köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját arról
is, hogy a rész-szolgálatteljesítés kérelmezésére jogosító
gyermeke után a másik szülõ illetménynélküli szabadsá-
got, vagy rész-szolgálatteljesítést nem vesz igénybe.
A munkáltatói jogkör gyakorlója az állomány tagjának ké-
relmére heti 20 óránál hosszabb rész-szolgálatteljesítési
idõt is engedélyezhet. A rész-szolgálatteljesítés a kérelem
engedélyezését követõ hónap elsõ napján kezdõdik.”

24. §

A Hjt. 62. § (1) bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjá-

nak a szolgálati viszonya:)
„l) a 48. § (10) bekezdése esetén, ha az állomány tagjá-

nak szolgálati viszonya nem más közszolgálati jogvi-
szonyba történõ áthelyezéssel szûnik meg.”

25. §

A Hjt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) Az állomány tagjának rendeletben meghatá-

rozott megtérítési kötelezettsége keletkezik, ha szolgálati
viszonya a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ
elõtt az 56. § b), e) és f) pontja, az egészségi és a pszichikai
alkalmatlanság kivételével 59. § (2) bekezdés a) pontja,
c) pontja, 62. § (1) bekezdésének b), d)–g), i) és k) pontja,
vagy a 247. § (6) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg.

(2) Megtérítési kötelezettsége keletkezik az állomány
tagjának akkor is, ha a szolgálati viszony fennállása alatt
önhibájából nem tesz eleget a 81. § szerinti, a vezénylés-
ben, illetve a tanulmányi szerzõdésben foglalt kötelezett-
ségének.”

26. §

A Hjt. a következõ 69/B. §-sal egészül ki:
„69/B. § A Honvédség tábornokainak hivatásos állo-

mányba történõ visszavételérõl a köztársasági elnök a mi-
niszter elõterjesztésére dönt.”

27. §

(1) A Hjt. 75. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egé-
szül ki:

(Az állomány tagja köteles)
„j) szolgálati feladatként közremûködni a honvédelmi

nevelés programjának megvalósításában, a honvéd tiszt-
képzésben és altisztképzésben.”

(2) A Hjt. 75. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati feladatokban

az önkéntes tartalékos katona a szerzõdése szerinti korlá-
tozásokkal köteles részt venni.”

28. §

A Hjt. 78. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az önkéntes tartalékos állomány elõmenetelére e §

rendelkezései nem alkalmazhatók. Elõmenetelükre –
egyéb feltételek fennállása esetén – szerzõdésükben fog-
laltaknak megfelelõen kerülhet sor.”
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29. §

A Hjt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A tiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltésé-
hez jogszabályban meghatározott szakirányú legalább fel-
sõfokú alap (BSc), vagy fõiskolai végzettség szükséges.
Altiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez leg-
alább érettségi bizonyítvány megszerzése, ezen túlmenõen
jogszabályban meghatározott beosztásoknál a munkakör-
höz meghatározott szakképzettség szükséges. Legénységi
beosztásokhoz legalább alapfokú iskolai végzettség szük-
séges.”

30. §

A Hjt. 80. §-a és 81. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„80. § A magasabb beosztás betöltéséhez szükséges
végzettség, szakképesítés, tanfolyami végzettség, és kép-
zettség megszerzését hazai vagy külföldi katonai, polgári
felsõoktatási és középfokú oktatási intézményben, iskola-
rendszerû vagy iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés ke-
retében kell biztosítani.

81. § (1) Az állomány tagjának a Honvédség által szer-
vezett vagy támogatott képzésen történõ részvétele ve-
zényléssel történik. A vezényléshez az állomány tagjának
beleegyezése nem szükséges, ha a vezénylés a beosztásá-
hoz külön jogszabályban elõírt végzettség vagy szakkép-
zettség megszerzésére irányul. A (3) bekezdés szerinti ese-
tekben a tanulmányi szerzõdés megkötése a vezénylés fel-
tétele.

(2) Az állomány tagja a képzés befejezését követõen
köteles szolgálati viszonyát a képzési idõ kétszeresének
megfelelõ idõtartamig, de legalább egy évig fenntartani.
E kötelezettség megszegése esetén az állomány tagjának
a 66. § szerinti megtérítési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Honvédség tanulmányi szerzõdés megkötésével
támogatja az állomány tagjának a nagy értékû, valamint
az egyéni elhatározáson alapuló, szolgálati érdekkel
összefüggõ képzésben való részvételét. A tanulmányi
szerzõdést írásba kell foglalni, melyben meg kell határozni
az állomány tagját megilletõ támogatás formáját és mérté-
két, a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõt, to-
vábbá a figyelemfelhívást a 66. § szerinti megtérítési köte-
lezettségre.

(4) A tanulmányi szerzõdésben a kötelezõen szolgálati
viszonyban töltendõ idõ a (2) bekezdéstõl eltérõen is meg-
állapítható úgy, hogy az öt évnél, nagy értékû képzés ese-
tén tíz évnél hosszabb nem lehet.”

31. §

A Hjt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Speciális beosztást betöltõk várakozási ideje
az adott rendfokozatokban:

– õrvezetõi rendfokozatban 3 év,
– tizedesi rendfokozatban 3 év,
– szakaszvezetõi rendfokozatban –,
– õrmesteri rendfokozatban 4 év,
– törzsõrmesteri rendfokozatban 5 év,
– fõtörzsõrmesteri rendfokozatban 6 év,
– zászlósi rendfokozatban 7 év,
– törzszászlósi rendfokozatban –,
– fõtörzszászlósi rendfokozatban –,
– hadnagyi rendfokozatban 4 év,
– fõhadnagyi rendfokozatban 5 év,
– századosi rendfokozatban 6 év,
– õrnagyi rendfokozatban 7 év,
– alezredesi rendfokozatban –,
– ezredesi rendfokozatban –,
– dandártábornoki rendfokozatban –,
– vezérõrnagyi rendfokozatban –,
– altábornagyi rendfokozatban –.”

32. §

A Hjt. a következõ 100/A. §-sal egészül ki:
„100/A. § Nem jogosult egészségügyi szabadságra

az állomány beosztásból felfüggesztett, és a 48. § (1) be-
kezdés m) pontja szerint rendelkezési állományban lévõ
tagja.”

33. §

A Hjt. 109/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109/A. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke közigazgatási

államtitkári, a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese helyettes
államtitkári illetményre és vezetõi juttatásokra jogosult.

(2) A KNBSZ fõigazgatója, valamint helyettese illet-
ményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza
meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetmény-
alap huszonötszörösét nem haladhatja meg. A KNBSZ fõ-
igazgatója közigazgatási államtitkári, helyettese helyettes
államtitkári vezetõi juttatásokra jogosult.”

34. §

(1) A Hjt. 110. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állomány tagja illetménykiegészítésre jogosult,
ha

a) a minisztériumban, valamint a KNBSZ-nél,
b) a minisztérium hivatalánál, igazgatóságánál, a HM

Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál, a HM Tábori Lelkészi
Szolgálatnál, a középszintû irányító szervnél és a vele azo-
nosnak tekinthetõ szervnél, és
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c) az a)–b) pontok alá nem tartozó katonai szervezeti
egységnél
teljesít szolgálatot.”

(2) A Hjt. 110. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Országos illetékességgel rendelkezõ, vagy mûkö-
dési körû, 2. § (10) bekezdés szerinti szervezeti egységnél
szolgálatot teljesítõ állomány illetménykiegészítését a mi-
niszter rendeletben az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti
vezetési szinttõl eltérõen, eggyel magasabb besorolásnak
megfelelõen állapíthatja meg. Az illetménykiegészítés
mértékére a miniszter által meghatározott vezetési szint-
nek megfelelõen a (2) bekezdést kell alkalmazni.”

35. §

(1) A Hjt. 114. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap százalé-
kában meghatározva a következõk:)

„u) díszelgési pótlék havonta 50–150 százalék,”
(2) A Hjt. 114. § (1) bekezdés w) pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
(Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap százalé-

kában meghatározva a következõk:)
„w) atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék

óránként 1,2–2,5 százalék.”

36. §

(1) A Hjt. 114/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgá-
latteljesítés idejére a viselt rendfokozatának megfelelõ
honvédelmi pótlékra, az állománytábla szerinti beosztásá-
hoz tartozó kategóriának megfelelõ beosztási illetményre,
valamint – iskolai végzettségétõl és a szolgálatteljesítési
helyétõl függõen – illetménykiegészítésre, laktanyai elhe-
lyezésre, térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálat-
teljesítésnek ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggõ
helyközi utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.

(2) Az önkéntes tartalékos katonák illetményét –
az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a szerzõdé-
ses katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapí-
tani és folyósítani azzal, hogy az önkéntes tartalékos kato-
na illetményérõl és díjáról lemondhat.

(3) Az önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri al-
kalommal az illetményalap 45%-ában megállapított szer-
zõdéskötési díjra jogosult.

(4) Az önkéntes mûveleti tartalékos katona – az illet-
ményen túlmenõen – évente rendelkezésre állási díjra jo-
gosult, melynek összege a mindenkori minimálbér 50 szá-
zaléka.”

(2) A Hjt. 114/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A szolgálati járandóságban részesülõ önkéntes tar-
talékos katona belföldi, évente 60 napot meg nem haladó
beosztásra történõ felkészítés, és tényleges szolgálattelje-
sítés után e § szerinti illetményre és díjra nem jogosult. Et-
tõl eltérõ esetekben az önkéntes tartalékos katona e §-ban
foglaltak figyelembevételével a szerzõdésben meghatáro-
zott pénzbeli ellátásra jogosult.”

37. §

A Hjt. a következõ 114/B. §-sal és az azt megelõzõ cím-
mel egészül ki:

„Címzetes önkéntes tartalékos
114/B. § (1) A címzetes önkéntes tartalékos szolgálati

jogviszony a társadalmi kapcsolatok erõsítése céljából
szerzõdéssel létesíthetõ.

(2) A szerzõdés meghatározza a címzetes önkéntes tar-
talékos fõ tevékenységét, valamint rendelkezhet a rendfo-
kozat használatáról, és az egyenruha viselésérõl. A rendfo-
kozat használata, és az egyenruha viselése a miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint külön jelzéssel tör-
ténhet. A címzetes önkéntes tartalékos a szerzõdésben
meghatározott feltételekkel kiképzésben részesül. Az ön-
kéntes címzetes tartalékos e jogcímen az e törvény alapján
járó illetményre és egyéb juttatásokra nem jogosult.

(3) E törvény rendelkezéseit a címzetes önkéntes tarta-
lékosra csak akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kifeje-
zetten elrendeli.”

38. §

A Hjt. 117. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alapján visszatartott távolléti díjat
kamataival utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi, a méltat-
lansági vagy büntetõeljárást a fegyelmi, vagy a büntetõjo-
gi felelõsség, valamint a méltatlanság megállapítása nélkül
szüntetik meg.”

39. §

A Hjt. 125. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az állomány tagjai étkezési hozzájárulásra jogosul-
tak, kivéve azokat, akik 30 napnál hosszabb illetménynél-
küli szabadságon vannak, valamint akik jogszabály alap-
ján térítésmentes étkezésben részesülnek. Étkezési hozzá-
járulásra nem jogosultak azok sem, akiknek a 117. §
(1) bekezdése szerinti visszatartott távolléti díj jár.
A 117. § (2) bekezdését az étkezési hozzájárulásra is alkal-
mazni kell.”

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 31



40. §

A Hjt. 130. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kormányzati tisztviselõkrõl szóló törvény szerin-

ti célfeladat végrehajtásában a kormányzati tisztviselõkrõl
szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben
foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a katonák is részt
vesznek, és a kormánytisztviselõkkel azonos feltételek
szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljutta-
tásra jogosultak.”

41. §

A Hjt. 141. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kötelezettségszegésre utaló adatok a fegye-

lemsértés megalapozott gyanújának megállapításához
vagy kizárásához nem elegendõek, a fegyelmi jogkört gya-
korló parancsnok elõzetes vizsgálatot rendelhet el a köte-
lezettségszegést alátámasztó vagy kizáró körülmények
tisztázása érdekében. Az elõzetes vizsgálat idõtartama
nem számít bele a fegyelmi eljárás elrendelésére nyitva
álló 30 napos határidõbe.”

42. §

A Hjt. a következõ XII/A. Fejezettel egészül ki:

„XII/A. FEJEZET
A MÉLTATLANSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

168/A. § (1) Az állomány tagja – ideértve e Fejezet al-
kalmazásában az önkéntes tartalékos katonát is – méltat-
lanságának megállapítására a XII. Fejezet rendelkezéseit
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E Fe-
jezet rendelkezései nem alkalmazhatók az állomány azon
tagja tekintetében, aki a XIX. Fejezet hatálya alá tartozik.

(2) Nem alkalmazható a 131–132. §, a 135–136. §,
a 137. § (1) és (2) bekezdés, a 138–139. §, a 141. § (1) és
(2) bekezdése, a 142. §, a 146. §, a 155. § (3) bekezdés,
a 157–158. §, 160. §, 163. §, 164. § (1) bekezdés, 165. §,
166–167. §.

168/B. § (1) Az Hjt. 59. § (6) bekezdés c) pontja szerin-
ti méltatlanná válást méltatlansági eljárás keretében

a) a tábornok esetén a miniszter,
b) a tiszt és az altiszt állomány tagja esetén a Honvéd

Vezérkar fõnöke, és
c) a legénységi állomány tagja esetén az állományille-

tékes parancsnok (e Fejezet alkalmazásában továbbiakban
együtt: parancsnok) állapítja meg. A parancsnok a tudo-
mására jutott tények alapján a méltatlanságot külön eljárás
nélkül is megállapíthatja, ha ehhez az állomány tagja írás-
ban hozzájárul.

(2) A miniszter a méltatlansági eljárást bármely szaka-
szában saját hatáskörébe vonhatja.

(3) A méltatlansági eljárás során az állomány eljárás
alá vont tagja beosztásából a 149–150. §-nak és
a 168. §-nak megfelelõen felfüggeszthetõ.

168/C. § (1) A méltatlansági eljárás elrendelésérõl a tu-
domására jutott tények alapján a parancsnok dönt. Az el-
rendelés során a parancsnok azt mérlegeli, hogy az állo-
mány tagja által elkövetett cselekmény alkalmas lehet-e
az 59. § (6) bekezdés c) pontján alapuló szolgálatra való
méltatlanság megállapítására.

(2) A méltatlansági eljárás elévülésére a 134. § (2) be-
kezdés a) pontját, a (3) és a (4) bekezdést alkalmazni kell.
Nincs helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha
az állomány tagja meghalt, az alapul szolgáló cselekményt
a parancsnok a méltatlansági eljárás megszüntetésével már
elbírálta, vagy elévült.

(3) A méltatlansági eljárás elrendelésétõl, annak befe-
jezését követõ 30 napig az állomány tagjának szolgálati vi-
szonya az 56. § b)–c) és h)–k) pontja alapján, valamint
az 56/A. § b), e)–g) és i) pontja alapján nem szüntethetõ
meg.

(4) Tábornok esetén a méltatlansági eljárás megindítá-
sával egyidejûleg a miniszter értesíti a köztársasági elnö-
köt.

168/D. § (1) A vizsgálót a parancsnok a jogi és igazga-
tási szolgálat szakállományából jelöli ki. A vizsgáló
a vizsgálat során összegyûjti mindazokat a bizonyítékokat,
amely a tényállás megállapításához, a méltatlanságot vagy
annak hiányát megalapozó körülmények tisztázásához
szükséges.

(2) A vizsgáló a vizsgálatot 15 napon belül jelentés el-
készítésével fejezi be. A vizsgáló a jelentésében összefog-
lalja a kifogásolt cselekmény elkövetését, valamint a szol-
gálatra való méltatlanság fennállását bizonyító tényeket és
következtetéseket, és ezek alapján javaslatot tesz a méltat-
lanság megállapítása érdekében a méltatlansági bizottság
létrehozására vagy – méltatlanságot megalapozó magatar-
tás hiányában – a méltatlansági eljárás megszüntetésére.

(3) A vizsgáló jelentését a vizsgálat befejezését követõ
5 napon belül felterjeszti a parancsnoknak.

168/E. § (1) A méltatlansági eljárást meg kell szünteti,
ha

a) az állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági el-
járás alapjául szolgáló cselekményt nem követte el, vagy
annak elkövetése nem bizonyítható,

b) a 133. §-ában és a 134. § (1) bekezdésében szabályo-
zott ok áll fenn, vagy

c) a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény
nem eredményezi az 59. § (6) bekezdés c) pontja szerint
a Honvédség mûködéséhez szükséges közbizalom súlyos
veszélyeztetését.

(2) Amennyiben a parancsnok a méltatlansági eljárást
nem szünteti meg, az ügy elbírálására a vizsgáló jelentésé-
nek kézhezvételétõl számított 5 napon belül háromtagú
méltatlansági bizottságot hoz létre. A méltatlansági bizott-
ság a legénységi állomány esetén döntéshozó, a tiszti és
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az altiszti állomány, a tábornok, a 140. § (2) bekezdése és
a 168/B. § (2) bekezdése esetén döntés-elõkészítõ testület.

(3) Az állomány eljárás alá vont tagjának írásbeli kérel-
mére a parancsnok a méltatlansági bizottság létrehozása
nélkül is érdemi döntést hozhat.

168/F. § (1) A méltatlansági bizottság elnöke
a) tábornok esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy

az általa kijelölt tábornok,
b) a tiszt, és az altiszti állomány tagja esetén a Honvéd

Vezérkar fõnöke által kijelölt személy, és
c) a legénységi állomány tagja esetén az állományille-

tékes parancsnok.
(2) A méltatlansági bizottság elnökét, továbbá tagjait

az állományból kell kijelölni úgy, hogy a bizottság egyik
tagja

a) – az ügyben eljáró vizsgáló kivételével – a jogi és
igazgatási szolgálat szakállományának tagja, aki ellátja
a jegyzõkönyvvezetõi feladatokat is,

b) olyan személy, aki ugyanazon szervezetnél teljesít
szolgálatot, mint az eljárás alá vont az elkövetés idõpontjá-
ban, és

c) legénységi állományú esetén azonos állománykate-
góriába tartozik.

(3) A méltatlansági bizottság elnökének és tagjainak
a kijelölésére a 144. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az állomány eljárás alá vont tagja a vizsgáló, a méltatlan-
sági bizottság elnöke, illetve tagja ellen elfogultságot je-
lenthet be, vagy az ügyben való érintettség miatt kifogást
emelhet. Az elfogultságot és a kifogást a parancsnok a kéz-
hezvételt követõ 3 napon belül elbírálja. Ha az elfogultsá-
got vagy a kifogást az állomány tagja az állományilletékes
parancsnokkal szemben terjesztette elõ, azt az elöljáró pa-
rancsnok bírálja el, és szükség esetén alárendeltségébe tar-
tozó, másik állományilletékes parancsnokot jelöl ki a mél-
tatlansági bizottság elnökének, vagy az ügyet magához
vonva személyesen látja el az állományilletékes parancs-
nokot megilletõ hatáskört. Amennyiben e szabályok nem
alkalmazhatók, a vizsgálót, a méltatlansági bizottság elnö-
két, illetve tagjait – a parancsnok felterjesztésére – az elöl-
járó parancsnok jelöli ki az alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek állományából.

(4) A méltatlansági bizottság elnökét és tagjait
a 168/B. § (2) bekezdése esetén a miniszter, a 140. § (2) be-
kezdése esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke e § rendelkezé-
seire figyelemmel jelöli ki.

168/G. § (1) A méltatlansági bizottság elnöke a vizsgá-
ló jelentésének, valamint a vizsgálati iratoknak a kézhez-
vételét követõ 8 napon belüli idõpontra a vizsgáló jelenté-
sének megküldésével összehívja a méltatlansági bizottság
ülését. Az ülést az elnök vezeti, a méltatlansági bizottság
eljárásáról és tanácskozásáról jegyzõkönyvet kell felven-
ni. Ha az ügy érdemérõl az ülésen a méltatlansági bizottság
dönteni nem tud, 8 napon belül ismételten ülést tart.

(2) A méltatlansági bizottság ülésén a vizsgáló részvé-
tele kötelezõ. A méltatlansági bizottság ülésén a tagoknak
és vizsgálónak együttesen kell jelen lenniük. A méltatlan-

sági bizottság ülésérõl az eljárás alá vont személyt és kép-
viselõjét, valamint a vizsgálót az ülés elõtt legalább 3 mun-
kanappal értesíteni kell.

168/H. § (1) A méltatlansági bizottság eljárásához
szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszer-
zésérõl, a meghallgatni kívánt személyek kiértesítésérõl
a méltatlansági bizottság elnöke gondoskodik. A méltat-
lansági bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, to-
vábbi bizonyítást folytathat, iratokat kérhet be, tanúkat
hallgathat meg, szemlét tarthat vagy az újabb ülésig a vizs-
gálót a parancsnok útján pótvizsgálatra, bizonyítékok be-
szerzésére hívhatja fel. A pótvizsgálatot 8 napon belül be
kell fejezni. Pótvizsgálat esetén, annak befejezésétõl szá-
mított 8 napon belül kell a méltatlansági bizottságnak foly-
tatólagos ülést tartania.

(2) A méltatlansági bizottság ülésén lehetõvé kell ten-
ni, hogy az állomány eljárás alá vont tagja, vagy nevében
képviselõje az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban
vagy írásban elõterjeszthesse, egyéb bizonyítási indít-
ványt tegyen. A bizonyítási indítványról a méltatlansági
bizottság elnöke az ülésen dönt. Az indítványt és a döntést
is jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az indítvány elutasítása el-
len nincs helye külön jogorvoslatnak.

(3) Ha – akadályoztatás kivételével – az állomány eljá-
rás alá vont tagja, vagy képviselõje felhívás ellenére nem
jelent meg, és írásban sem adta elõ védekezését, távollété-
ben, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni.

168/I. § (1) Tetten érés és beismerés kivételével a mél-
tatlansági eljárást fel kell függeszteni a 148. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti esetben, valamint felfüggeszthetõ
a 148. § (1) bekezdése, és a (2) bekezdés a) és b) pontja
szerinti esetekben.

(2) A méltatlansági eljárás felfüggesztésérõl, és folyta-
tásáról a méltatlansági bizottság üléséig a parancsnok, azt
követõen a méltatlansági bizottság dönt.

168/J. § (1) A legénységi állomány tagja esetén a mél-
tatlansági bizottság az ülését követõ 5 napon belül zárt ülé-
sen, többségi határozattal dönt a méltatlanság fennállásá-
ról vagy hiányáról.

(2) A méltatlansági bizottság döntését jegyzõkönyvbe
foglalja, mely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében
hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés in-
dokait.

(3) Az állományilletékes parancsnok a jegyzõkönyv
kézhezvételétõl számított 5 napon belül a méltatlansági bi-
zottság döntésének megfelelõen köteles az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonyát, vagy a méltatlansági eljárást
megszüntetõ határozatot hozni.

168/K. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja esetén
a méltatlansági bizottság az ülését követõ 5 napon belül
zárt ülésen, többségi döntéssel javaslatot tesz a parancs-
noknak a méltatlanság vagy hiányának megállapítására.
A javaslatot a 168/J. § (2) bekezdés szerint jegyzõkönyvbe
kell foglalni. A jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított
5 napon belül a parancsnok határozat meghozatalával dönt
a méltatlansági eljárás vagy a szolgálati viszony megszün-
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tetésérõl. A parancsnok nincs kötve a méltatlansági bizott-
ság javaslatához.

(2) Tábornok esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a miniszter a méltatlanság
megállapítása esetén az 56/B. §-nak megfelelõen jár el.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni ab-
ban az esetben is, ha a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a mi-
niszter az eljárást magához vonta. A méltatlanság megálla-
pítása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntés
kézhezvételét követõ 5 napon belül a szolgálati viszonyt
határozattal megszünteti.

168/L. § (1) Az állomány tagja szolgálati panaszban ki-
fogásolhatja a méltatlansági eljárást, és az abban hozott
döntés jogszerûségét. A méltatlansági eljárás elrendelése,
felfüggesztése, valamint a méltatlansági bizottság javasla-
ta csak a határozattal szemben benyújtott szolgálati pa-
naszban sérelmezhetõ. A szolgálati panasz benyújtásának
a szolgálati viszony megszüntetésre nincs halasztó hatálya.

(2) A tábornokok esetén e szabályokat az 56/B. §-ra fi-
gyelemmel kell alkalmazni.”

43. §

A Hjt. 183. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Honvédséggel szembeni kárigény érvényesítésé-

re vonatkozó rendelkezések alkalmazása során az állo-
mány tagján túl károsultnak minõsül az állomány tagját ért
kár miatt kárigényt érvényesítõ közeli hozzátartozó is.”

44. §

A Hjt. 185. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A Honvédség csak vétkessége esetén felel
a) az (1) bekezdésben meghatározott betegségen kívüli

egyéb megbetegedés folytán keletkezett kárért,
b) az igazgatási, a személyügyi, a szervezési és a belsõ

szabályozási tevékenység során okozott kárért, és
c) a kötelezõen elrendelt sporttevékenység kivételével

az állomány tagjának sporttevékenységbõl eredõ káráért.”

45. §

A Hjt. 191. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A kártérítés kiszámításánál a kár összegébõl le kell
vonni:)

„c) azt a pénzösszeget,
ca) amelyet a károsult a munkaereje hasznosításával

megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megke-
reshetett volna,

cb) amelyhez a károsult a megrongálódott dolog hasz-
nosításával hozzájutott,

cc) amelyhez a károsult a károkozás folytán megtakarí-
tott kiadások eredményeként jutott hozzá, és

cd) amelyhez a károsult a Honvédség által, a javára
megkötött biztosítás révén jut.”

46. §

A Hjt. 192. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Ha a kártérítés megállapítása után változás követ-
kezett be a károsult lényeges körülményeiben, a károsult,
a Honvédség képviseletében a 197. § (2) bekezdés szerinti
szerv, és – a felelõsségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés
esetén – a biztosító a megállapított kártérítés módosítását
kérheti.”

47. §

A Hjt. 196. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az állomány tagja a kártérítési kérelmet az állo-
mányilletékes parancsnokához nyújthatja be. Abban
az esetben, ha a károsult az állomány tagjának közeli hoz-
zátartozója, a kártérítési kérelmét a 197. § (2) bekezdés
szerinti szervhez nyújthatja be.”

48. §

A Hjt. a következõ 221/A. §-sal egészül ki:
„221/A. § A 7/A. § alkalmazása esetén
a) az állomány tagja jogorvoslati jogával kizárólag

a határozattal szemben élhet,
b) döntést hozó elöljárónak a munkáltatói jogkör gya-

korlója minõsül,
c) a szolgálati panaszt a döntést hozó elöljárónak cí-

mezve a személyügyi szervhez kell benyújtani,
d) az ügyintézési határidõ a szolgálati panasz személy-

ügyi szervhez érkezésével kezdõdik, és
e) a 217. § (2) bekezdés szerinti egy éves határidõt a ha-

tározat meghozatalának idõpontjától kell számítani.”

49. §

A Hjt. a következõ XVI/A. Fejezettel egészül ki.

„XVI/A. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLTEKRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

229/A. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony a Honvéd-
ség és a honvéd tisztjelölt között létrejött sajátos szolgálati
jogviszony, melyben mindkét felet e törvényben, más jog-
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szabályokban és az ösztöndíjszerzõdésben meghatározott
kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.

(2) A tisztjelölti szolgálati viszonyra e törvény más Fe-
jezetének rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt
e Fejezet kifejezetten elrendeli.

229/B. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony létesítésé-
nek és megszüntetésének munkáltatói jogköreit a Honvéd
Vezérkar fõnöke gyakorolja. A munkáltatói jogkörök gya-
korlásának rendjét miniszteri rendelet tartalmazza. A mun-
káltatói jogkörök gyakorlására a 7/A. § rendelkezéseit
megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy
tisztjelölti állományba történõ felvétele az ösztöndíjszer-
zõdés megkötésével történik. Honvédtiszti alapképzésben
ösztöndíjszerzõdés megkötése nélkül hallgatói jogviszony
nem létesíthetõ, és nem tartható fenn. Az ösztöndíjszerzõ-
dést, és annak módosítását írásba kell foglalni.

(3) Nem köthetõ ösztöndíjszerzõdés azzal, akinek ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya vagy tisztjelölti szolgálati
viszonya kizárás fenyítés jogerõs kiszabásával, lemondás-
sal, tanulmányi kötelezettség önhibából történõ elmulasz-
tása miatt, vagy méltatlanság jogerõs megállapításával
szûnt meg.

229/C. § (1) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követõ
egy félév idõtartamban katonai alapfelkészítésen vesz
részt. A katonai alapfelkészítés megkezdése elõtt a honvéd
tisztjelölt a tényleges állomány tagjaként a Hvt. szerinti
honvéd-esküt tesz.

(2) Az ösztöndíjszerzõdésben a katonai alapfelkészítés
idejére próbaidõt kell kikötni. A próbaidõ alatt le kell foly-
tatni a honvéd tisztjelölt nemzetbiztonsági ellenõrzését.

(3) A próbaidõ alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyt
bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal meg-
szüntetheti. A próbaidõ alatt meg kell szüntetni a tisztjelöl-
ti szolgálati viszonyát annak, aki a katonai alapfelkészítést
önhibájából nem teljesíti, vagy a miniszteri rendeletben
meghatározott nemzetbiztonsági követelményeknek nem
felel meg.

(4) Korábban folytatott tanulmányok elismerésével
megkötött ösztöndíjszerzõdésben – amennyiben a honvéd
tisztjelölt ismételt katonai alapfelkészítésére nem kerül sor
– a (2) bekezdés alkalmazásával legalább 3 legfeljebb
6 hónap próbaidõt kell kikötni. A próbaidõ alatt a tisztje-
lölti jogviszony megszüntetésére a (3) bekezdést megfele-
lõen alkalmazni kell.

229/D. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony közös
megegyezéssel vagy egyoldalúan megszüntethetõ, vala-
mint megszûnik a törvény erejénél fogva az e Fejezetben
meghatározott esetekben, továbbá a 229/C. § (3) és (4) be-
kezdése, és az 56. § g) pontja alapján. A méltatlansági eljá-
rás elrendelésétõl, annak jogerõs befejezését követõ 30 na-
pon belül a (3) és (5) bekezdés alapján a honvéd tisztjelölt
szolgálati viszonya nem szüntethetõ meg.

(2) A tisztjelölti szolgálati viszony közös megegyezés-
sel történõ megszüntetésére az 57. § rendelkezéseit kell al-
kalmazni. A közös megegyezésnek tartalmaznia kell, hogy

a honvéd tisztjelöltet megtérítési kötelezettség terheli-e.
Közös megegyezésnek minõsül az is, ha a 229/E. § (1) be-
kezdés szerinti engedélyt a Honvéd Vezérkar fõnöke meg-
adja. Amennyiben a Honvéd Vezérkar fõnöke az enge-
délyt nem adja meg, azonban az érintett a tisztjelölti szol-
gálati viszonyát nem kívánja fenntartani, a (3) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A honvéd tisztjelölt egyoldalú írásbeli nyilatkozat-
tal a tisztjelölti szolgálati viszonyát megszüntetheti, kivé-
ve az 58. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt idõ-
szakokat.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke egyoldalú írásbeli nyi-
latkozattal a tisztjelölti szolgálati viszonyt megszünteti, ha

a) a honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyra
az 59. § (6) bekezdése szerint méltatlan,

b) a honvéd tisztjelölttel szemben kizárás fenyítés jog-
erõsen kiszabásra kerül,

c) a honvéd tisztjelölt határidõben önhibájából nem
tesz eleget az ösztöndíjszerzõdésben szakirányának meg-
felelõen elõírt gépjármû-vezetõi engedély megszerzésé-
nek, vagy a nyelvi követelményeknek,

d) a honvéd tisztjelölt által katonai szocializáció szem-
pontjából lényeges követelmények teljesítése nem érik el
a Honvédség által meghatározott követelményszintet,
vagy

e) nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált.
(5) A törvény erejénél fogva szûnik meg a tisztjelölti

szolgálati viszony
a) az eskü letételének megtagadása esetén,
b) a magyar állampolgárság elvesztése esetén,
c) a hallgatói jogviszony megszûnésének napján, kivé-

ve ha a hallgatói jogviszony a felsõfokú végzettséget tanú-
sító oklevél kiállításának napján szûnik meg,

d) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasz-
tása esetén,

e) a más állam állampolgárságának megszerzése ese-
tén, ha a további állampolgárság megszerzésére a honvéd
tisztjelölt közrehatására, vagy kifejezett beleegyezésével
került sor, vagy

f) a tiszti, és az altiszti állományba vétellel.
(6) A tisztjelölti szolgálati viszony
a) a 229/C. § (3) bekezdése esetén a jognyilatkozat köz-

lésének napján,
b) az 56. § g) pontja esetén a halál bekövetkezésének

napján,
c) a (2) bekezdés esetén a felek által meghatározott idõ-

pontban,
d) a (3) bekezdés esetén – ha a felek rövidebb határidõ-

ben nem állapodnak meg – a nyilatkozat benyújtását köve-
tõ 30. napon,

e) a (4) bekezdés a), c), d) és e) pontja és az (5) bekez-
dés a), b), d) és e) pontja esetén a törvényi feltétel megálla-
pításának napján,

f) a (4) bekezdés b) pontja esetén a fegyelmi határozat
jogerõre emelkedésének napján, vagy
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g) az (5) bekezdés f) pontja esetén a tiszti, és az altiszti
állományba vételt megelõzõ napon

szûnik meg. A tisztjelölti szolgálati viszony megszûné-
sével egyidejûleg az ösztöndíjszerzõdés hatályát veszti.

(7) A tisztjelölti szolgálati viszony (4) bekezdés szerin-
ti megszüntetése esetén az 59. § (7) és (8) bekezdését meg-
felelõen alkalmazni kell.

229/E. § (1) A honvéd tisztjelölt kérelmére a Honvéd
Vezérkar fõnöke a szolgálat érdekére, vagy a honvéd tiszt-
jelölt különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekére tekin-
tettel miniszteri rendeletben meghatározottak szerint,
meghatározott szolgálati beosztások vonatkozásában en-
gedélyezheti az altiszti, vagy a legénységi állományba vé-
telt, továbbá azt, hogy a honvéd tisztjelölt tanulmányait
honvéd altiszt-jelöltként folytathassa.

(2) Amennyiben a tisztjelölti szolgálati viszony a hon-
véd tisztjelölt érdekkörében felmerült okból szûnik meg,
a honvéd tisztjelölt a képzés költségeit a miniszteri rende-
letben meghatározottaknak megfelelõen köteles megtérí-
teni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti szolgálati vi-
szony megszûnését követõ naptól esedékes.

(3) A tiszti állományba vétel a Honvéd Vezérkar fõnök
döntésének megfelelõen a szolgálat érdekében hivatásos
vagy szerzõdéses szolgálati viszony létesítésével történ-
het. A honvéd tisztjelölt a tiszti állományba vételét követõ-
en, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének meg-
felelõ idõtartamban köteles a Honvédségnél szolgálatot
teljesíteni. A szolgálati viszony megszûnése esetén a meg-
térítési kötelezettségre a 66. § rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

229/F. § (1) A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati
viszonya fennállása alatt a Honvédség erre kijelölt, a Hon-
véd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó katonai szervezetnél, az MH Ludovika Zászlóaljnál
(a továbbiakban: Zászlóalj) rendszeresített beosztásban
rendfokozat nélkül teljesít szolgálatot.

(2) A katonai érintkezés során a honvéd tisztjelöltet
az alapfelkészítést követõen az elsõ évfolyamon õrmesteri,
a másodikon törzsõrmesteri, a harmadikon fõtörzsõrmes-
teri, a negyedik évfolyamon zászlósi rendfokozathoz kap-
csolódó, a szolgálati szabályzatban rögzített kötelességek
terhelik, és – ide nem értve a járandóságokat – jogok illetik
meg.

(3) A honvéd tisztjelölt beosztásából – tanulmányok
folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a büntetõ-,
a fegyelmi-, és a méltatlansági eljárás jogerõs befejezéséig
akkor függeszthetõ fel, ha a szolgálati helytõl távoltartása
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt in-
dokolt. Ilyennek minõsül különösen, ha

a) 168. § alkalmazását megalapozó körülmények áll-
nak fenn,

b) fegyelmi eljárás során elõreláthatóan kizárás fenyí-
tés kiszabása szükséges, vagy

c) vele szemben méltatlansági eljárás indult, amelyben
a terhére rótt cselekményt beismerte vagy tetten érték.

(4) Ha beosztásból történõ felfüggesztés indoka
a (3) bekezdésben meghatározott eljárás befejezése elõtt
megszûnt – a felfüggesztés megszüntetésével egyidejûleg
– a honvéd tisztjelöltet beosztásába vissza kell helyezni.

229/G. § (1) A Zászlóalj beosztásában történõ szolgá-
latteljesítés kiképzési idõnek minõsül, melyet úgy kell
megállapítani, hogy az a honvéd tisztjelölt tanulmányi kö-
telezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A kiképzési
idõn belül a honvéd tisztjelölt napirendjét az állományille-
tékes parancsnok határozza meg.

(2) A honvéd tisztjelölt a katonai felsõoktatásról szóló
törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására ve-
zényelhetõ, továbbá rajparancsnoki vagy szakaszparancs-
noki gyakorló feladatok ellátására kijelölhetõ.

(3) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának a fel-
sõoktatásról szóló törvény szerinti szünetelése a tisztjelölti
szolgálati viszonyának fennállását nem érinti. A honvéd
tisztjelölt kérheti a Honvéd Vezérkar fõnökétõl, hogy
a hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejûleg
a tisztjelölti szolgálati viszony szünetelését különös mél-
tánylást érdemlõ egyéni érdekére tekintettel engedélyezze.

229/H. § (1) Ha a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgá-
lati viszonyából, illetve a hallgatói jogviszonyából eredõ
kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ
el. A fegyelmi felelõsségre a XII. Fejezet rendelkezéseit
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A 135. § (1) bekezdés d)–h) pont, a 136. §, 144. § (1) be-
kezdés, a 149. és 150. §, valamint a 165–167. § nem alkal-
mazhatók. A fegyelmi eljárás lefolytatásának e törvényben
nem szabályozott kérdéseiben az NKE fegyelmi és kártérí-
tési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Honvéd tisztjelölttel szemben kiszabható fenyíté-
sek körét a 135. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a felsõokta-
tásról szóló törvény határozza meg azzal, hogy a honvéd
tisztjelölt tekintetében a tanulmányok folytatásától való el-
tiltás nem alkalmazható, valamint meghatározott kedvez-
mények, juttatások csökkentése vagy megvonása helyett
az ösztöndíj csökkenthetõ legfeljebb öt hónapra 10–50
százalékkal. A fegyelmi eljárás megindítását és a fenyítés
kiszabását a honvéd tisztjelölt tanulmányi teljesítménye
nem befolyásolja.

(3) A fegyelmi jogkört a 137. § (6) bekezdése, a 140. §
(2) bekezdése kivételével az állományilletékes parancsnok
gyakorolja. Ha a fegyelemsértést a honvéd tisztjelölt és
az állomány tagja együttesen valósítja meg, a fegyelmi el-
járás lefolytatására és fenyítés kiszabására az az elöljáró
parancsnok jogosult, akinek a fegyelmi jogköre vala-
mennyi elkövetõre kiterjed. A kizárás fenyítés kiszabására
a Honvéd Vezérkar fõnöke jogosult.

(4) Ha a fegyelmi jogkört az állományilletékes pa-
rancsnok gyakorolja, vizsgálóként a Zászlóalj tiszti állo-
mányának tagját kell kijelölni. Más esetben az elöljáró pa-
rancsnok az alárendeltségébe tartozó szervezetek állomá-
nyába tartozó személyt jelöl ki.

(5) A honvéd tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói
érdekképviselet is eljárhat.
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(6) A felfüggesztett fegyelmi eljárást folytatni lehet, ha
elõreláthatóan kizárás fenyítés kiszabása szükséges.

229/I. § (1) A méltatlansági eljárásra e Fejezet és
a XII/A. Fejezet tiszti állományra vonatkozó rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

(2) A honvéd tisztjelölttel szemben a méltatlansági el-
járást az állományilletékes parancsnok rendeli el,
amennyiben a honvéd tisztjelölt által elkövetett cselek-
mény alkalmas lehet az 59. § (6) bekezdés c) pontja szerin-
ti méltatlanság megállapítására.

(3) A bizottság elnökét és a tagjait az állományilletékes
parancsnok jelöli ki úgy, hogy a bizottság egyik tagja
a Zászlóalj tiszti állományának tagja.

229/J. § (1) A honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati
viszonyából, illetve a hallgatói jogviszonyából eredõ köte-
lezettségét vétkesen megszegésével okozott kárért kártérí-
tési felelõsséggel tartozik. A Honvédség vétkességre te-
kintet nélkül teljes mértékben felel azért a kárért, amely
a honvéd tisztjelöltnek a tisztjelölti szolgálati viszonyával
összefüggésben keletkezett.

(2) A honvéd tisztjelölt és a Honvédség kártérítési fele-
lõsségére a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

229/K. § (1) A honvéd tisztjelölt – a 229/L. § (1) bekez-
dés kivételével – havonta ösztöndíjra jogosult.

(2) Az ösztöndíj alapösztöndíjból, alapösztöndíj-ki-
egészítésbõl, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlé-
kokból áll. Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíj ele-
mekre meghatározott szorzószámok és az illetményalap
szorzataként kell kiszámolni. Tört idõszak esetén az alap-
ösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, tanulmányi pótlék
összegét idõarányosan, az adott hónap naptári napjainak
figyelembevételével kell meghatározni.

(3) Az alapösztöndíj szorzószáma havonta:

a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására
kijelöltek esetében: 0,60

b) rajparancsnoki feladatok ellátására
kijelöltek esetében: 0,55

c) az a) és b) pontokba nem tartozók
esetében: 0,50

(4) Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta
az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján:

a) I. szemeszter (katonai alapfelkészítés): 0,25

b) II. szemeszter: 0,26

c) III. szemeszter: 0,27

d) IV. szemeszter: 0,28

e) V. szemeszter: 0,29

f) VI. szemeszter: 0,30

g) VII. szemeszter: 0,31

h) VIII. szemeszter: 0,32

(5) Az egyes idõszakokra megállapított alapösztön-
díj-kiegészítés a következõ idõszak elsõ napját megelõzõ

napig, a VIII. szemeszter esetén pedig a honvéd tisztjelölt
jogviszony megszûnése napjáig jár.

(6) A honvéd tisztjelölt az elõzõ szemeszter tanulmányi
eredménye alapján tanulmányi pótlékra jogosult, amely-
nek szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:

a) 3,50 és alatta: nem jár

b) 3,51–4,00 között: 0,10

c) 4,01–4,50 között: 0,15

d) 4,51–5,00 között: 0,20

e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban
megfogalmazott legmagasabb követelmények-
nek megfelelõk esetében:

0,40

(7) Az egyéb pótlékok az illetményalap százalékában
meghatározva a következõk:

a) a repülési pótlék – az éves repülési tervben meghatá-
rozott repülési feladatok 100 százalékos teljesítése ese-
tén – évente 25–100 százalék;

b) ejtõernyõs-ugrási pótlék az ugrások számától függõ-
en ugrásonként 2–5 százalék;

c) katasztrófavédelmi pótlék naponta 5,8 százalék.
(8) Az ösztöndíj folyósítására a 115. és a 116. §-okat

megfelelõen alkalmazni kell.
229/L. § (1) Nem jogosult ösztöndíjra a honvéd tisztje-

lölt, ha a tisztjelölti szolgálati viszonya szünetel, valamint
ha jogellenesen távol van.

(2) A beosztásból történõ felfüggesztés idejére az ösz-
töndíj folyósítását legfeljebb annak 50 százalékáig fel kell
függeszteni azzal, hogy ha az eljárás felelõsség megállapí-
tása nélkül kerül megszüntetésre, az ösztöndíjat kamatai-
val utólag ki kell fizetni.

229/M. § (1) A honvéd tisztjelölt miniszteri rendelet-
ben meghatározottak szerint térítésmentes természetbeni
ellátásként élelmezési, ruházati ellátásra, elhelyezésre és
tanszertámogatásra, ezen túlmenõen költségtérítésre és
szociális juttatásokra jogosult.

(2) Szolgálati kiküldetés esetén a honvéd tisztjelöltet
a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj
50 százaléka illeti meg azzal, hogy ideiglenes külföldi
szolgálat esetén a honvéd tisztjelölt a külföldi napidíjáról
lemondhat.

(3) Ha a honvéd tisztjelölt külföldön teljesít feladatot
vagy tanulmányokat folytat, hazai ösztöndíján felül devi-
zaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre kü-
lön jogszabályban meghatározottak szerint jogosult. Ettõl
eltérõen a pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanul-
mányok esetén a honvéd tisztjelölt a hazai ösztöndíjára jo-
gosult, továbbá részére a kiküldõ a rendelkezésére álló pá-
lyázati forrás terhére további juttatásokat állapíthat meg.

229/N. § (1) Kegyeleti gondoskodás keretében a hon-
véd tisztjelölt tekintetében a 237. § (1)–(4) és a (6) bekez-
dést, a 238. és a 239. § alkalmazni kell.

(2) A honvéd tisztjelölt egészségügyi ellátását a tisztje-
lölti szolgálati viszony fennállása alatti megbetegedés

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 37



vagy baleset esetén a Honvédség egészségügyi szolgálata
biztosítja.

(3) A honvéd tisztjelölt részére szolgálati kötelmekkel
összefüggõ halála, balesete vagy betegsége esetén
a 229/J. § alapján a Honvédség kártérítési felelõsséggel
tartozik.

(4) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy
betegség megállapítás tekintetében a 201. §-t kell alkal-
mazni.

229/O. § A honvéd tisztjelölt az adott feladat kiemelke-
dõ teljesítéséért vagy a feladatok hosszabb idõn át történõ
eredményes végzéséért a következõ elismerésben részesít-
hetõ:

a) pénzjutalom,
b) a miniszter által alapított kitüntetõ cím, díj, plakett,

oklevél, emléklap, szálfegyver vagy
c) kitüntetés.
229/P. § A honvéd tisztjelölt a XV. Fejezet rendelkezé-

seinek megfelelõen kérelmet, szolgálati panaszt nyújthat
be, fellebbezéssel élhet, és bírósághoz fordulhat.”

50. §

A Hjt. a következõ XVI/B. Fejezettel egészül ki:

„XVI/B. FEJEZET
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

229/R. § (1) Az altiszt-jelölti szolgálati viszony a Hon-
védség és a honvéd altiszt-jelölt között létrejött sajátos
szolgálati jogviszony, melyben mindkét felet e törvény-
ben, más jogszabályokban és az ösztöndíjszerzõdésben
meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok
illetik meg.

(2) Altiszt-jelölti szolgálati viszony azzal a katonai
szakképzésre felvételt nyert 18. életévét betöltött, de a fel-
vétel évében 23. évet be nem töltött, cselekvõképes, állan-
dó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, magyar
állampolgársággal rendelkezõ, büntetlen elõéletû sze-
méllyel létesíthetõ, aki a külön jogszabályban elõírt nem-
zetbiztonsági, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassá-
gi követelményeknek megfelel, továbbá ösztöndíjszerzõ-
désben vállalja, hogy a szakképzés idejére a tanulói jogvi-
szonya mellett a Honvédséggel altiszt-jelölti szolgálati vi-
szonyt létesít, és tart fenn.

(3) Az altiszt-jelölti szolgálati viszonnyal kapcsolatos
miniszteri rendeletben meghatározott állományilletékes
parancsnoki jogköröket a Honvédség hadrendjébe tartozó,
a katonai szakképzésre kijelölt szervezet parancsnoka gya-
korolja. Az intézményvezetõi megbízás nemzeti közneve-
lési törvényben meghatározott feltételeinek – amennyiben
ennek az állományilletékes parancsnok nem felel meg –
a szakképzésért felelõs helyettes kell, hogy megfeleljen.
Ebben az esetben a szakképzésért felelõs helyettes gyako-
rolja a honvéd altiszt-jelölt tanulói jogviszonyával kapcso-

latos jogköröket. A katonai szakképzésre kijelölt szervezet
nevében az „iskola” kifejezést nem kell szerepeltetni.

229/S. § (1) A 229/C. §-t azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a katonai alapfelkészítés 3 hónap, és az ösz-
töndíjszerzõdésben próbaidõt erre az idõtartamra kell ki-
kötni.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke egyoldalú írásbeli nyi-
latkozattal megszünteti az altiszt-jelölti szolgálati vi-
szonyt, ha a honvéd altiszt-jelölt körülményeiben olyan
változás állt be, amelynek következtében már nem felel
meg a felvételkor támasztott alkalmassági követelmények-
nek. Ebben az esetben az altiszt-jelölti szolgálati viszony
a törvényi feltétel megállapításának napján szûnik meg.

(3) A törvény erejénél fogva szûnik meg az altiszt-je-
lölti szolgálati viszony

a) a tanulói jogviszony megszûnésének napján
b) ha a honvéd altiszt-jelölt a tanulmányi kötelezettsé-

gét a jogszabályokban vagy a katonai szakképzést folytató
szervezet szervezeti és mûködési szabályzatában megen-
gedett mértéket meghaladóan nem teljesítette;

c) a sikertelen szakmai vizsga esetén az elsõ szakmai
vizsgaidõszak utolsó vizsganapján.

229/T. § (1) A honvéd altiszt-jelölt a Honvéd Vezérkar
fõnökének engedélyével, az altiszt-jelölti szolgálati viszo-
nyának fenntartása mellett az elsõ félév végéig, legfeljebb
egyszer ágazatot, illetve szakirányt válthat. A honvéd al-
tiszt-jelölt külföldön tanulmányokat a Honvéd Vezérkar
fõnökének engedélyével folytathat, vendégtanulói jogvi-
szonyt a Honvéd Vezérkar fõnökének elõzetes engedélyé-
vel létesíthet.

(2) A honvéd altiszt-jelölt köteles különösen
a) részt venni a Hvt. 36. § (1) bekezdés a)–f) pontja és

(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni

az ehhez szükséges kiképzésben, és a tanórán kívüli kato-
nai felkészítésen, tanulmányi kötelezettségét teljesíteni,

c) õr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, katonai
rendészeti szolgálatot, valamint díszelgési és kegyeleti fel-
adatokat ellátni,

d) kijelölés alapján alegységparancsnoki feladatokat
ellátni,

e) megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapot
idején egyéb katonai feladat ellátására,

f) közremûködni a honvédelmi nevelés programjának
megvalósításában,

g) a Honvéd Vezérkar fõnöke által elrendelt feladato-
kat ellátni,

h) a minõsített adat védelmére vonatkozó szabályokat
betartani, és

i) óvni és rendeltetésszerûen használni a rábízott hadi-
technikai eszközöket és felszerelési tárgyakat.

(3) Az (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott
szolgálati feladat ellátására a honvéd altiszt-jelölt vezé-
nyelhetõ. E feladatok végrehajtásának ideje alatt, igazolt-
nak kell tekinteni a tanulmányi kötelezettségektõl való tá-
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volmaradást, és biztosítani kell a tanulmányi kötelezettség
utólagos teljesítésének lehetõségét.

229/U. § (1) A honvéd altiszt-jelölt – a 229/L. § (1) be-
kezdése kivételével – havonta ösztöndíjra jogosult.

(2) Az alapösztöndíj szorzószáma havonta:

a) szakaszrangidõs altiszti feladatok
ellátására kijelöltek esetében: 0,40

b) rajparancsnoki feladatok ellátására
kijelöltek esetében: 0,35

c) az a) és b) pontokba nem tartozók
esetében: 0,30

(3) Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta
az egyes tanulmányi félévek idõszakai alapján:

a) 13/1. félév: 0,20

b) 13/2. félév: 0,22

c) 14/1. félév: 0,24

d) 14/2. félév: 0,26

(4) Az egyes idõszakokra megállapított alapösztön-
díj-kiegészítés a következõ idõszak elsõ napját megelõzõ
napig, a 14/2. félév esetén pedig az altiszt-jelölt szolgálati
viszony megszûnése napjáig jár.

(5) A honvéd altiszt-jelölt az elõzõ félév tanulmányi
eredménye alapján tanulmányi pótlékra jogosult, amely-
nek szorzószáma havonta:

a) 3,50 és alatta: nem jár

b) 3,51–4,00 között: 0,10

c) 4,01–4,50 között: 0,15

d) 4,51–5,00 között: 0,20

e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban
megfogalmazott legmagasabb
követelményeknek megfelelõk esetében:

0,40

(6) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
a honvéd altiszt-jelölt az illetményalap 5,8 százalékában
meghatározott katasztrófavédelmi pótlékra lehet jogosult.

229/V. § Ha e Fejezet eltérõen nem rendelkezik, az al-
tiszt-jelölti szolgálati viszonyra a tisztjelölti szolgálati vi-
szonyra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal,
hogy ahol a XVI/A. Fejezet rendelkezése

a) honvéd tisztjelöltet említ azon a honvéd altiszt-jelöltet,
b) tisztjelölti szolgálati viszonyt említ azon az al-

tiszt-jelölti szolgálati viszonyt,
c) tisztjelölti állományba vételt említ azon az altiszt-je-

lölti állományba vételt,
d) tiszti állományt említ azon az altiszti állományt,
e) honvédtiszti alapképzést említ azon a katonai szak-

képzést,
f) hallgatói jogviszonyt említ azon a tanulói jogvi-

szonyt,
g) felsõfokú végzettséget tanúsító oklevelet említ azon

a szakképzettséget igazoló bizonyítványt,

h) Zászlóaljat említ azon a katonai szakképzést folytató
szervezetet, és

i) felsõoktatásról szóló törvényt említ azon köznevelés-
rõl és a szakképzésrõl szóló törvényt
kell érteni.”

51. §

A Hjt. XIX. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„XIX. FEJEZET
A KNBSZ ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN
SZABÁLYOK

240. § A KNBSZ állományára e törvény rendelkezéseit,
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, valamint a rájuk vo-
natkozó külön törvény elõírásaival együtt kell alkalmazni.

A szolgálati jogviszony jellege
241. § (1) A KNBSZ állományába tartozás olyan sajá-

tos szolgálati viszony, amely – a (2) bekezdésben megha-
tározott kivétellel – a Honvédség hivatásos állományának
tagja és a KNBSZ között jön létre. A fõigazgató munkálta-
tói jogköreit miniszteri rendelet határozza meg.

(2) Szolgálati viszony a miniszter jóváhagyásával ak-
kor hozható létre olyan személlyel, aki nem tagja a Hon-
védség hivatásos állományának, ha a nemzetbiztonsági
feladat végrehajtása érdekében történõ foglalkoztatás ki-
zárólag fedõintézmény keretében valósul meg.

(3) A KNBSZ tagjának a Honvédséggel fennálló szol-
gálati viszonya – a lemondás kivételével – csak akkor
szüntethetõ meg, ha a KNBSZ-el fennálló jogviszonya
megszûnik.

242. § (1) A KNBSZ állományának tagja nemzetbiz-
tonsági feladatait külsõ munkaviszonyt létesítve is ellát-
hatja.

(2) A KNBSZ fõigazgatója a hivatásos állomány tagját
fedõbeosztásba helyezheti. A KNBSZ fedõbeosztást ellátó
tagjának szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinte-
ni, elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonatko-
zó rendfokozati elõmeneteli szabályok az irányadók.

(3) A KNBSZ fedõintézményben végzett feladatait be-
fejezõ tagjára – amennyiben számára rendfokozatának
megfelelõ más beosztás nem biztosítható – a 48. § (1) be-
kezdés b) pontjában foglaltak alkalmazhatók.

Az alapvetõ jogok korlátozása
243. § (1) A KNBSZ állományának tagja
a) a gyülekezési jog alapján szervezett rendezvényen

történõ megjelenési szándékát köteles a fõigazgatónak
írásban bejelenteni, aki a részvételt megtilthatja;

b) a külföldre utazásának tervezett idõpontját, útvona-
lát, az utazás célját, útitársait, külföldi tartózkodási helyét,
hazatérésének várható idõpontját – az utazás megkezdését
megelõzõen legalább 10 nappal – szolgálati elöljárójának
köteles írásban bejelenteni. A NATO és az EU tagállamai-
ba utazást ettõl eltérõen, legkésõbb az utazás megkezdését
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megelõzõ napon kell szolgálati elöljárójának írásban beje-
lenteni. A fõigazgató a külföldre utazást szolgálati vagy
nemzetbiztonsági érdekbõl megtilthatja, illetve korlátoz-
hatja. Rendkívül indokolt esetben a fenti határidõktõl el
lehet térni;

c) köteles a fõigazgatónak írásban bejelenteni
ca) külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgár-

sággal is rendelkezõ személlyel létesített, fenntartott kap-
csolatát,

cb) a vele egy lakó-, illetve tartózkodási helyen együtt
élõ személyek tekintetében beállott változást,

cc) valamennyi hazai, vagy külföldi pénzintézetnél ve-
zetett számláját,

cd) egy millió forintot meghaladó forgalmi értékû in-
gatlan, vagy ingóság megszerzését, és

ce) a biztonsági helyzetét befolyásoló egyéb körülmé-
nyeket, azok megváltozását.

(2) A KNBSZ állományának tagja – az elöljáró pa-
rancsnok által elrendelt idõszakban – köteles bejelenteni
a szolgálaton kívüli tartózkodási helyét.

Az érdek-képviseleti szervek és az érdekvédelem
244. § (1) A KNBSZ állományának tagjai szolgálati,

szociális és életkörülményeikkel kapcsolatos érdekeik vé-
delmére érdek-képviseleti szervet hozhatnak létre, ha
az állomány egyharmada alapító tagként az érdek-képvise-
leti szerv megalapítását kimondja.

(2) Az érdek-képviseleti szerv nemzetközi és hazai ér-
dek-képviseleti szövetséghez nem csatlakozhat. Az ér-
dek-képviseleti szerv a KNBSZ állományát a KNBSZ-el
szemben bíróság vagy más hatóság elõtt nem képviselheti.
Az érdek-képviseleti szerv tevékenysége nem irányulhat
a KNBSZ rendeltetésszerû feladatainak, valamint az elöl-
járói jogkör gyakorlása ellen.

(3) Az (1) bekezdés alapján létrejövõ érdek-képviseleti
szerven kívül más érdek-képviseleti szerv a KNBSZ-nél
nem mûködhet, azokhoz a KNBSZ állományának tagja
nem csatlakozhat.

245. § Az érdek-képviseleti szervet véleményezési jog
illeti meg a KNBSZ költségvetésében elõirányzott jóléti
célú pénzeszközök felhasználásával és szociális juttatá-
sokkal, lakásgazdálkodással, egészségügyi ellátással, ille-
tõleg a szolgálati és munkakörülményekkel összefüggõ
tervek kialakításával kapcsolatban.

A szolgálati viszony létesítésének és fenntartásának fel-
tételei

246. § (1) A KNBSZ-nál szolgálati viszony azzal léte-
síthetõ és tartható fenn

a) aki vállalja a titoktartási kötelezettséget,
b) akinek életvitele nem kifogásolható és hozzájárul

annak a szolgálati viszony létesítése elõtti, valamint a szol-
gálati viszony fennállása alatti ellenõrzéséhez,

c) aki elfogadja egyes alkotmányos alapjogainak e tör-
vény szerinti korlátozását,

d) aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fenn-
állása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és bele-

egyezése nélkül – törvényben meghatározott szerveknél és
módon – ellenõrizhetik,

e) akinek a külön törvényben meghatározott legmaga-
sabb szintû nemzetbiztonsági ellenõrzése kockázatmentes
szakvéleménnyel zárul,

f) aki a poligráfos vizsgálaton történõ részvételt vállal-
ja, és

g) írásban hozzájárul az 5. számú mellékletben megha-
tározott személyes adatai kezeléséhez.

(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a KNBSZ
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, a feltételek-
nek való megfelelést bármikor ellenõrizheti, és elrendelhe-
ti a poligráfos vizsgálatot. A poligráfos vizsgálatot csak
felvételi eljárás, külön törvény szerinti belsõ biztonsági és
bûnmegelõzési feladatok, valamint nemzetbiztonsági el-
lenõrzés végrehajtása során lehet elrendelni. A poligráfos
vizsgálat kérdései csak biztonsági kockázati tényezõkkel
kapcsolatos adatkörökre terjedhetnek ki.

(3) A KNBSZ-hoz történõ kinevezési okmány a 43. §
(4) bekezdésében foglaltaktól eltérhet. A KNBSZ állomá-
nyának tagjára a XII/A. Fejezet rendelkezései nem alkal-
mazhatók. A fõigazgató további alkalmassági, valamint
az egyes beosztásokhoz tartozó részletes követelményeket
határozhat meg.

(4) Ahol e törvény katonai és rendvédelmi oktatási in-
tézményeket említ, a KNBSZ esetében a KNBSZ oktatási
intézményét és a nemzetbiztonsági képzéseket is érteni
kell.

247. § (1) A 41. § (2) bekezdés a), c), e), f) pontjában
meghatározottakon túl nem létesíthetõ szolgálati viszony
azzal,

a) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény
elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,

aa) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi
vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés bün-
tetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

ab) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet
el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén a men-
tesítés beálltától számított tíz évig,

ac) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végre-
hajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett sza-
badságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított
nyolc évig,

ad) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérde-
kû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,

ae) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehaj-
tandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beáll-
tától számított nyolc évig,

af) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehaj-
tásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesí-
tés beálltától számított öt évig,

ag) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, közérde-
kû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított három évig,
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b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést al-
kalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalma-
zott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén a meg-
hosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig,

d) korábbi szolgálati viszonya a (6) bekezdés alapján
szûnt meg, vagy

e) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a ma-
gánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján in-
dult eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs
bejezéséig.

(2) Az (1) bekezdés ac)–ag) és a c) pontban foglalt ki-
záró októl a munkáltatói jogkör gyakorlója eltekinthet, ha
az eljárásra kizárólag katonai bûncselekmény miatt került
sor. A hivatásos állomány tagjának vagy a jelentkezõnek
a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez csatolni kell a vele
közös háztartásban élõ hozzátartozójának 7. számú mel-
léklet szerinti nyilatkozatát, valamint a 8. számú melléklet
szerinti nyilatkozatot. A kifogástalan életvitel ellenõrzésé-
nek lefolytatásához a 9. számú melléklet szerinti adatlapot
kell kitölteni.

(3) Az életvitel nem kifogástalan, ha
a) a hivatásos állomány tagja vagy a jelentkezõ esetében

fennállnak az (1) bekezdésében meghatározottak, vagy
b) a jelentkezõ vagy a hivatásos állomány tagja nem al-

kalmas – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatar-
tására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jö-
vedelmi viszonyaira, valamint a bûncselekményt elkövetõ
vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsola-
tára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátására.

(4) A hivatásos állomány tagját az ellenõrzés megkez-
désérõl, befejezésérõl tájékoztatni nem kell, az elvégzett
vizsgálat eredményét közölni kell vele. Ha nem létesül
szolgálati viszony, vagy a szolgálati viszony fennállása
alatti ellenõrzés jogsértést, vagy kifogásolható életvitelt
nem állapít meg, a keletkezett iratokat, adatokat – a kifo-
gástalan életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ hatá-
rozat kivételével – az ellenõrzés befejezésétõl számított 8
napon belül meg kell semmisíteni.

(5) A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan
életvitel ellenõrzését a miniszter által meghatározott gya-
korisággal – legfeljebb azonban évente – kell végrehajtani.
Soron kívüli ellenõrzésre akkor kell intézkedni, ha a kifo-
gástalan életvitel ellenõrzésének kezdeményezésére jogo-
sult tudomására jutott adatokból kifogásolható életvitelre
lehet következtetni.

(6) A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a szolgálatra alkalmat-
lanná vált, mert

a) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményé-
nek, vagy

b) a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez szükséges
hozzájáruló nyilatkozatot határidõben nem tette meg.

(7) A (6) bekezdés esetén a hivatásos állomány tagjá-
nak szolgálati viszonyát felmentési idõ nélkül kell meg-

szüntetni, és a hivatásos állomány tagja végkielégítésre
nem jogosult.

(8) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszo-
nya a (6) bekezdés a) pontja alapján felmentéssel meg-
szüntetik, a keletkezett iratok és adatok – a kifogástalan
életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ határozat kivé-
telével – a szolgálati viszony megszûnését követõ 5. év de-
cember 31-ig kezelhetõk.

Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
248. § A KNBSZ állományának tagja – a 46. §-ban

meghatározottakon túl – a külön törvényben meghatáro-
zott intézményeknél és szervezeteknél is teljesíthet szolgá-
latot.

249. § (1) A KNBSZ esetében az elöljáró parancsa tel-
jesítésének módjára a külön törvényben meghatározott el-
térõ rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A titoktartási kötelezettség alól a miniszter és
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró adhat felmentést.
E jogkör nem ruházható át.

250. § (1) A KNBSZ állományának tagja a teljesít-
ményértékelését és a minõsítését bíróság elõtt nem támad-
hatja meg.

(2) A KNBSZ-nél önálló elõmeneteli bizottságok mû-
ködnek.

251. § (1) Az e törvényben meghatározott pótlékokon
felül a KNBSZ állományának tagját az illetményalap szá-
zalékában meghatározva még akciószolgálati pótlék is
megilleti, amelynek mértéke óránként 0,5 százalék.

(2) A KNBSZ állományának tagjának a külön törvény-
ben meghatározottak szerint titkosszolgálati pótlék jár.

Szolgálati panasz és fellebbezés
252. § (1) Szolgálati panasz esetén a hivatásos állo-

mány tagja képviseletében ügyvéd nem járhat el.
(2) A KNBSZ állományának tagja által benyújtott pa-

naszt a sérelmezett döntést hozó, intézkedést tevõ vagy mu-
lasztást elkövetõ személy szolgálati elöljárója bírálja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban hozott sérelme-
zett döntés ellen, a KNBSZ állományának tagja panaszá-
val a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz fordulhat.
Ha a sérelmezett döntést a munkáltatói jogkört gyakorló
elöljáró hozta, a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró által hozott
elsõ fokú határozat, valamint a nem felülvizsgálati jogkör-
ben hozott döntés, intézkedés vagy mulasztás ellen a hiva-
tásos állomány tagja panasszal, illetve fellebbezéssel a mi-
niszterhez fordulhat.

Bírósági út
253. § A KNBSZ állományának tagja a szolgálati vi-

szonyból származó jogvita esetén akkor fordulhat bíróság-
hoz, ha a szolgálati viszonyra vonatkozó – az elöljáró mér-
legelési jogkörébe nem tartozó – döntést vagy intézkedést,
vagy ezek elmulasztását sérelmesnek tartja, és a rendelke-
zésre álló egyéb jogorvoslati lehetõségeket már kimerítette.

Személyügyi nyilvántartás
254. § (1) A KNBSZ állományáról az alap- és a köz-

ponti személyügyi nyilvántartást a KNBSZ vezeti.
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A KNBSZ a miniszter által vezetett központi nyilvántartás
részére – a miniszter által meghatározott adatokról – csak
számszerû, összesített információk adására kötelezett.

(2) A központi nyilvántartásba a 228. § (1) bekezdésé-
nek a) és b) pontjaiban meghatározottakon túl betekinteni,
onnan adatot átvenni a miniszter, valamint a miniszter
vagy a KNBSZ fõigazgatója által meghatározott, a minisz-
ter irányítási feladatai ellátását segítõ szervezetben, illetve
a KNBSZ-nál dolgozó személyek jogosultak.

(3) A KNBSZ személyügyi nyilvántartási rendjére
a fõigazgató saját hatáskörében intézkedhet.”

52. §

A Hjt. 267. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(E törvény)
„b) a 98. §-a, 102/A. §-a és a 103. § (1) bekezdés

a) pontja a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és
az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

53. §

A Hjt. 269. §-a a következõ (1) és (2) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1) A sorkatonai szolgálat teljesítésével összefüggõ
balesetekkel, a sorkatonai szolgálattal összefüggésben ki-
alakult, vagy azzal összefüggésben súlyosbodott betegsé-
gekkel kapcsolatos kárigények elbírálására a sorkatonai
szolgálatteljesítése alatt hatályos jogszabályokat kell al-
kalmazni.

(2) A 68. § (11) bekezdésének i) pont második fordula-
tát a 2010. január 1. és a 2010. december 1. között meg-
hosszabbított szerzõdésekre is alkalmazni kell, feltéve
hogy az 2012. január 1-jén is fennáll. Az érintett szerzõdé-
ses katona 2012. február 29-ig nyújthatja be a szerzõ-
dés-hosszabbítási díj kifizetésére vonatkozó kérelmét. Eb-
ben az esetben a szerzõdés-hosszabbítási díjat a szerzõ-
dés-hosszabbítást megelõzõen letöltött szolgálati idõ utolsó
napján számított távolléti díj alapján a kérelem benyújtását
követõ második havi illetménnyel együtt kell kifizetni.”

54. §

A Hjt. 274. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„274. § Az állomány e törvény 2011. december 31-én

hatályos 48. § (1) bekezdés h) pontja szerint, vagy e tör-
vény hatálybalépése elõtt hatályos szabályok szerint ennek
megfelelõ jogcímen rendelkezési állományban lévõ tagja

2011. december 31-ét követõen szakszervezeti tisztségére
tekintettel nem tartható rendelkezési állományban.”

55. §

A Hjt. a következõ 277–280/B. §-sal egészül ki:
„277. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és

szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvénnyel módosított 46. § (7) bekezdését és
a 84. § (2) bekezdésében meghatározott legénységi vára-
kozási idõket a 2011. december 31-e után állományba vet-
tek tekintetében kell alkalmazni. A 2011. december 31-én
állományban lévõ szerzõdéses legénységi katonák várako-
zási idejére a 2011. december 31-én hatályos szabályokat
kell alkalmazni.

278. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvénnyel módosított 114. § (1) bekezdés
u) pontját a Honvéd Koronaõrség tagját megilletõ díszelgési
pótlék tekintetében 2011. május 30-tól kell alkalmazni.

279. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított 7. és 8. számú mel-
léklete szerinti nyilatkozatokat a KNBSZ 2012. január
1-jén hivatásos állományban lévõ tagjának 2012. március
30-ig kell megtennie.

280. § (1) A honvéd tisztjelölt 2012. január 1-jén hatá-
lyos ösztöndíjszerzõdésének azon elemeit, amelyek kizá-
rólag az NKE létrejöttével kapcsolatban, vagy a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más tör-
vények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény rendelkezéseire figye-
lemmel módosulnak, a Honvédség 2012. február 1-ig egy-
oldalúan módosítja, és errõl a honvéd tisztjelölt részére ér-
tesítést küld. Az ösztöndíjszerzõdés más elemeinek módo-
sítása közös megegyezéssel történhet.

(2) 2012. január 1-jén honvédtiszti alapképzésben részt
vevõ honvéd tisztjelölt esetén a Zászlóalj 2012. január
31-ig felterjeszti a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatá-
sa iránti kérelmet. A kérelem alapján a nemzetbiztonsági
ellenõrzést 2012. március 15-ig el kell rendelni.

280/A. § (1) E törvénynek a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati
viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított XVI/B. § Fejezetét
a 2012/13. tanévtõl kell alkalmazni. A 2012/13. évre vo-
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natkozó középfokú felvételi tájékoztatót e törvénynek
megfelelõen kell elõkészíteni és közzétenni.

(2) 2012. január 1-jén katonai szakképzésben résztve-
võ honvéd tiszthelyettes-jelölt jogállására a 2011. decem-
ber 31-én hatályos jogszabályok és a 2012. január 1. elõtt
megkötött tanulmányi szerzõdésben foglaltak az irány-
adók.

280/B. § E törvény eltérõ rendelkezése hiányában, ahol
törvény, kormányrendelet, illetve HM rendelet tiszthelyet-
test említ, azon altisztet is érteni kell.”

56. §

(1) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a) pont af) alpont helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza:

a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, szü-
netelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes sza-
bályait, az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök
gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántar-
tásnak a rendjét, ideértve)

„af) nyugállományúakra, a szolgálati járandóságban
részesülõkre vonatkozó szabályokat, a „Katonai nyugdíjas
igazolvány” rendszeresítését,”

(2) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a) pont ah) alpont helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza:

a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, szü-
netelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes sza-
bályait, az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök
gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántar-
tásnak a rendjét, ideértve)

„ah) a honvéd tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltek-
re és a szolgálaton kívüliekre vonatkozó szabályokat;”

(3) A Hjt. 287. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza: )

„c) a katonai szolgálathoz, valamint az egyes beosztá-
sokhoz kapcsolódó szakmai, egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmassági követelményeket, a szolgálati beosztások be-
töltéséhez szükséges végzettségi, képzettségi, tanfolyami
és idegennyelv-ismereti követelményeket, a beosztások
átminõsítésének rendjét;”

(4) A Hjt. 287. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza: )

„e) az illetmény, az ösztöndíj, a túlszolgálati díj, a vég-
kielégítés, a leszerelési segély, szerzõdés-hosszabbítási
díj, szerzõdéskötési díj, a rendelkezésre állási díj, a jubile-
umi jutalom, a külön juttatás, a szabadságmegváltás meg-
állapításával, folyósításával, az illetménypótlékok és

a megbízási díj jogosultságával, megállapításával, kifize-
tésével, valamint a toborzópénz, a szerzõdés-hosszabbítási
díj, a szerzõdéskötési díj visszafizetésével kapcsolatos
szabályokat, továbbá az illetménygazdálkodás rendjét;”

(5) A Hjt. 287. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza: )

„g) a pihentetés, üdültetés rendjét, valamint a szociális
és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat;”

(6) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a következõ m)–o) ponttal
egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-
bályozza: )

„m) az állomány tagját megilletõ tanulmányi támogatás
formáját és mértékét, az állomány tagját, a honvéd tisztje-
löltet és a honvéd altiszt-jelöltet terhelõ megtérítési kötele-
zettség mértékét, a visszakövetelés, a fizetési könnyítés
szabályait,

n) a katona szocializáció szempontjából lényeges kö-
vetelményeket, az elvárt követelményszintet, a honvéd
tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek értékelésének sza-
bályait,

o) a kifogástalan életvitel ellenõrzésének végrehajtási
szabályait.”

57. §

(1) A Hjt. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) A Hjt. e törvény 2. melléklete szerinti 7. számú mel-
léklettel egészül ki.

(3) A Hjt. e törvény 3. melléklete szerinti 8. számú mel-
léklettel egészül ki.

(4) A Hjt. e törvény 4. melléklete szerinti 9. számú mel-
léklettel egészül ki.

(5) A Hjt. e törvény 5. melléklete szerinti 10. számú
melléklettel egészül ki.

58. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. május
1-jén a hatályát veszti.

(2) A 64. § (4) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.
(3) Az 52. § 2012. március 8-án lép hatályba.

59. §

(1) A Hjt.
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szö-

vegrész helyébe a „Magyarország”, az „alkotmányos” szö-
vegrész helyébe a „törvényes”
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b) 1. § (5) bekezdésében az „a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben” szö-
vegrész helyébe az „a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvényben”

c) 2. § (3) bekezdésében a „többnemzeti katonai szerve-
zeteknél” szövegrész helyébe a „többnemzeti katonai szer-
vezeteknél, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
(a továbbiakban: NKE)”

d) 2. § (13) bekezdésében a „204. § (1) bekezdés l) pont-
jában” szövegrész helyébe a „80. § t) pontjában”

e) 2. § (14) bekezdésében, 89. § (1) bekezdés c) pontjában
az „a tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „az altiszti”,

f) 2. § (15), (19), (38) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésé-
ben, 41. § (3) bekezdésében, 107. § (1) bekezdésében,
126. § (4) bekezdés a) pontjában, 126. § (5) bekezdésében
a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”

g) 2. § (15), (18), (38) bekezdésében, a 126. § (4) bekez-
dés b) pontjában és a 6. számú melléklet „II. Besorolási
osztály” címû táblázatban a „honvéd” szövegrész helyébe
a „közkatona”

h) 2. § (32) bekezdés a) pontjában a „204. §-a (1) bekez-
désének” szövegrész helyébe a „80. §”

i) 2. § (32) bekezdés b) pontjában és 46. § (1) bekezdé-
sében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország”

j) 2. § (40) bekezdésében a „204. § (1) bekezdésének
g) pontjában” szövegrész helyébe a „80. § l) pontjában”

k) 14. § (3) bekezdés a) pontjában a „70. §-a (1) bekez-
désének a), c) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „36. §
(1) bekezdés a), b) és f) pontjában”

l) 14. § (3) bekezdés b) pontjában a „70. §-a (1) bekez-
désének b), d) és g)–h) pontjában, valamint a Hvt.
121. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „36. § (1) bekezdés c)–e) és g) pontjában és a (2) bekez-
dés a) pontjában, valamint a Hvt. 56. § (3) bekezdésében”

m) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „pártpolitikai” szö-
vegrész helyébe a „politikai”

n) 23. §-ban az „engedélyével” szövegrész helyébe
az „elõzetes írásbeli engedélyével”

o) 26. § (3) bekezdésében az „az országos parancsnok”
szövegrész helyébe az „a Honvéd Vezérkar fõnöke”

p) 27. §-ban az „A szerzõdéses” szövegrész helyébe
az „Az”

q) 30. § (1) bekezdésében a „mûvelõdéshez, a tudomá-
nyos és mûvészeti élet, a tanulás és a tanítás szabadságá-
hoz” szövegrész helyébe a „tudományos kutatás és mûvé-
szeti alkotás szabadságához, továbbá a tanulás, valamint
a tanítás szabadságához”

r) 41. § (10) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”

s) 41. § (13) bekezdésében és a 47/A. § (2) bekezdésé-
ben az „önkéntes mûveleti tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos”

t) 41. § (14) bekezdésében a „szerzõdésben” szövegrész
helyébe a „miniszteri rendeletben”

u) 46. § (3) bekezdés d) pontjában, a 89. § (1) bekezdés
a) pontjában és 287. § (2) bekezdés b) pontjában a „katonai
nemzetbiztonsági szolgálatoknál” szövegrész helyébe
a „KNBSZ-nél”

v) 47. § (4) bekezdésében az „a)–f)” szövegrész helyébe
„a)–d)”

w) 47/B. § (1) bekezdésében, 230. § (3), (4) és (7) be-
kezdésében, 230/A. §-ában a „hadkiegészítõ parancsnok-
ság” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv”

x) 47/B. § (4) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancs-
nokság” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szerv”

y) 48. § (1) bekezdés m) pontjában és a (7) bekezdésben
az „59/B. §” szövegrész helyébe „56/B. §”,

z) 48. § (2) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe
az „A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az”
szöveg lép.

(2) A Hjt.
a) 54. § (1)–(3) bekezdésében az „a szerzõdéses” szöveg

helyébe az „az”
b) 59. § (5) bekezdésében a „ , ha” szövegrész helyébe

a „ , ha rendelkezési állományban nem tartható és”
c) 61. § (1) bekezdés c) pontjában a „terhesség” szöveg-

rész helyébe a „várandósság”,
d) 67. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra” szö-

vegrész helyébe „szolgálati járandóságra, nyugellátásra”
e) 70. § (1) bekezdés b) pontjában a „1992. évi

LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe
a „törvény”

f) 76. §-ban az „az országos parancsnok” szövegrész he-
lyébe az „a Honvéd Vezérkar fõnöke”, az „Az országos
parancsnok” szövegrész helyébe az „A Honvéd Vezérkar
fõnöke”,

g) 93. § (1) bekezdésében a „terhessége” szövegrész he-
lyébe a „várandóssága”,

h) 102. § (1) bekezdésében a „terhes” szövegrész helyé-
be a „várandós”,

i) 114. § (1) és (3) bekezdésében a „%-ában” szövegrész
helyébe a „százalékában”, a „%” szövegrész helyébe „szá-
zalék”,

j) 114. § (1) bekezdés s) és t) pontjában és a 3. számú
melléklet 5. pont 5.3. alpontjában a „tiszthelyettes” szö-
vegrész helyébe az „altiszt”

k) 125/A. § (1) bekezdésében a „jogosult.” szövegrész he-
lyébe a „jogosult azzal, hogy az ideiglenes külföldi szolgálat
esetén az állomány tagja külföldi napidíjáról lemondhat.”

l) 125/A. § (2) bekezdésében a „külföldi pénzbeli ellátá-
sát” szövegrész helyébe a „külföldi ellátását”

m) 125/A. § (2) bekezdésében a „közvetlenül” szöveg-
rész helyébe a „közvetlen juttatással”

n) 138. § (3) bekezdésében a „tiszthelyettesre” szöveg-
rész helyébe az „altisztre”

o) 139. § (1) bekezdésében az „Az országos parancs-
nokkal” szövegrész helyébe az „A Honvéd Vezérkar fõnö-
kével, illetve a KNBSZ fõigazgatójával”
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p) 162. §-ban és a 198. § (4) bekezdésében a „30 napon”
szövegrész helyébe a „30 napos jogvesztõ határidõn”

q) 162/A. §-ban az „59/B. § (3) bekezdésének” szöveg-
rész helyébe az „56/B. § (2) bekezdésének”

r) 184. § (1) bekezdésében az „Az állomány tagjának”
szövegrész helyébe az „A károsultnak”

s) 223. § (1) bekezdésében az „– az 59/B. § és a 162/A. §
szerinti esetek kivételével –” szövegrész helyébe
a „– ha e törvény eltérõen nem rendelkezik –”

t) 234. §-ában a „hadkiegészítõ parancsnokságok” szö-
vegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv”

u) 237. § (5) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsno-
kot” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv pa-
rancsnokát”

v) 239/A. § (1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancs-
nok” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv veze-
tõje”

w) 239/A. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes
hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „sír-
hely földrajzi fekvése szerint illetékes katonai igazgatási
szerv vezetõje”

x) 287. § (2) bekezdés k) pontjában a „korlátozását;”
szövegrész helyébe a „korlátozását, ideértve a szolgálaton
kívüliekre és a címzetes önkéntes tartalékosokra vonatko-
zó szabályokat;”

y) 2. számú mellékletben a „tiszthelyettesek” szöveg-
rész helyébe az „altisztek”
szöveg lép.

60. §

(1) Hatályát veszti a Hjt.
a) 1. § (6) bekezdésében az „1997. évi LXVII.” szöveg-

rész,
b) 2. § (7) bekezdésében az „és a (8)” szövegrész,
c) 2. § (8) és (9) bekezdése,
d) 3. § (3) bekezdése,
e) 41. § (1) bekezdésében a „de 47 évesnél nem idõ-

sebb,” szövegrész,
f) 45. § (6) bekezdése,
g) 46. § (3) bekezdés f) pontja,
h) 49. § (2) és (7) bekezdése,
i) 50. § (3) bekezdésében a „2. § (22) bekezdés szerinti”

szövegrész
j) 59. § (2) bekezdés d) pontja,
k) 59/B. §,
l) 62. § (4) bekezdése,
m) 64. § (4) bekezdése,
n) 67. § (5) bekezdésében és a 68. § (10) bekezdésében

„az 59. § (2) bekezdésének d) pontja alapján mentették fel,
vagy” szövegrész,

o) 68. § (13) bekezdése,
p) 83. § (7) bekezdése,
q) 83. § (10) bekezdésében az „egy alkalommal,” szö-

vegrész,

r) 88. § (9) bekezdésében az „a katonai ügyészségek
szakállományáról,” szövegrész,

s) 117. § (1) bekezdésében a „vagy eltûnt” szövegrész,
t) 189. § (1) bekezdésében az „, a károkozás helyén”

szövegrész,
u) 215. § (2) bekezdése,
v) 230. § (10) bekezdése,
w) 287. § (3) bekezdése
x) 3. számú melléklet 6. pont 6.11. és a 6. 13. alpontja és

a 7. pontja.
(2) Hatályát veszti a katonai szolgálati viszony méltat-

lanság címén történõ megszüntetésének eljárási szabályai-
ról szóló 40/2007. (XI. 28.) HM rendelet.

61. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A honvédelemért felelõs miniszter a Magyar Hon-
védségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, va-
lamint a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésé-
be tartozó gazdasági társaságoknál szolgálati viszonyban,
közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszony-
ban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban kifejtett
munkatevékenységre e törvény figyelembevételével kivé-
telesen indokolt esetben eltérõ követelményeket, eljárási
szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyezte-
tõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.”

(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:

(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter,
hogy)

„c) rendeletben határozza meg a Magyar Honvédség-
nél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint
a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tar-
tozó gazdasági társaságoknál a munkavégzésre irányuló
jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati
jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifej-
tett munkatevékenységre vonatkozó e törvényben megha-
tározottaktól eltérõ munkavédelmi követelményeket,
az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi
osztályba sorolását, továbbá a balesetek, a foglalkozási
megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésé-
re, kivizsgálására és minõsítésére vonatkozó szabályokat.”

(3) Hatályát veszti az Mvt. 9. § (3) bekezdésében az „a
Magyar Honvédségnél,” szövegrész.

62. §

(1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
(a továbbiakban: Hdt.) 17. § (1) bekezdés c) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban
térítésmentesen illeti meg)

„c) fogászati alapellátás,”
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(2) A Hdt. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos
költségeket és kiadásokat az Egészségbiztosítási Alapnak,
Nyugdíjbiztosítási Alapnak állami, önkormányzati intéz-
ményeknek, illetõleg a szolgáltatást nyújtónak – külön
megállapodás szerint – havonta megtéríti.”

(3) A Hdt. 11. § (2) bekezdésében a „70%” szövegrész
helyébe a „110%.” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a Hdt. 23. §-a, valamint a 25. §-ának
(2) bekezdésében „,23. §.” szövegrész.

63. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 1. számú mel-
léklete 4.14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.14. a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, a ren-

dészeti felsõoktatási képzésben részt vevõ hallgató, a hon-
véd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb
pénzbeli juttatása;”

(2) Az Szjatv. 1. számú melléklete 8.16. pontjában „a
katonai és rendvédelmi középiskola tanulója, a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmény tanulmányi szerzõ-
déses és ösztöndíjas hallgatója” szövegrész helyébe
„a rendvédelmi középiskola tanulója, a rendészeti felsõok-
tatási képzésben részt vevõ hallgató, a honvéd tisztjelölt,
a honvéd altiszt-jelölt” szöveg lép.

64. §

(1) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 2. §
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
„c) kettõs jogállású hallgató: a rendvédelmi felsõokta-

tási intézménybe felvett, a fegyveres szervek hivatásos ál-
lományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos
állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat
tanulmányokat,”

(2) A Hft. 1. § (1) bekezdésben az „intézmények (a to-
vábbiakban együtt: intézmény)” szövegrész helyébe
az „intézmény”, a 2. § a) pontjában a „szolgálatok” szö-
vegrész helyébe a „szolgálat” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Hft.
a) 1. § (1) bekezdésében „katonai és” szövegrész,
b) 1. § (3) bekezdése,

c) 2. § a) pontjában az „a Magyar Honvédség (a további-
akban: Honvédség), valamint” szövegrész,

d) 2. § b) pont,
e) 2. § g) pontban a „b),” szövegrész,
f) 7. §-ban a „vagy a szerzõdéses” szövegrész,
g) 32. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy a Honvédséggel

fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt.” szövegrész,
h) 34/B. § (1), (2), (4), (6) bekezdése,
i) 34/E–34/I. §,
j) 34/J. § (2) bekezdése,
j) 34/M. § (2), (3), (5) bekezdése
k) 34/O. §–34/P. §,
l) 37. § (1) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a Hft. 34/K. §-a.

65. §

(1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. év
LXXV. törvény 1. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az ágazati miniszter eltérõ szabályokat állapíthat
meg a Magyar Honvédségnél, valamint azon gazdasági
társaságoknál, amelyeknél az állam nevében a tulajdonosi
jogokat a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, továbbá a rend-
védelmi szerveknél a 3. § alkalmazására, és a feladatok el-
látására önálló szervezetet hozhat létre.”

(2) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. év LXXV. tör-
vény 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben

állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabályait, vala-
mint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a Magyar
Honvédségnél, valamint azon gazdasági társaságoknál,
amelyeknél az állam nevében a tulajdonosi jogokat a hon-
védelemért felelõs miniszter gyakorolja, valamint a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál,

b) a rendvédelmi szervet irányító miniszter, hogy ren-
deletben állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabá-
lyait, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját
a rendvédelmi szerveknél.”

66. §

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. §
(1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Diplomata-útlevélre jogosult)
„g) a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese, a Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója és helyettesei,
a katonai külképviseletek vezetõi és helyetteseik, továbbá
e személyekkel hivatalos célból együtt utazó, közös ház-
tartásban élõ házastárs.”
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67. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 55. § c) pontja nem lép hatály-
ba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet
a 2011. évi CXCII. törvényhez

„1. számú melléklet
a 2001. évi XCV. törvényhez

A tiszti és az altiszti állomány tagjának esküje

Az eskü szövege:
„Én ........................................ tiszt/altiszt esküszöm,

hogy Magyarországot híven szolgálom, hûséges honvédje
leszek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok
jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és
betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejé-
vel, életem árán is megvédem. Elöljáróim parancsainak
engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben
tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelõsséggel
gondoskodom.”

(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

A Honvéd Koronaõrség tagjának esküje
Az eskü szövege:
„Én ........................................ ünnepélyesen esküszöm,

hogy a Magyarország alkotmányos folytonosságát meg-
testesítõ Szent Koronát minden körülmények között, min-
den veszélytõl megóvom és állhatatosan õrzöm, illetékte-
len kézre jutását életem árán is megakadályozom.

A különleges szolgálat által megkívánt magas követel-
mények érdekében tudásomat, testi erõnlétemet a legjobb
állapotban tartom, egész életemben erkölcsi feddhetetlen-
ségre törekszem.

A Honvéd Koronaõrség bajtársi szellemétõl áthatva,
példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar hon-
védhez méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok.

(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

2. melléklet
a 2011. évi CXCII. törvényhez

„7. számú melléklet
a 2001. évi XCV. törvényhez

A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ
házastárs, élettárs,
felnõtt korú hozzátartozó nyilatkozata

Tájékoztattak arról, hogy házastársam, élettársam, hoz-
zátartozóm kifogástalan életvitel ellenõrzése személyemet
is érintheti, amelynek keretén belül az ellenõrzését végzõ
szerv a bûnügyi nyilvántartásból rám vonatkozóan is ada-
tot igényelhet.

(Kelt, dátum)

................................................
aláírás, lakcím”

3. melléklet
a 2011. évi CXCII. törvényhez

„8. számú melléklet
a 2001. évi XCV. törvényhez

Nyilatkozat a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez

Hozzájárulok, hogy az életvitelemet, jövedelmi és va-
gyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó és családi
környezetemet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 247. § alapján elrendelt ellenõrzés során
megvizsgálják.

(Kelt, dátum)

.....................................................
aláírás, lakcím”
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4. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„9. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

ADATLAP
a kifogástalan életvitele ellenõrzéséhez

I. A jelentkezõ személyi adatai

Családi neve:

Utóneve:

Elõzõ neve (születési név):

Születési helye
(helység, ország, ha nem Magyarország)

Születési ideje (év, hó, nap)

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Állandó lakhelye (irányítószámmal):

Tartózkodási helye (irányítószámmal):

Lakás telefon (körzetszámmal):

Munkahelyi telefon (körzetszámmal):

Mobil telefon:

E-mail cím:

II. Családi állapotra vonatkozó adatok

Családi állapota: nõtlen – hajadon

házas – élettársi kapcsolat

elvált – özvegy

III. A jelentkezõvel közös háztartásban élõ hozzátartozók adatai

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:

Neve:

Kapcsolat jellege (rokonsági foka):

Együttélés kezdete:
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IV. A jelentkezõ korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (5 évre visszamenõleg)

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

Munkahely cégszerû elnevezése és címe:

Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):

Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:

V. A jelentkezõ gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok

Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:

Formája, cégszáma:

Címe:

Tulajdonos és tulajdoni hányad:

Társaságban való részvétel formája:

Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:

Formája, cégszáma:

Címe:

Tulajdonos és tulajdoni hányad:

Társaságban való részvétel formája:

VI. A jelentkezõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok

A jelentkezõnek a jelentkezést megelõzõ
egy évben szerzett jövedelmei:

Munkajövedelem
Befektetésbõl származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás (pl. vagyon értékesítés, jogdíj)
Eltartott

A jelentkezést megelõzõ egy év havi nettó
átlagos jövedelme:

A jelentkezõ tulajdonában lévõ ingatlanok,
ingatlanrészek:

Tulajdonában lévõ jelentõsebb (legalább
300 000 Ft) értékû ingóságok és vagyoni
értékû jogok:

Jelentõsebb (300 000 Ft-ot meghaladó)
hitelállomány, kölcsön tartozások összege:
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VII. A jelentkezõ büntetõ és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok

1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétõl
számított 15 éven belül olyan büntetõeljárás,
amely büntetéssel vagy intézkedéssel
fejezõdött be?

igen – nem

amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

mentesülés idõpontja:

amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:

az elkövetés ideje:

az eljáró bíróság megnevezése:

büntetés mértéke:

az ítélet kelte:

mentesülés idõpontja:

2. Áll-e jelenleg büntetõeljárás alatt?
Az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény
megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság (ügyészség, nyomozóhatóság):

igen – nem

Az eljárás jelentkezéskori szakasza: nyomozati – ügyészi – bírói szak

Az eljárás során hozott érdemi határozat,
végzés, ítélet tartalma, kelte:

3. A jelentkezést megelõzõ két éven belül
szabálysértés miatt kapott-e pénzbírságot?

igen – nem
(helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e: igen – még nem – elzárásra változtatták

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e: igen – még nem – elzárásra változtatták

Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen bírság befizetés megtörtént-e: igen – még nem – elzárásra változtatták
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VIII. A jelentkezõ szabadidõs szokásaira vonatkozó adatok

Rendszeresen gyakorolt szabadidõs tevé-
kenység (sport, kulturális, egyéb hobbi):

Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek
rendszeresség megjelölésével (havi, heti, napi
gyakoriság):

A jelentkezõ nyilatkozata:
Hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplõ adataim valóságát, az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat,

életkörülményeimet, lakó és családi környezetemet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 247. § alapján elrendelt ellenõrzés során megvizsgálják.

............................................................, 20............................................................-n

..............................................................
jelentkezõ

Az adatlapot kitöltve átvettem:

Dátum: ............................................................

..............................................................
Honvédség képviselõje”
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5. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„10. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

A központi közszolgálati nyilvántartásnak átadásra kerülõ adatkör

Az állomány tagja

I.

1. családi és utóneve, valamint születési neve
2. technikai azonosítója
3. születési ideje
4. lakcím adatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

II.

1. iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
2. képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
3. képzés idõtartama, végzés idõpontja
4. szakképzettségei
5. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései
6. tudományos fokozata
7. idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
8. közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpont-

ja, oklevél száma, egyenértékûként elismert vizsga megszerzésének idõpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák alóli men-
tesség oka

III.*

1. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
2. a korábbi közigazgatási jellegû munkáltató vagy korábbi fegyveres szerv munkáltató megnevezése, tevékeny-

ségi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött idõtartamok
3. szakmai tapasztalat
4. beosztás
5. besorolás
6. feladatkör/munkakör megnevezése, célja
7. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok
8. a megszûnés módja

IV.

1. a 48. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés idõpontja
2. a 48. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés idõtartama
3. a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti kompetencia-vizsgálat adatai

V.

1. szolgálati viszonyának idõtartama
2. illetménye

* A III. részben foglalt adatok kitöltése a KNBSZ hivatásos állományú tagjának esetében nem kötelezõ.”
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A Kormány
290/2011. (XII. 22.) Korm.

r e n d e l e t e
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról

A Kormány
az 1. § a), c), e), l) és m) pontja, 42–61. § tekintetében

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pont-
jában,

az 1. § d) pontja, 39–41. § tekintetében a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 1. § n) pontja. 23–36. § tekintetében a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 1. § f)–i) pontja, 62–70. §, 86. § (1) bekezdés a) pont
tekintetében az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesí-
tésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási felada-
tokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, és a gazdasági,
anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ
adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt
igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi
CLXXVII. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2–15. §, 22. § 24. §, 25. §, 27. §, 37. §, 38. §, és 86. §
(1) bekezdés d) pontja tekintetében a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben beve-
zethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés a) pontjában,

a 16–18. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 19–21. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés o) pontjában,

az 1. § k) pontja, a 40. §, a 41. § tekintetében a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 71–83. §, 86. § (1) bekezdés b) pont tekintetében
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pont-
jában,

a 86. § (2) bekezdés a) pont, a 87. § tekintetében a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 90. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés j) pontjában,

a 86. § (2) bekezdés b) pont tekintetében a közbeszerzé-
sekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés
13. pontjában,

a 89. § tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) be-
kezdés l) pontjában,

a 91. § tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló
1995. évi XXVIII. törvény 39. § a) pontjában,

a 92. § tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) be-
kezdésének m) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva,

a 86. § (3) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében

a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) hivatali kapu: a központi elektronikus szolgáltató

rendszer hitelesített elektronikus dokumentum- és üzenet-
kezelõ része,

b) honvédelmi igazgatás: a védelmi igazgatás részét ké-
pezõ feladat- és szervezetrendszer, amelynek keretében
az ország védelmére létrehozott, valamint e feladatra kije-
lölt közigazgatási szervek, továbbá a honvédelemben köz-
remûködõ más szervek ellátják a a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. CXIII. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 1. § (3) bekezdésében meghatáro-
zottak honvédelemre való felkészítésével, az országvéde-
lemmel, és a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos feladatokat,

c) igénybevétel: az igénybevevõ által a honvédelmi ér-
dek kielégítése céljából kijelölt ingatlan, technikai eszköz
és más ingóság birtokbavétele, illetve a szolgáltatás hasz-
nálatba vétele,

d) infokommunikációs rendszer: a K–600/KTIR Hír-
közlési és Informatikai Rendszer, amely a Honvédelmi Ta-
nács és a Kormány speciális mûködési feltételeit, valamint
a védelmi igazgatási szervei által folytatott döntés-elõké-
szítés és döntéshozatal informatikai támogatását biztosító
hírközlési és informatikai rendszer,

e) központi elektronikus szolgáltató rendszer: elektroni-
kus közszolgáltatás, amely magába foglalja az elektroni-
kus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált,
a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot, az ott megje-
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lenõ szolgáltatásokat és ügyintézési lehetõségeket, vala-
mint azok fenntartóit és üzemeltetõit; biztosítja az ügyfe-
lek, a hivatalok, a szervezetek számára az elektronikus
ügyfélkapu, a hivatali kapu, és a cégkapu létesítésének le-
hetõségét,

f) meghagyásba bevont szerv: a honvédelmi feladatok
ellátásában közremûködõ, az 1. mellékletben meghatáro-
zott, továbbá a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által
egyedileg, határozattal kijelölt szerv,

g) meghagyási jegyzék: a 2. melléklet szerinti, a megha-
gyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóri-
áját, székhelyét, telephelyét, illetve fióktelepének pontos
címét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért
felelõs személy nevét és elérhetõségét tartalmazó jegyzék,

h) meghagyási névjegyzék: a 3. melléklet szerinti,
a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási
kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos fel-
adatok elvégzéséért felelõs személy nevét és elérhetõsé-
gét, továbbá a meghagyással érintett munkakör megneve-
zését, valamint a munkakört betöltõ hadköteles személy-
azonosító adatait tartalmazó jegyzék,

i) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez,
a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, va-
lamint a gazdaság mûködõképességének biztosításához,
a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához,
a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosság ellátási
feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakör, beosztás,

j) Magyar Honvédség Vezetési Információs Rendszere:
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) kor-
mányzati célú elkülönült hírközlõ hálózatát magába fogla-
ló, vezetési és irányítási feladatok érdekében üzemeltett
honvédelmi célú híradó, informatikai és információvédel-
mi rendszer,

k) polgári veszélyhelyzeti tervezés: a védelmi igazgatás
rendszerében megvalósuló közös civil-katonai tervezési
rendszer a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság
és az anyagi javak védelme, a nemzetgazdaság mûködõké-
pességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi
szervek, valamint a szövetségi mûveletek polgári támoga-
tása, továbbá a hatóságok katonai erõkkel és eszközökkel
történõ segítése érdekében,

l) szolgáltatásra kötelezett: az a természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
amelyet a honvédelem feladatainak végrehajtása érdeké-
ben egyedi hatósági határozat szolgáltatás teljesítésére,
vagy szolgáltatás igénybevételének tûrésére, valamely te-
vékenységtõl való tartózkodásra, a szolgáltatás igénybe-
vételéhez szükséges elõkészületi tevékenységre vagy
adatszolgáltatásra kötelez,

m) üzemi szolgáltatás: közszükségletet kielégítõ alap-
vetõ szolgáltatásokat folyamatosan biztosító közüzem
szolgáltatása,

n) védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képezõ fel-
adat- és szervezeti rendszer, amely az állam védelmi fel-
adatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladat-
ra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó,

rendelkezõ tevékenység; magában foglalja a különleges
jogrendre történõ felkészülést, továbbá az említett idõsza-
kok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztró-
favédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatai-
nak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására
irányuló állami tevékenységek összességét.

II. FEJEZET
A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA,

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA
ÉS VEZETÉSE

1. A honvédelemért felelõs miniszter
feladat- és hatásköre

2. §

(1) A honvédelmi miniszter a Kormány honvédelemért
felelõs tagja.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter az ország honvé-
delmi feladatainak irányításáért viselt felelõssége körében

a) jóváhagyásra a köztársasági elnök elé terjeszti az or-
szág fegyveres védelmi tervét, jóváhagyja a Honvédség
különleges jogrendi feladatai tervezésének és vezetésének
rendjét,

b) összehangolja a honvédelemben közremûködõ szer-
vek honvédelmi feladatokra történõ felkészítését,

c) összehangolja a szövetséges fegyveres erõkkel törté-
nõ kollektív védelmi tervezést és haderõfejlesztést,

d) együttmûködik az illetékes miniszterekkel a honvé-
delmi feladatok végrehajtásában,

e) meghatározza a Honvédelmi Tanács, és a Kormány
speciális mûködési feltételei biztosításával kapcsolatos
feladatokat, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokom-
munikációs rendszer követelményeit,

f) meghatározza a területi és a helyi védelmi igazgatási
szervek, valamint a honvédelemben közremûködõ szervek
honvédelmi igazgatási feladatait, felügyeli azok tevékeny-
ségét,

g) rendelettel és a Honvédség vonatkozásában normatív
utasítással szabályozza a más állami szerv feladatkörébe
nem tartozó honvédelmi feladatok végrehajtását,

h) részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntar-
tói irányítását közösen ellátó Fenntartói Testület tevékeny-
ségében,

i) koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerrel
összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer mûködteté-
sében résztvevõ szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

j) jóváhagyja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok hon-
védelmi igazgatással kapcsolatos ellenõrzésének rendjét,

k) felelõs a Honvédség mûködését és a honvédelmi ér-
dek érvényesítését szolgáló kritikus infrastruktúra elemei-
nek azonosításáért, védelmi intézményrendszerének hon-
védelmi ágazaton belüli kialakításáért, a kritikus infra-
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struktúra elemei horizontális kritériumainak meghatározá-
sáért,

l) felelõs a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése
körében a honvédelmi érdek érvényesítéséért, az ágazati
szabályok meghatározásáért és feladatok végrehajtásáért,

m) gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés ka-
tonai feladatainak koordinálásáról,

n) felelõs a központi államigazgatási szervek, a területi
és a helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek,
a honvédelemben közremûködõ szervek honvédelmi igaz-
gatási feladatainak meghatározásáért és végrehajtásának
ellenõrzéséért.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter elõkészíti
a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló törvényt, és annak végrehajtási jogszabályait,

b) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl,
az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,
a hadköteles nyilvántartás vezetése, és a gazdasági és
anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ
adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt
igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló tör-
vényt, és annak végrehajtási

c) a Honvédség hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tar-
talékos állománya jogállását szabályozó törvényt és annak
végrehajtási jogszabályait,

d) a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek jog-
állását szabályozó törvényt, és annak végrehajtási jogsza-
bályait,

e) a hadköteles katonák jogállását szabályozó törvényt,
és annak végrehajtási jogszabályait,

f) a hadigondozásról szóló törvényt, és annak végrehaj-
tási jogszabályait,

g) a Honvédség részletes bontású létszámáról szóló or-
szággyûlési határozatot,

h) a biztonság- és védelempolitika alapelveirõl szóló or-
szággyûlési határozatot,

i) a fõbb haditechnikai eszközökrõl szóló országgyûlési
határozatot,

j) a honvédelmi politika megvalósulásáról szóló ország-
gyûlési jelentést,

k) a nemzeti katonai stratégiát,
l) a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatás-

nak Magyarország fegyveres védelme felkészítésére vo-
natkozó döntéseket,

m) a központi államigazgatási szervek honvédelmi fel-
adatainak meghatározására vonatkozó kormánydöntéseket,

n) a nemzetközi szerzõdésben vállalt katonai kötelezett-
ség teljesítésére vonatkozó kormánydöntéseket.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter az érintett mi-
niszterekkel együttmûködik

a) a katasztrófavédelemre,
b) a polgári védelemre,
c) a légi közlekedésre,
d) a honvédelmi munkakötelezettségre,
e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre,

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésére és mozgósí-
tására
vonatkozó jogszabályok elõkészítésében.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség irá-
nyításáért és vezetéséért viselt felelõssége körében

a) szabályozza
aa) a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásá-

nak rendjét,
ab) a Honvédség béke, veszélyhelyzet, szükségállapot

és váratlan támadás idején történõ kiegészítésének, továb-
bá rendkívüli állapot és megelõzõ védelmi helyzet kihirde-
tése esetén a Honvédség hadkötelesekkel történõ kiegészí-
tésének rendjét és feladatait,

ac) a Honvédség felkészítésének követelményeit, a fel-
készítés és a kiképzés rendjét,

ad) a Honvédség gazdálkodását, a Honvédség vagyonke-
zelésében lévõ ingatlanok és ingók vagyongazdálkodását,

ae) a személyügyi hatásköröket és azok gyakorlásának
módját,

af) a Honvédség logisztikai, pénzügyi, egészségügyi,
igazgatási és jogi tevékenységét,

ag) a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörül-
ményeivel összefüggõ juttatásokat, költségtérítéseket,
kedvezményeket, támogatásokat, szociális juttatásokat,
a laktanyai elhelyezést, a lakhatást elõsegítõ ellátások jo-
gosultjainak körét, feltételeit és rendjét,

ah) a Honvédség személyi állománya tekintetében
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munka-
végzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munka-
balesetek és a szolgálattal összefüggõ megbetegedések
megelõzése érdekében és a munkabalesetek, foglalkozási
megbetegedések, a baleseti veszélyt jelentõ rendellenessé-
gek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását,

ai) a Honvédség tevékenységével, diszlokációjával kap-
csolatban a természetes és épített környezet védelmét,

aj) a honvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások díjait,
ak) Magyarország területének a Honvédség légvédelmi

készenléti erõivel történõ oltalmazását,
al) a Honvédség közremûködésének rendjét a katasztró-

fák megelõzésében, következményeik elhárításában és fel-
számolásában,

b) meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit,
c) dönt a Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere spe-

ciális mûködési feltételeinek megteremtéséhez szükséges
infrastruktúra és infokommunikációs rendszer kialakításá-
ról, fenntartásáról,

d) a Kormány döntése alapján intézkedik a Honvédség
egésze készenlétének fokozására, és az egyes katonai szer-
vezetek készenlétének fokozására,

e) dönt a Honvédség létszámára, állományarányaira,
szervezetére, felszerelésére, az ország területének védelmi
célú elõkészítésére vonatkozó javaslatokról, gondoskodik
azok végrehajtásáról,

f) megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése
szempontjából fontos közlekedési hálózat, híradó, infor-
matikai és információvédelmi szolgáltatások, a légi, su-
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gárfigyelõ, jelzõ- és riasztási rendszerek mûködõképessé-
gének biztosítása érdekében szükséges együttmûködés
feladatait és rendjét,

g) megállapítja a nemzetközi szerzõdésekbõl fakadó ka-
tonai kötelezettségeket, gondoskodik azok végrehajtásáról,

h) gondoskodik a szövetséges fegyveres erõkkel kap-
csolatos egységes védelmi elõírások és szabványosítási
egyezmények elõkészítésérõl és végrehajtásáról,

i) meghatározza a Honvédség ellenõrzésének rendszerét,
j) meghatározza a Honvédség híradással és informatikai

fejlesztésével kapcsolatos feladatait, kiadja azok tervezé-
sére, szervezésére és végrehajtására vonatkozó rendelke-
zéseket, gondoskodik az adatok és információk védelmé-
rõl, ellátja az MH kormányzati célú elkülönült hírközlõ há-
lózat hálózatgazdai feladatait,

k) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztés irá-
nyait és rendjét,

l) meghatározza a Honvédség minõségügyi intézmény-
rendszerére és annak mûködésére vonatkozó követelmé-
nyeket,

m) együttmûködik a Magyar Szabványügyi Testülettel
és az érintett miniszterekkel a katonai szabványosítás irá-
nyainak meghatározásában, a katonai szabványok kidol-
gozásában,

n) gondoskodik a személyi állomány érdekeinek védel-
mérõl, együttmûködik a személyi állomány által létreho-
zott társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,

o) irányítja a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hiva-
talát (a továbbiakban: HM VH),

p) jóváhagyja a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

q) ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközökben megállapított egyéb feladatait.

(6) A honvédelemért felelõs miniszter
a) a hazai fejlesztések tervezéséhez igényeket támaszt,

és – személyes adatnak nem minõsülõ – adatokat szolgál-
tat az érintett minisztereknek, együttmûködik velük a kor-
mányzati hadiipari fejlesztésekben, biztosítja a hazai ter-
melõk és fejlesztõk beszállításokban való részvételét,

b) személyes adatnak nem minõsülõ adatot szolgáltat
a nemzetgazdaság különleges jogrendben történõ mûkö-
dése tervezéséhez a gazdaságfelkészítési rendszerbe be-
vont tervezõ szervek számára.

3. §

A honvédelemi minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 37. § (2) bekezdésében
meghatározott esetben a külügyminiszter helyettesíti.

2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre

4. §

A parlamenti államtitkár – a honvédelemért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési

szabályzatában meghatározottak szerint – részt vesz
a Honvédség vezetésében és irányításában.

3. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre

5. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára irányítja a hatáskö-
rébe utalt, a honvédelmért felelõs miniszternek alárendelt
szervezeteket.

(2) Valamennyi döntési javaslatot és elõterjesztést
a közigazgatási államtitkár útján kell a honvédelemért fe-
lelõs miniszter elé terjeszteni.

(3) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a hon-
védelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hi-
vatali szervezete, és a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi
állományának.

6. §

(1) A közigazgatási államtitkár irányítja
a) a honvédelmi igazgatás kormányzati és közigazgatási

feladatainak tervezését, szervezését, végrehajtását,
b) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek,
a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek és
a hatáskörébe tartozó belsõ rendelkezések tervezeteinek
elõkészítését, a kormány-elõterjesztések kidolgozását,

c) a jogi és igazgatási tevékenységgel összefüggõ felsõ
szintû feladatok végrehajtását,

d) a honvédelemi tárca létszámkereteinek és a személyi
állomány összetételének meghatározásával kapcsolatos
döntések elõkészítését,

e) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium munkaterveinek elõkészítését,

f) a védelmi igazgatási szervezetrendszer és a gazdaság
különleges jogrendi mûködésével kapcsolatos honvédelmi
követelményeket és felkészítési feladatokat meghatározó
terv kidolgozását,

g) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium felelõsségi körébe tartozó, a különleges jog-
rendben bevezetendõ rendkívüli intézkedések tervezetei-
nek elõkészítését,

h) a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló nemzeti intézkedési rendszerrel kapcsolatos döntések
elõkészítését,

i) a szövetségi kollektív védelmi tervezésben és haderõ-
fejlesztésben érintett állami szervek feladatainak megálla-
pítására irányuló döntések elõkészítését, a NATO haderõ-
fejlesztési javaslataira vonatkozó nemzeti álláspontok, és
a képességfelmérés kérdéseire adandó nemzeti válaszok
kidolgozását,

j) a tárcaszintû védelmi tervezési rendszer mûködtetését,
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k) a tárca informatikai és információvédelmi stratégiá-
jának és a kormányzati informatikai stratégiájából adódó
feladatainak kidolgozását,

l) a NATO Biztonsági Beruházási Programjával össze-
függõ programok kidolgozását, az azokkal kapcsolatos
kormányzati döntések elõkészítését, végrehajtását,

m) a vagyonkezelésben és vagyongazdálkodásban
résztvevõ szervezetek tevékenységét,

n) az illetmény-, szociális- és lakáspolitika elveinek,
ösztönzési és kompenzációs rendszere humánpolitikai
szempontjainak kidolgozását, a hosszú távú humánpoliti-
kai intézkedések kidolgozását és végrehajtását, a személy-
ügyi tevékenység végrehajtásának tervezését,

o) a környezetvédelmi, tûzvédelmi és munkavédelmi
feladatok végrehajtását, ellenõrzését,

p) a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladat-
körébe utalt részeit, szakirányítja a Honvéd Vezérkar fõ-
nökének katasztrófavédelmi tevékenységét, a tárca ka-
tasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását,

q) a katonai minõségüggyel és szabványosítással kap-
csolatos döntés-elõkészítést és végrehajtást,

r) az ifjúságpolitikával, az esélyegyenlõséggel, a nem-
zeti és etnikai kisebbségi ügyekkel összefüggõ ágazati fel-
adatok végrehajtását,

s) a nemzetközi kötelezettségvállalással kapcsolatos ja-
vaslatok elõkészítését, a végrehajtás tervezését,

t) a felsõoktatásra, a közoktatásra, valamint a szakkép-
zésre vonatkozó jogszabályokból eredõ döntések elõkészí-
tését és végrehajtását,

u) az iratkezelési, ügyviteli és informatikai, információ-
védelmi tevékenységet,

v) a Honvédség logisztikai rendszerét,
w) a kommunikációs stratégia és irányelv kidolgozását,

végrehajtását, a külsõ kommunikációs tevékenység terve-
zését, végzését.

(2) A közigazgatási államtitkár kiadja
a) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium fejezet részletes erõforrás tervezési keretszá-
mait,

b) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium mint intézmény mûködéséhez, gazdálkodásá-
hoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabály-
ban vagy normatív utasításban nem szabályozott kérdése-
ket, megállapítja a honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium mint intézmény gazdálkodásának
általános szabályait, az éves gazdálkodási intézkedést,

c) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium mint intézmény fejezeti kezelésû elõirányza-
tokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokra vonatkozó
belsõ szabályzatot,

d) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium mint intézmény operatív belsõ kontrolljainak
kialakításáról, mûködtetésérõl, a szabálytalanságok keze-
lésének eljárásrendjérõl, a kockázatkezelésrõl szóló szak-
utasítást,

e) a tudományos kutatásra vonatkozó követelményeket,

f) a rekonverzióval kapcsolatos ágazati feladatokat,
g) a humán szakanyaggal történõ ellátás alapelveit,
h) a szociális mentális és pszichológiai problémák keze-

lésének követelményét, feladatait,
i) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium objektumaiban közös elhelyezésben lévõ szer-
vek, szervezetek elhelyezésének rendjét,

j) a szolgálati viszonyban állók, a kormánytisztviselõk
és a közalkalmazottak hazai és külföldi felsõoktatási intéz-
mények nappali tagozatára, alap- és továbbképzést folyta-
tó intézményekbe, nyelvtanfolyamokra, a külföldi iskola-
rendszeren kívüli tanfolyamokra történõ beiskolázás felté-
teleit.

4. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei

7. §

(1) A helyettes államtitkárok felterjesztik a feladat- és
hatáskörükbe tartozó szakmai döntések tervezeteit a köz-
igazgatási államtitkár, vagy annak útján a honvédelemért
felelõs miniszter részére.

(2) A helyettes államtitkárok hivatali feletteseik a köz-
vetlen alárendeltségükbe tartozó szervezetek személyi ál-
lományának.

(3) A helyettes államtitkárok szakmai feletteseik a fel-
adat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken tevékenyke-
dõ személyi állománynak.

8. §

(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár felel

a) a jogi, jogi képviseleti,
b) az igazgatási,
c) a hatósági és szakhatósági munka megszervezéséhez

szükséges,
d) az ügyfélszolgálati,
e) a honvédelmi érdek érvényesítése kapcsán szüksé-

gessé váló területrendezési és területfejlesztési
tevékenységgel kapcsolatos szakmai döntések elõkészí-

téséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó döntések megho-
zataláért.

(2) A védelempolitikáért és a védelmi tervezésért fele-
lõs helyettes államtitkár felel

a) a védelempolitikai,
b) a védelmi tervezési,
c) az euro-atlanti együttmûködési,
d) a nemzetközi válságkezelési, a békefenntartási,
e) a két- és többoldalú nemzetközi együttmûködési,
f) a NATO és az Európai Unió keretében vállalt haderõ-

fejlesztési,
g) a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszere-

léssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenõrzés-
sel és non-proliferációval kapcsolatos,
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h) a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttmûkö-
déssel kapcsolatos

szakmai döntések elõkészítéséért, a feladat- és hatáskö-
rébe tartozó döntések meghozataláért.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
felel

a) a honvédelemért felelõs minisztérium költségvetési
gazdálkodási, pénzügyi,

b) vagyonfelügyeleti és lakhatás-támogatás felügyeleti,
c) logisztikai,
d) infrastrukturális,
e) erõforrás-tervezési,
f) kontrolling,
g) hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai, kutatás-fej-

lesztési,
h) katonai szabványosítási és katonai minõségügyi,
i) biztonsági beruházási,
j) környezetvédelmi és természetvédelmi,
k) NATO és EU nemzeti fegyverzeti igazgatói,
l) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének feladataival

kapcsolatos,
m) a belsõ kontroll rendszer kialakításával kapcsolatos
döntések szakmai elõkészítéséért, a feladat- és hatáskö-

rébe tartozó döntések meghozataláért.

5. A Honvéd Vezérkar fõnöke feladat- és hatásköre

9. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelemért felelõs
miniszter legfõbb katonai tanácsadója.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökét a honvédelemért felelõs
minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintõ dönté-
sek elõkészítése során a közigazgatási államtitkárral azo-
nos egyeztetési jogok illetik meg.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke elõterjesztést és döntési
javaslatot csak a közigazgatási államtitkát útján terjeszthet
a honvédelemért felelõs miniszter elé.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke a közigazgatási államtit-
kár alárendeltsége tartozó, a honvédelemért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztériumi szerv, valamint e szer-
vezetek állományában szolgálatot teljesítõ katonák vonat-
kozásában szolgálati elöljárói jogkörében – jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérõ rendelkezése
kivételével – kizárólag az általános katonai fegyelem fenn-
tartásával összefüggésben járhat el. E szervek és szerveze-
tek feladat- és hatáskörének gyakorlásával kapcsolatban
az ott szolgálatot teljesítõ katonák részére utasítást, paran-
csot nem adhat.

10. §

A Honvéd Vezérkar fõnöke felelõs a Honvédség általá-
nos katonai szakterületei, ennek keretében

a) a Honvédség alkalmazása,
b) a készenlét fenntartása és fokozása,
c) a Honvédség kiegészítése,

d) a hadrafoghatóság,
e) a kiképzés, a felkészítés és a katonai fegyelem

szakirányítási feladatainak ellátásáért.

11. §

A Honvéd Vezérkar fõnöke
a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét,

a Honvédség különleges jogrendi feladatai tervezésének
és vezetésének rendjét,

b) kidolgozza a Honvédség készenléte fenntartásának
és fokozásának rendjét, gondoskodik annak végrehajtásá-
ról, ellenõrzi a készenlét fokozását,

c) tervezi és vezeti a Honvédség béke idõszaki, veszély-
helyzeti, szükségállapoti és váratlan támadás idõszakában
történõ kiegészítését, a megelõzõ védelmi helyzetben és
rendkívüli állapotban a Honvédség hadkiegészítését,

d) kidolgozza a Honvédség felkészítésének és kiképzé-
sének rendjét, gondoskodik annak végrehajtásáról,

e) javaslatot tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára,
állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a béke-
idejû mûködéshez a normákon alapuló, vagy szükséges
erõforrásokra, az ország területének védelmi célú elõké-
szítésére,

f) közremûködik a Honvédség feladatainak teljesítése
szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó, infor-
matikai és információvédelmi szolgáltatások, a légi, su-
gárfigyelõ, jelzõ- és riasztási rendszerek, valamint az ener-
getikai hálózatok elemei közül a kritikus infrastruktúra
elemként kijelöltek mûködõképességének biztosításában,

g) tervezi és szervezi a nemzetközi szerzõdésbõl eredõ
katonai kötelezettségek teljesítését,

h) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli
a Honvédséget,

i) intézkedik az ország területének légvédelmi készenlé-
ti erõkkel való oltalmazására,

j) a szakirányítás által megállapított keretek között ve-
zeti a Honvédség fogyasztói logisztikai rendszerét, tervezi
és szervezi a katonai szervezetek logisztikai és egészség-
ügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi állomány
megfelelõ élet-, szolgálati és munkakörülményeinek biz-
tosítására,

k) gyakorolja a jogszabályban részére megállapított sze-
mélyügyi hatásköröket,

l) irányítja és felügyeli a híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi stratégia, és szolgáltatási rendszer kialakí-
tását, a Magyar Honvédség Vezetési Információs Rend-
szere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folyamatos
biztosítását, üzemeltetését, fenntartását,

m) a honvédelemért felelõs miniszter döntése alapján
felelõs a Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere mûkö-
dési feltételei biztosításával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokom-
munikációs rendszer üzemeltetéséért,
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n) jóváhagyja a közvetlenül neki alárendelt katonai
szervezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

o) irányítja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
feladatkörébe utalt részeit,

p) gyakorolja a jogszabályok, közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközök és a honvédelemért felelõs miniszter által
részére megállapított egyéb feladat- és hatásköröket.

12. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke feladatait a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének helyettese közremûködésével látja el,
aki akadályoztatása esetén õt teljes jogkörrel helyettesíti.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettesét a hon-
védelemért felelõs minisztériumon belül a feladat- és ha-
táskörét érintõ döntések elõkészítése során a helyettes ál-
lamtitkárral azonos egyeztetési jogok illetik meg.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese szolgálati
elöljárója a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendelt szer-
vek és szervezetek állományába tartozó katonáknak.

6. A Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve

13. §

(1) A Honvédség középszintû vezetõ szerve a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság.

(2) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság – a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlenül aláren-
delt katonai szervezetek kivételével – vezeti a katonai
szervezetek tevékenységét.

(3) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnoka jóváhagyja a neki alárendelt katonai szer-
vezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. E jogkörét
másra nem ruházhatja át.

7. A szolgálati elöljárók, hivatali felettesek,
szakmai elöljárók, szakmai felettesek

14. §

(1) A Honvédségnél szolgálati elöljárói és hivatali felet-
tesi, szakmai elöljárói és szakmai felettesi rendszer érvé-
nyesül.

(2) A katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ a kato-
nai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati
elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban
állóknak hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(3) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ alá-
rendeltjeinek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(4) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakirá-
nyítási döntések elõkészítése során

a) a feladatkörébe tartozó információkat ad és kér,

b) elõkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabá-
lyokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, belsõ
rendelkezéseket, egyéb döntéseket,

c) véleményezési jogot gyakorol,
d) ellenõrzi a szakterületéhez tartozó szakmai szerveze-

tek tevékenységét, valamint – a honvédelemért felelõs mi-
niszter megbízása alapján – az alárendelt katonai szerveze-
tek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szak-
mai tevékenységét,

e) az általa irányított tevékenység egységes gyakorlatá-
nak kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felme-
rült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával
biztosítja az egységes végrehajtást.

8. A Magyar Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere
speciális mûködési feltételei

15. §

(1) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciá-
lis mûködési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntés-
hozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer mûkö-
dése béke idõszaki rendben nem biztosítható, vagy a béke
idõszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mér-
tékû, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem biztosítha-
tók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és mûveleti szin-
tû vezetési elemei a béke idõszaki objektumtól eltérõ he-
lyen mûködnek, ahol biztosítani kell az irányítás és veze-
tés biztonsági feltételeit.

(2) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciá-
lis mûködésének infokommunikációs támogatását a Ma-
gyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ
Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek bizto-
sítják.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

9. Az irányítás és vezetés rendje

16. §

(1) A Kormány a honvédelmi feladatok végrehajtására
sajátos irányítási és vezetési rendszert mûködtet, melynek
részei

a) a központi államigazgatási szervek, az autonóm ál-
lamigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek ki-
vételével,

b) a területi és helyi védelmi igazgatási szervek,
c) a honvédelmi felkészítés egyes feladataiban részt vevõk,
d) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
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2010. évi XLIII. törvény 28–30. §-a alapján létrehozott
szervek.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szerveknél honvéde-
lemmel foglalkozó szervezeti egységet kell kijelölni.

17. §

A HM VH elõkészíti a Hvt. 21. § (1) bekezdés e), f), g)
és h) pontjai, valamint a 2. § (2) bekezdés b), e), f), i), j), k),
m) és n) pontja, valamint (3) bekezdés l) és m) pontja sze-
rinti döntéseket és koordinálja azok végrehajtását.

10. Egyes központi államigazgatási szervek vezetõinek
honvédelmi igazgatási feladatai

18. §

(1) A központi államigazgatási szerv – kivéve az auto-
nóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv –
vezetõje

a) gondoskodik a védelmi tervezés rendszerének a köz-
ponti államigazgatási szerven belüli kialakításáról és mû-
ködtetésérõl,

b) végzi a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos,
feladat- és hatáskörébe tartozó teendõket,

c) kialakítja a nemzetgazdasági erõforrások honvédelmi
célú tartalékolása feltételeit, rendjét, ágazati tervezõ szerv-
ként közremûködik a gazdaságfelkészítés rendszerében,

d) végzi az ország területének hadmûveleti elõkészíté-
sébõl adódó feladatait,

e) elõkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó különle-
ges jogrendi intézkedéseket,

f) kialakítja a központi államigazgatási szervnél a hon-
védelmi felkészülés irányítási, szervezeti, mûködési rend-
szerét és rendjét, gondoskodik azok feltételei meglétérõl,

g) közremûködik a védelmi igazgatási szervek felügye-
letének végzésében,

h) közremûködik a központi államigazgatási szervet
érintõ honvédelmi feladatok gyakorlásában, részt vesz
a gyakorlatokon való részvétel tervezésében,

i) beszámol a tárgyévet megelõzõ év honvédelmi fel-
adatainak végrehajtásáról,

j) évente november 30-áig megküldi a honvédelemért
felelõs miniszternek a honvédelmi felkészítés feladatterv-
ében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra
jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló
beszámolót, valamint a honvédelmi felkészítés következõ
évi feladattervének összeállításához szükséges javaslatait
és a szükséges költségvetési igényeket,

k) ellátja a meghagyással kapcsolatos feladatokat,
l) végzi a jogszabályban vagy kormányhatározatban ré-

szére megállapított honvédelmi feladatokat.
(2) A központi államigazgatási szerv – kivéve az auto-

nóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv –

vezetõje a honvédelmi feladatok végrehajtása körében el-
rendelheti intézkedési tervek elkészítését, végrehajtását,
gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi
feladatok végrehajtásáról.

IV. FEJEZET
A FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK IDÕSZAKÁBAN

VÉGREHAJTANDÓ POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK
KÖVETELMÉNYEI

19. §

(1) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítést a ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter irányítása
alatt mûködõ polgári védelmi felkészítés keretében kell
végrehajtani. Az általános polgári védelmi felkészítés ki-
terjed a fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális
polgári védelmi felkészítésre is.

(2) A fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciá-
lis polgári védelmi felkészítés tematikáját, tárgyköreit,
óraszámát a honvédelemért felelõs miniszter egyetértésé-
vel a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter ál-
lapítja meg.

(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
határozza meg a felkészítés rendjét, biztosítja a felkészítés
feltételeit.

20. §

(1) A felkészítésen részt vesz
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya,
b) a központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet

tagja,
c) az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban:

OMSZ) területi és helyi szervezeti egységeinek teljes állo-
mánya,

d) a megyei, fõvárosi és a helyi védelmi bizottságok tagjai,
e) a polgármester, a megyei, fõvárosi fõjegyzõ, a jegy-

zõ, a közbiztonsági referens.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományá-

nak, és a közbiztonsági referensnek a fegyveres összeütkö-
zésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészíté-
séért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vezetõje felelõs.

(3) A központi, területi és helyi polgári védelmi szerve-
zet, valamint a mentõalakulatok tagjai fegyveres összeüt-
közésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészí-
tését a hivatásos katasztrófavédelmi szervek végzik a Hon-
védség állományából kijelölt oktatók közremûködésével.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottságok tagjainak
a fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális pol-
gári védelmi felkészítése a központi felkészítés keretében
történik négyévente legalább egyszer.
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(5) A polgármester, a megyei, fõvárosi fõjegyzõ, a jegy-
zõ, a polgármester által kijelölt közbiztonsági referens
fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári
védelmi felkészítése a megyei, fõvárosi védelmi bizottság
felkészítési programja szerint történik. A felkészítések ter-
vezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság, az illetékes a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság végzi.

(6) A felkészítések tervezése, szervezése és végrehajtá-
sa a megyei, fõvárosi védelmi bizottság, a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv illetékes szerve és a HM VH közre-
mûködésével történik.

21. §

A lakosság felkészítésének feladatait a BM OKF veze-
tõje végzi.

V. FEJEZET
A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK

FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

22. §

(1) A honvédelemben közremûködõ szervek biztosítják
a honvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltételeket. Ennek érdekében:

a) intézkedési tervet készítenek a honvédelmi feladatok
végrehajtására a Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti
miniszter, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság, a helyi vé-
delmi bizottság, és a polgármester rendelkezései szerint,

b) kialakítják a honvédelmi feladataik ellátásához szük-
séges szervezeti és mûködési rendet,

c) végrehajtják a NATO Válságreagálási Rendszerrel
összhangban álló, feladat- és hatáskörükbe tartozó nemze-
ti intézkedéseket, rendszabályokat, tájékoztatják ennek
eredményérõl az elrendelõt,

d) részt vesznek a honvédelmi felkészítés kormányzati,
területi feladattervében meghatározott gyakorlatokon,

e) mûködtetik az eseményfigyelõ- és jelzõrendszert,
f) végzik a meghagyással kapcsolatos feladatokat,
g) gyakoroltatják a honvédelmi feladatok végrehajtását,

részt vesznek az ehhez szükséges képzéseken, felkészíté-
seken,

h) megõrzik a honvédelmi rendeltetésû eszközöket, be-
rendezéseket, dolgokat,

i) ellátják azokat a honvédelmi feladatokat, amelyeket
részükre jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy az irányításukat végzõ szerv vezetõje meghatároz.

(2) A Kormány, a feladat- és hatáskör szerint felelõs mi-
niszter, továbbá illetékességi területén a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság határozza meg a honvédelemben közre-
mûködõ szervek által készítendõ terveket és azok tartalmi
követelményeit.

VI. FEJEZET
A HONVÉDELEM TERÜLETI ÉS HELYI IGAZGATÁSA

11. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság

23. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökét védel-
mi igazgatási feladatai ellátásában a Kormány általános
hatáskörû területi szerve javaslattevõ, döntés-elõkészítõ jog-
körrel segíti és közremûködik a döntések végrehajtásában.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság gazdasági
ügyeit a Kormány általános hatáskörû területi szerve intézi.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság az illetékessé-
gi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együtt-
mûködik a katonai igazgatási szervekkel a feladatok vég-
rehajtásában.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi
elnökhelyettese a HM VH vezetõje, vagy általa kijelölt
személy, aki szavazati joggal vesz részt a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság ülésein.

24. §

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi fel-
adatai tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter
a HM VH útján felügyeletet gyakorol a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság felett. A honvédelemért felelõs minisz-
ter e jogkörében megsemmisíti a megyei, fõvárosi védelmi
bizottság jogszabálysértõ döntését, szükség esetén új eljá-
rásra utasítja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságot.

25. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter ellenõrzi a Kor-
mány által meghatározott rendben és a Kormány által kije-
lölt szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtását.

(2) Az ellenõrzést a HM VH fõigazgatója által kijelölt
bizottság végzi a központi államigazgatási szervek bevo-
násával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli

a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított
szervezeti és mûködési rendet,

b) a honvédelmi felkészítés intézkedési terveit,
c) a nemzetgazdaság erõforrásai védelmi célú felkészí-

tésének tervezését,
d) a döntések jogszerûségét,
e) a vezetési feltételek meglétét,
f) az ügyviteli szabályozók betartását,
g) a honvédelmi felkészülés terén végzett idõszaki munkát,
h) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felkészültségét,

a gyakorlatok és felkészítések végrehajtását,
i) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság gazdálkodásá-

nak jogszerûségét és célszerûségét,
j) a támogató infokommunikációs rendszer alkalmazását.
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26. §

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke
a) felel a megyei, fõvárosi szintû honvédelmi feladatok

összehangolásáért,
b) gondoskodik a megyei, fõvárosi védelmi bizottság

munkaszervezetének mûködési feltételeirõl,
c) gondoskodik a megyei, fõvárosi védelmi bizottság in-

fokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi
célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszere
mûködõképességének folyamatos biztosításáról.

27. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkárát –
a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének, valamint
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszternek
az elõzetes egyetértésével – a honvédelemért felelõs mi-
niszter nevezi ki a HM VH, illetve a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv állományából.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkárává leg-
alább fõtiszti állománycsoportba tartozó személy nevez-
hetõ ki.

28. §

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság munkaszervezete
a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársága, amely
a fõvárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalában,
a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének közvetlen
alárendeltségében mûködõ önálló osztály jogállású szer-
vezet. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársága
a HM VH, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, és a fõvá-
rosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott szemé-
lyekbõl áll. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársá-
gát a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkára vezeti.

29. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének – a Hvt. 25. §
(5) bekezdésében megjelölt személyen kívül – állandó
meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívnia:

a) a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt mi-
nisztériumi szervezeti egység vezetõjét,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által kijelölt védelmi igazgatási feladatokat ellátó minisz-
tériumi szervezeti egység vezetõjét, vagy a BM OKF szer-
vezeti egységének vezetõjét,

c) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi te-
rületén mûködõ rendvédelmi szervek megyei vezetõit, ki-
véve ha tagjai a megyei, fõvárosi védelmi bizottságnak,

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal fõigazgatóját,

e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg
illetékes vezetõjét,

f) a Honvéd Vezérkar fõnöke által a megyei, fõvárosi
védelmi bizottsággal együttmûködésre kijelölt katonai
szervezet parancsnokát, és katonai igazgatási szervezet
vezetõjét,

vagy az általuk kijelölt képviselõt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kí-

vül meg kell hívni mindazokat, akiknek meghívását a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke indokoltnak tartja.

30. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság döntése alap-
ján, az illetékességi területén mûködõ védelmi igazgatási
szervek és a honvédelemben közremûködõ szervek közre-
mûködnek a megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédel-
mi igazgatási feladatainak végrehajtásában.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi
területén mûködõ rendvédelmi szervek közül a honvédel-
mi feladatok koordinálásáért felelõs rendvédelmi szervet
a rendvédelmi szervet irányító miniszter jelöli ki.

31. §

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság egyedi határozat-
ban meghatározza

a) a honvédelemben közremûködõk kiértesítésének, ri-
asztásának, készenléte fokozásának, valamint az informá-
ciók továbbításának követelményeit,

b) a polgármesteri hivatal köztisztviselõibõl és település
lakóiból álló munkacsoport szervezetét és mûködését,
a munkacsoport által kezelendõ iratokat,

c) a polgármesterek, jegyzõk és a munkacsoport tagjai
honvédelmi felkészítésének követelményeit,

d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szol-
gálat ellátásának követelményeit,

e) a polgármesterek, a jegyzõk és a honvédelemben köz-
remûködõ szervek vezetõi tartózkodási helyének bejelen-
tése és nyilvántartása rendjét,

f) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingó-
ságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és szolgál-
tatások átadásának elõkészítésére vonatkozó követelmé-
nyeket,

g) a polgári veszélyhelyzeti tervezés területi szintû fel-
adatai koordinálásának szabályait.

12. A helyi védelmi bizottság

32. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság irányítási jog-
körében egyedi határozattal megsemmisíti a helyi védelmi

62 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



bizottság jogszabálysértõ döntését, szükség esetén a helyi
védelmi bizottságot új eljárásra utasítja.

(2) A helyi védelmi bizottság titkára a bizottság elnöke
által kijelölt tag.

(3) A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási jog-
gal meg kell hívni a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott személyeket, valamint azokat, akinek meg-
hívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend
kapcsán szükségesnek tartja.

(4) A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén –
erre irányuló megkeresés alapján – együttmûködik a kato-
nai igazgatási szervekkel a feladatok végrehajtásában.

VII. FEJEZET
A KATONAI IGAZGATÁSI SZERVEK ILLETÉKESSÉGE

13. Magyar Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szerve illetékességi területe

33. §

A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldol-
gozó szerve a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság, amelynek illetékessége
az ország egész területére kiterjed.

14. A katonai igazgatási központok illetékességi területe

34. §

(1) Törvényben meghatározott szociális gondoskodási
körbe tartozók szociális érdekvédelmével, a kegyeleti
gondoskodással összefüggõ tevékenység végzése, a tobor-
zó szaktevékenység végrehajtása, a toborzó és érdekvédel-
mi nyilvántartás vezetése, a toborzó és érdekvédelmi szak-
tevékenység végzése, valamint a katonai igazgatási és ér-
dekvédelmi irodák tevékenységének szakmai irányítása,
felügyelete és támogatása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye közigazgatási
területére.

(2) Békében a kiképzett tartalékosok nyilvántartásának
kezelése, a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére,
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése
érdekében, az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyil-
vántartás kezelése, a toborzó és érdekvédelmi központok,
valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák gaz-
dasági és anyagi szolgáltatások biztosítása elõkészítésével
kapcsolatos tevékenységének szakmai irányítása, felügye-

lete és támogatása, a toborzó szaktevékenység keretében
a felhívások kiadása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest me-
gye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Eszter-
gom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye köz-
igazgatási területére.

(3) Szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, rendkí-
vüli állapot és váratlan támadás idején, a Honvédség és
a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének irányítá-
sa, felügyelete, a védelmi igazgatási szervek tevékenysé-
gének segítése, valamint a toborzó és érdekvédelmi köz-
pontok és katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák gaz-
dasági és anyagi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos
tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és támo-
gatása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest me-
gye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Eszter-
gom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye köz-
igazgatási területére.

(4) Hadkötelezettség fennállása idején, illetékességi te-
rülete vonatkozásában a hadköteles nyilvántartás kezelé-
se, a Honvédség hadkötelesekkel történõ hadkiegészítése,
valamint a toborzó és érdekvédelmi központok, továbbá
a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák tevékenységé-
nek szakmai irányítása, felügyelete és támogatása vonat-
kozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest me-
gye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Eszter-
gom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye köz-
igazgatási területére.

(5) Gazdasági, anyagi szolgáltatások biztosítása érdeké-
ben a szemlék lebonyolításában, a szolgáltatásra kötele-
zettekkel történõ kapcsolattartásban, a védelmi igazgatási
szervek munkájának segítése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,
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b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Fejér megye közigazgatási területére.

(6) Katonai igazgatási, érdekvédelmi és toborzó ügyfél-
szolgálati feladatok végzése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiter-
jed Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed
Fejér megye közigazgatási területére.

15. A toborzó és érdekvédelmi központok
illetékességi területe

35. §

(1) Toborzó szaktevékenység végrehajtása, törvényben
meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szo-
ciális érdekvédelmével, valamint a kegyeleti gondosko-
dással összefüggõ tevékenység felügyelete, a katonai igaz-
gatási és érdekvédelmi irodák tevékenységének szakmai
irányítása és támogatása vonatkozásában

a) az 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye
közigazgatási területére,

b) a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye közigaz-
gatási területére,

c) a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye
közigazgatási területére,

d) a 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Baranya, Somogy és Zala megye közigazgatási te-
rületére.

(2) Törvényben meghatározott szociális gondoskodási
körbe tartozók szociális érdekvédelmével, a kegyeleti
gondoskodással összefüggõ tevékenység végzése, a Hon-
védség és a rendvédelmi szervek részére, gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében
az igénybevétel tervezéséhez szükséges tevékenység vég-
zése, a szemlék lebonyolításában, a szolgáltatásra kötele-
zettekkel történõ kapcsolattartásban, a védelmi igazgatási
szervek munkájának segítése, a katonai igazgatási, érdek-
védelmi és toborzó ügyfélszolgálati feladatok végzése
vonatkozásában

a) az 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási terü-
letére,

b) a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére,

c) a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Veszprém megye közigazgatási területére,

d) a 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége
kiterjed Somogy megye közigazgatási területére.

16. Katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák
illetékességi területe

36. §

Törvényben meghatározott szociális gondoskodási kör-
be tartozók látogatása, a területi érdekvédelmi és kegyeleti
tevékenység végzése, katonai igazgatási, érdekvédelmi és
toborzó ügyfélszolgálati feladatok ellátása, gazdasági,
anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a szemlék le-
bonyolításában, a szolgáltatásra kötelezettekkel történõ
kapcsolattartásban, a védelmi igazgatási szervek munkájá-
nak segítése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Bács-Kiskun megye közigazgatási terüle-
tére,

b) a 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Békés megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Nógrád megye közigazgatási területére,

d) a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigaz-
gatási területére,

e) az 5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Heves megye közigazgatási területére,

f) a 6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigaz-
gatási területére,

g) a 7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Baranya megye közigazgatási területére,

h) a 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron megye közigazgatá-
si területére,

i) a 9. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Komárom-Esztergom megye közigazga-
tási területére,

j) a 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Tolna megye közigazgatási területére,

k) a 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Vas megye közigazgatási területére,

l) a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illeté-
kessége kiterjed Zala megye közigazgatási területére.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDELEMÉRT FELELÕS MINISZTER

IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI HIVATAL

37. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt
álló központi hivatal a HM VH.
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(2) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi dön-
tés-elõkészítõ és végrehajtás-koordináló szakmai szerve-
ként honvédelmi igazgatási feladatokat lát el.

38. §

(1) A HM VH vezetõje határozatlan idõre nevezhetõ ki.
A HM VH vezetõje fõosztályvezetõi illetményre és jutta-
tásokra, helyettese fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre
és juttatásokra jogosult.

(2) A HM VH a Honvédelmi Minisztérium költségveté-
sében belül önálló címként nem szerepel.

(3) A HM VH igazgatóságokra tagozódik.

IX. FEJEZET
A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI,

A KORMÁNY VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS
SPECIÁLIS MÛKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI,
A POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉS

17. A Kormány, valamint a Honvédelmi Tanács
speciális mûködésének feltételei

39. §

(1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mû-
ködési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntéshozatal
feltételei, az irányítási és vezetési rendszer mûködése,
a Honvédelmi Tanács vagy a Kormány tagjainak biztonsá-
ga a normális mûködés rendjében nem teremthetõ meg.
Ilyen esetben a Honvédelmi Tanács vagy a Kormány a bé-
keidõszaktól eltérõ helyen mûködik, ahol biztosítani kell
a kormányzati döntéshozatal, az irányítás és a vezetés, va-
lamint az infokommunikációs támogatás speciális feltéte-
leit.

(2) A speciális mûködési feltételek megteremtéséhez
szükséges infrastruktúra, infokommunikációs rendszer ki-
alakításáról, fenntartásáról a Kormány dönt.

(3) A miniszterek felelõsek a speciális mûködés ágazati
feladatainak megvalósításáért, ennek során együttmûköd-
nek a honvédelemért felelõs miniszterrel.

(4) A speciális mûködés infokommunikációs támogatá-
sát a K–600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer
biztosítja.

18. A polgári veszélyhelyzeti tervezés

40. §

A polgári veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó, a nem-
zetközi szervezetekben képviselendõ nemzeti álláspontot

a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a hon-
védelemért felelõs miniszter, és a külügyekért felelõs mi-
niszter közösen terjeszti a Kormány elé.

19. A honvédelmi felkészítés költségei

41. §

(1) A központi államigazgatási szerv vezetõje a honvé-
delmi feladatok folyamatos ellátására szolgáló költségeket
az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendele-
tei szerint, más feladatok elõirányzataitól elkülönítetten,
önálló címen, alcímen, jogcímcsoporton tervezi.

(2) A Hvt. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján
az érintett miniszterek javaslatára védelmi felkészítés jog-
címen kell tervezni:

a) a védelmi felkészítés kormányzati feladatai központi
kiadásai jogcímen a honvédelmi és gazdasági felkészülés
központi kiadási elõirányzatait, és a területi és helyi védel-
mi igazgatási szervek feladatainak végrehajtásához szük-
séges költségeket,

b) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételei jogcímen a különleges jogrendben történõ
vezetési feltételek biztosításához, a NATO Válságreagálá-
si Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rend-
szer, valamint a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciá-
lis mûködési feltételeinek biztosításához szükséges info-
kommunikációs rendszer mûködéséhez szükséges költsé-
geket,

a „Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” feje-
zetben.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési elõirányzatok
feladat szerinti elosztásáról a Kormány a honvédelmi fel-
készítés éves feladattervében rendelkezik. Az ezzel össze-
függõ szakmai koordinációt a HM VH végzi.

X. FEJEZET
A GAZDASÁGI ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI

KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI
SZABÁLYAI

20. Az igénybevétel általános szabályai

42. §

(1) Ha az igénybevételi hatósági jogkört miniszter gya-
korolja, és az igénybevevõ a Honvédség vagy rendvédelmi
szerv, a szolgáltatás igénylésére a Honvédséget, illetve
a rendvédelmi szervet irányító miniszter jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a szolgál-
tatás igénylésére a Honvédség kijelölt egység- vagy annál
magasabb szintû parancsnoka, a rendvédelmi szerv, a hon-
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védelemben közremûködõ szerv területi, megyei, fõvárosi
szintû vezetõje (parancsnoka, igazgatója) jogosult.

43. §

(1) A szolgáltatás teljesítésére a szolgáltatás tulajdono-
sa, birtokosa, illetve az azzal rendelkezni jogosult kötelez-
hetõ.

(2) A szolgáltatást az igénybevételt elrendelõ határozat-
ban megállapított helyen és idõpontban vagy a határozat
átadásakor haladéktalanul teljesíteni kell.

(3) Az igénybevételt elrendelõ határozattal szolgáltatás-
ra kötelezett a szolgáltatás teljesítését befolyásoló minden
változást, tényt az igénybevételt elrendelõ hatóságnál ha-
ladéktalanul bejelenti.

(4) Az igénybevételi hatóság a szolgáltatás idõbeni tel-
jesítése érdekében a szolgáltatás tárgyának legfeljebb 30
napos készenlétben tartását rendelheti el (készenlétben tar-
tási határozat). Ilyenkor a szolgáltatás tényleges teljesíté-
sét külön határozatban kell elrendelni.

(5) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, il-
letve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzõkönyvet kell fel-
venni. A jegyzõkönyvben rögzíteni kell a szolgáltatásra
kötelezett nevét, illetve székhelyét, telephelyét, fióktele-
pét, az igénybevételt elrendelõ hatóság megnevezését,
az igénybevevõ adatait, a szolgáltatás tárgyát, teljesítésé-
nek helyét, idejét, az igénybevételt elrendelõ határozat
számát, harmadik személynek a szolgáltatás tárgyára vo-
natkozó esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy
adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából
lényegesnek tart. Ha a szolgáltatás ellenértéke megállapít-
ható, azt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(6) Ingó vagy ingatlan dolog átadása esetén a jegyzõ-
könyvben rögzíteni kell az azok azonosítására alkalmas
adatokat, pontos vagy becsült értéküket, állapotukat, a cél-
ra való alkalmasságukat.

(7) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ, a szolgálta-
tásra kötelezett vagy képviselõje és a szolgáltatás átvevõje
írja alá. Az aláírás megtagadása esetén e tényt és ennek
okát a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni
kell.

(8) A jegyzõkönyv egy-egy példányát át kell adni, vagy
meg kell küldeni az igénybevevõnek, a szolgáltatásra kö-
telezettnek, vagy képviselõjének, az igénybevételi ható-
ságnak és a jegyzõkönyvben megnevezett más olyan sze-
mélynek, akinek a szolgáltatás teljesítése jogát vagy jogos
érdekét érinti.

44. §

(1) A szolgáltatási kötelezettség megszûnik, ha
a) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozat kiadásá-

nak indoka megszûnt,

b) a teljesítés megkezdése után olyan körülmény merült
fel, amelynek alapján szolgáltatás teljesítését elrendelõ ha-
tározathozatal kizárt lett volna,

c) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozatban meg-
jelölt határidõ lejárt.

(2) Az igénybevevõ az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatározott körülményekrõl való tudomásszerzést, il-
letve a c) pontjában említett határidõ lejártát követõ 8 na-
pon belül köteles a szolgáltatás tárgyát a szolgáltatásra kö-
telezettnek visszaadni.

(3) Ha az igénybevevõnek tudomása van arról, hogy
a szolgáltatásra kötelezett a szolgáltatás tárgyának vissza-
vételére már nem jogosult, a szolgáltatás tárgyát az igény-
bevételi hatóság rendelkezésére kell bocsátania. Az igény-
bevételi hatóság a szolgáltatás tárgyát az átvételre jogosult
személynek a jogosultság megállapítása után kiadja.

(4) A szolgáltatási kötelezettség megszûnésekor vagy
a szolgáltatás tárgyának visszaadásakor jegyzõkönyvet
kell felvenni a 48. § (5) bekezdése szerinti tartalommal.

21. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke
igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók

és szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének,
megszüntetésének, igénybevételének eljárási szabályai

45. §

(1) A honvédelmi feladatok megvalósulásához szüksé-
ges, az 5. mellékletben felsorolt ingatlanokról, azok infra-
strukturális szolgáltatásairól, és a szolgáltatásokról az in-
gatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhe-
lye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazga-
tási központ hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A területileg illetékes katonai igazgatási központ
a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet illetékes szervét
– annak kérelmére – tájékoztatja az igénybevételre kijelölt
ingatlanokról és szolgáltatásokról.

46. §

(1) Az igénybevétel tervezése érdekében az ingatlan
fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötele-
zett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke – a területileg ille-
tékes katonai igazgatási központ vezetõje javaslatára – ha-
tározatában a szolgáltatásra kötelezett részére az egyes
honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kap-
csolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyil-
vántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások
biztosítása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és
a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcso-
latos adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény
27. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyszeri adatszolgálta-
tási kötelezettséget írhat elõ. A határozatot a területileg il-

66 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



letékes katonai igazgatási központ készíti elõ, melyhez
csatolja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
formanyomtatványt.

(2) Az egyszeri adatszolgáltatást elrendelõ határozat
négy példányban készül, melynek egy-egy példányát
a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke megküldi a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási központnak, valamint
annak vezetõje útján az ingatlan fekvése szerint, szolgálta-
tás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye,
fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, és a szolgál-
tatásra kötelezettnek.

(3) Az 5. mellékletben meghatározott ingatlanok, szol-
gáltatások adatait az egyszeri adatszolgáltatásra kötelezett
az adatközlést elrendelõ határozatban megállapított határ-
idõn belül az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén
a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktele-
pe szerint illetékes katonai igazgatási központnak a rend-
szeresített formanyomtatványon postai, vagy elektronikus
úton küldi meg.

47. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke – a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõjének
javaslata alapján – a bejelentések valódiságának ellenõrzé-
se, illetve az ingatlan, szolgáltatás igénybevételre történõ
alkalmasságának megállapítása érdekében határozatban
helyszíni ellenõrzést rendelhet el. A határozatot a katonai
igazgatási központ készíti elõ.

(2) A helyszíni ellenõrzést elrendelõ határozat öt pél-
dányban készül, melynek egy-egy példányát a megyei, fõ-
városi védelmi bizottság elnöke megküldi a területileg ille-
tékes katonai igazgatási központ, valamint annak vezetõje
útján az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szol-
gáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe sze-
rint illetékes polgármesternek, az igénybevevõnek, vala-
mint a szolgáltatásra kötelezettnek. A határozatot a hely-
színi ellenõrzés idõpontja elõtt legalább 30 nappal meg
kell küldeni a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) A helyszíni ellenõrzést bizottság végzi, amelynek el-
nöke a területileg illetékes katonai igazgatási szerv állo-
mányába tartozó katona, tagjai az igénybevevõ, és az in-
gatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illeté-
kes polgármesteri hivatal képviselõje.

(4) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell felven-
ni, amely tartalmazza

a) az ellenõrzést elrendelõ hatóság megnevezését,
b) az ellenõrzést elrendelõ határozat számát,
c) a bizottság tagjai és a szolgáltatásra kötelezett adatait,
d) az ingatlan, szolgáltatás azonosítására alkalmas ada-

tokat, az ingatlan, szolgáltatás állapotát, az igénybevételre
való alkalmasságát,

e) harmadik személynek az ingatlanra, vagy a szolgálta-
tás tárgyára vonatkozó jogát,

f) továbbá minden olyan tényt vagy adatot, amelyet a bi-
zottság az igénybevételre való alkalmasság szempontjából
lényegesnek tart.

(5) A jegyzõkönyvet a területileg illetékes katonai igaz-
gatási szerv készíti el.

(6) A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke, tagjai, a jegy-
zõkönyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett, vagy képvise-
lõje írja alá. Ha a jegyzõkönyv aláírását a szolgáltatásra
kötelezett vagy képviselõje megtagadta, ennek tényét és
okát a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni
kell.

48. §

(1) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás igénybevé-
teli célú kijelölésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített
formanyomtatványon az igénybevevõ székhelye szerint il-
letékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez postai, vagy
elektronikus úton nyújtja be.

(2) A kérelem tartalmazza:
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel helyét a település megnevezésével,
c) az igénybe venni kívánt ingatlan nagyságát, befoga-

dóképességét,
d) a szolgáltatás jellegét és mennyiségét.
(3) Igénybevételi célra az 5 mellékletben felsorolt ingat-

lanok és szolgáltatások igényelhetõk.
(4) A területileg illetékes katonai igazgatási központ

a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül megvizs-
gálja a benyújtott kérelmet, és ez alapján tájékoztatja
az igénybevevõt a kijelölési eljárás megkezdésérõl, vagy
annak elutasításáról.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ
az 49. § (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatás
alapján pontosított nyilvántartásából kiválasztja a kére-
lemnek megfelelõ ingatlanokat, szolgáltatásokat, és errõl 8
napon belül tájékoztatja az igénybevevõt.

(6) Ha a katonai igazgatási központ illetékességi terüle-
tén a kérelemnek megfelelõ ingatlan, szolgáltatás igénybe-
vételre nem jelölhetõ ki, a katonai igazgatási központ en-
nek megállapításától számított 8 napon belül az igénybe-
vételre történõ kijelölés érdekében más katonai igazgatási
szervet keres meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.

(7) A kérelemnek megfelelõ ingatlanok és szolgáltatá-
sok az igénybevevõ részére történõ kijelölésére vonatkozó
határozati javaslatot az ingatlan fekvése, vagy a szolgálta-
tás helye szerint illetékes katonai igazgatási szerv az illeté-
kes megyei, fõvárosi védelmi bizottság elé terjeszti.

(8) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a kérelem be-
érkezését követõ naptól számított 90 napon belül határoza-
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tában kijelöli az igénynek megfelelõ ingatlanokat, szolgál-
tatásokat.

(9) A határozatot az (1) bekezdés szerinti katonai igaz-
gatási szerv vezetõje útján kézbesíteni kell az igénybeve-
võnek, az ingatlan fekvése szerinti, szolgáltatás esetén
a szolgáltatásra kötelezett székhelye telephelye, fióktelepe
szerint illetékes polgármesternek, az ingatlan, a szolgálta-
tás tulajdonosának, birtokosának, azzal rendelkezni jogo-
sultnak, valamint a (6) bekezdésben foglalt esetben
az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazga-
tási szervnek.

22. Az igénybevételi célból kijelölt ingatlanra,
szolgáltatásra vonatkozó rendszeres adatszolgáltatás

elrendelése

49. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke által
az igénybevételre kijelölt ingatlan, szolgáltatás tulajdono-
sát, birtokosát, az azzal rendelkezni jogosultat az egyes
honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kap-
csolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyil-
vántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások
biztosítása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és
a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcso-
latos adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény
27. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kijelölés idõtartamá-
ra rendszeres adatszolgáltatásra kötelezõ határozatot a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási szerv készíti elõ,
melyhez csatolja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szüksé-
ges formanyomtatványt.

(2) A rendszeres adatszolgáltatást elrendelõ határozat
négy példányban készül, melynek egy-egy példányát
a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke megküldi a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási szervnek, valamint
a katonai igazgatási szerv vezetõje útján az ingatlan fekvé-
se szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett
székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgár-
mesternek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) Az igénybevételre kijelölt ingatlanok, szolgáltatá-
sok adatait a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett éven-
te március 1-ig az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatás
helye szerint illetékes katonai igazgatási központnak
a rendszeresített formanyomtatványon postai, vagy elekt-
ronikus úton küldi meg.

(4) Az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén
a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktele-
pe szerint illetékes katonai igazgatási központ az igénybe-
vételre kijelölt ingatlannal, szolgáltatással kapcsolatos
rendszeres adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetke-
zett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igény-
bevevõt, valamint az 48. § (6) bekezdése szerinti esetben

az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazga-
tási központot.

23. Az igénybevételi célú kijelölés megszüntetése

50. §

(1) Ha a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a kije-
lölt ingatlant, szolgáltatást idõközben elidegenítette, vagy
azzal más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 napon be-
lül az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illeté-
kes katonai igazgatási központot az errõl szóló okiratok
másolatának megküldésével együtt értesíti.

(2) Az igénybevevõ tájékoztatja az igénybevételre kije-
lölt ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illeté-
kes katonai igazgatási központot, ha a honvédelmi felada-
tainak ellátása érdekében a részére kijelölt ingatlan, szol-
gáltatás igénybevételére a továbbiakban nincs szükség.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a megyei, fõ-
városi védelmi bizottság – a területileg illetékes katonai
igazgatási szerv vezetõjének javaslatára – határozatában
megszünteti az ingatlan, szolgáltatás igénybevételi célú
kijelölését, és errõl tájékoztatja mindazokat, akiket a kije-
lölésrõl tájékoztatott.

24. Az ingatlan, szolgáltatás igénybevételének
elrendelése

51. §

(1) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás igénybevé-
telének elrendelésére vonatkozó kérelmét az igénybevevõ
székhelye szerint illetékes katonai igazgatási központ ve-
zetõjéhez a rendszeresített formanyomtatvány postai, vagy
elektronikus úton történõ megküldésével nyújtja be.

(2) Az igénybevétel elrendelésére vonatkozó kérelem
tartalmazza:

a) az ingatlan, szolgáltatás megnevezését és helyét,
b) az ingatlan, szolgáltatás igénybevételének kezdõnapját,
c) az igénybevétel várható idõtartamát.
(3) A kijelölt ingatlan, szolgáltatás igénybevételét a me-

gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke határozatban ren-
deli el. A határozatot az igénybevételre kijelölt ingatlan
fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett
székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai
igazgatási szerv készíti elõ.

(4) Az igénybevételt elrendelõ határozat öt példányban
készül, melynek egy-egy példányát a megyei, fõvárosi vé-
delmi bizottság elnöke megküldi az igénybevevõ székhe-
lye szerint illetékes katonai igazgatási szervnek, valamint
a katonai igazgatási szerv vezetõje útján az igénybevevõ-
nek, az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett
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székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgár-
mesternek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek.

25. A területileg illetékes katonai igazgatási szerv
igénybevételi hatáskörébe tartozó, a Honvédség

és a rendvédelmi szervek részére szükséges technikai
eszközök nyilvántartásának, igénybevételi célú

kijelölésének és igénybevételének eljárási szabályai

52. §

(1) A 6. mellékletben felsorolt technikai eszközökrõl
a területileg illetékes katonai igazgatási központ – tör-
vényben meghatározott adattartalommal – hatósági nyil-
vántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban adatkeze-
lõi feladatokat a toborzó és érdekvédelmi központ, vala-
mint a katonai igazgatási iroda is – illetékességi területük
vonatkozásában – mint a katonai igazgatás területi szervei,
végrehajthatnak.

53. §

(1) A Hvt. 13. § (1) bekezdés d) pontja alapján egyszeri
adatszolgáltatásra kötelezett az adatközlést az elrendelõ
határozatban megállapított határidõn belül a székhelye, te-
lephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási
szervnek a rendszeresített formanyomtatvány postai, vagy
elektronikus úton történõ megküldésével teljesíti.

(2) A katonai igazgatási központ a gazdaságfelkészítési
rendszerbe bevont tervezõ szervek kérelme alapján a beje-
lentett és a kijelölt technikai eszközökrõl a honvédelmi és
a befogadó nemzeti támogatási feladatok tervezéséhez
adatot szolgáltat.

(3) A katonai igazgatási központ a hivatásos katasztró-
favédelmi szervezet kérelme alapján a bejelentett és a kije-
lölt technikai eszközökrõl a katasztrófavédelmi feladatok
tervezéséhez adatot szolgáltat.

54. §

(1) A területileg illetékes katonai igazgatási központ ve-
zetõje a bejelentések valódiságának ellenõrzése, illetve
a technikai eszköz igénybevételre történõ alkalmasságá-
nak megállapítása érdekében határozatban helyszíni ellen-
õrzést rendelhet el.

(2) A helyszíni ellenõrzést elrendelõ határozat három
példányban készül, melynek egy-egy példányát a katonai
igazgatási központ vezetõje megküldi az igénybevevõnek,
valamint a szolgáltatásra kötelezettnek. A határozatot
a helyszíni ellenõrzés idõpontja elõtt legalább 30 nappal
meg kell küldeni a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) A helyszíni ellenõrzést bizottság végzi, elnöke a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási szerv állományába
tartozó katona, tagja az igénybevevõ.

(4) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell felven-
ni, amelyben rögzíteni kell:

a) az ellenõrzést elrendelõ hatóság megnevezését,
b) az ellenõrzést elrendelõ határozat számát,
c) a bizottság tagjai, és a szolgáltatásra kötelezett adatait,
d) a technikai eszköz azonosítására alkalmas adatait, ál-

lapotát, az igénybevételre való alkalmasságát,
e) harmadik személynek a technikai eszközre vonatkozó

jogát,
f) minden olyan tényt vagy adatot, amelyet a bizottság

az igénybevételre való alkalmasság szempontjából lénye-
gesnek tart.

(5) A jegyzõkönyvet a területileg illetékes katonai igaz-
gatási szerv készíti el.

(6) A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke, tagja, a jegyzõ-
könyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett, vagy képviselõje
írja alá. Ha a szolgáltatásra kötelezett, vagy képviselõje
a jegyzõkönyv aláírását megtagadja, ennek tényét és okát
a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni kell.

26. A technikai eszközök igénybevételi célra történõ
kijelölése

55. §

(1) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére
szükséges technikai eszközöket igénybevételi célra a terü-
letileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõje jelöli
ki.

(2) Az igénybevevõ a technikai eszköz igénybevételi
célú kijelölésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített for-
manyomtatványon a székhelye, telephelye, fióktelepe sze-
rint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez postai,
vagy elektronikus úton nyújtja be. A Honvédség szerveze-
tei a kérelmet a Honvédség belsõ, zárt informatikai hálóza-
tán is megküldhetik.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel módját (technikai eszköz átadásra

történõ elõállítása, vagy az azzal végzett szolgáltatás),
c) az igénybevétel, elõállítás helyét a pontos cím megje-

lölésével,
d) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megneve-

zését, mennyiségét, teherbírását, a szállítandó személyek
számát, munkavégzõ teljesítményét,

e) a technikai eszközzel végzendõ szolgáltatási tevé-
kenység tartalmát (személyszállítás, teherfuvarozás, mun-
kavégzés) és mennyiségét.

(4) Igénybevételi célra a 6. mellékletében felsorolt tech-
nikai eszközök igényelhetõk.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ
a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül megvizs-
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gálja a benyújtott kérelmet, és ez alapján tájékoztatja
az igénybevevõt a kijelölési eljárás megkezdésérõl, vagy
annak elutasításáról.

(6) A területileg illetékes katonai igazgatási központ
az 53. § (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatás
alapján pontosított nyilvántartásából kiválasztja a kére-
lemnek megfelelõ technikai eszközöket, és errõl 8 napon
belül tájékoztatja az igénybevevõt.

(7) Ha a katonai igazgatási központ illetékességi terüle-
tén a kérelemnek megfelelõ technikai eszköz igénybevé-
telre nem jelölhetõ ki, a katonai igazgatási központ ennek
megállapításától számított 8 napon belül az igénybevételre
történõ kijelölés érdekében másik katonai igazgatási köz-
pontot keres meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.

56. §

(1) A területileg illetékes katonai igazgatási központ ve-
zetõje a kérelem beérkezését követõ naptól számított 60
napon belül a technikai eszközt határozatban jelöli ki, és
a kijelöléssel egyidejûleg annak tulajdonosát, birtokosát,
az azzal rendelkezni jogosultat a Hvt. 13. § (3) bekezdés
a) pontja alapján a kijelölés idõtartamára rendszeres adat-
szolgáltatásra kötelezi.

(2) A technikai eszköz igénybevételre történõ kijelölé-
sérõl a területileg illetékes katonai igazgatási központ tájé-
koztatja az igénybevevõt.

(3) Az (1) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra
kötelezett a tulajdonában, birtokában lévõ – honvédelmi
célra kijelölt – technikai eszközökrõl évente március 1-ig
tesz bejelentést a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint
illetékes katonai igazgatási központnak a rendszeresített
formanyomtatvány postai, vagy elektronikus úton történõ
megküldésével.

(4) Szükség esetén az adatok pontosítását a területileg
illetékes katonai igazgatási központ év közben is kezde-
ményezheti.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ
az igénybevételre kijelölt technikai eszközzel kapcsolatos
rendszeres adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetke-
zett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igény-
bevevõt.

27. A technikai eszközök igénybevételre történõ
kijelölésének megszüntetése

57. §

(1) Ha az 56. § (1) bekezdésében rendszeres adatszol-
gáltatásra kötelezett az igénybevételre kijelölt technikai
eszközt idõközben elidegenítette, a forgalomból kivonta,
vagy azzal más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 na-
pon belül a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget el-

rendelõ katonai igazgatási központot az errõl szóló okira-
tok másolatának megküldésével együtt értesíti.

(2) Az igénybevevõ tájékoztatja a technikai eszközt
igénybevételre kijelölõ katonai igazgatási központ, ha
honvédelmi feladatainak ellátása érdekében a részére kije-
lölt technikai eszköz igénybevételére a továbbiakban
nincs szükség.

(3) A területileg illetékes katonai igazgatási központ ve-
zetõje határozatában a rendszeres adatszolgáltatásra köte-
lezett értesítése, illetõleg az igénybevevõ nyilatkozata
alapján megszünteti a technikai eszköz igénybevételi célú
kijelölését, és errõl tájékoztatja mindazokat, akiket a kije-
lölésrõl tájékoztatott.

28. A technikai eszközök igénybevétele

58. §

(1) Az igénybevevõ a technikai eszköz igénybevételé-
nek elrendelésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített
formanyomtatványon a székhelye, telephelye, fióktelepe
szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez pos-
tai, vagy elektronikus úton nyújtja be.

(2) A kérelem tartalmazza:
a) az igénybevétel, elõállítás helyét a pontos cím megje-

lölésével és idejét,
b) az igénybevétel módját (technikai eszköz átadásra

történõ elõállítása, vagy az azzal végzett szolgáltatás),
c) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezé-

sét és mennyiségét,
d) a technikai eszközzel végzendõ szolgáltatási tevé-

kenység tartalmát (személyszállítás, teherfuvarozás, mun-
kavégzés) és mennyiségét.

(3) A területileg illetékes katonai igazgatási központ ve-
zetõje határozatában az igénybevevõ igénybevételre vo-
natkozó kérelme alapján a szolgáltatásra kötelezettet:

a) a technikai eszköz elõállítására és átadására,
b) vagy a technikai eszközzel történõ személyszállítási,

teherfuvarozási, illetve munkavégzési szolgáltatás teljesí-
tésére kötelezi.

(4) A technikai eszköz elõállításának és átadásának el-
rendelése esetén a technikai eszközt a 7. mellékletben
meghatározott követelmények szerint kell a rendeltetés-
nek megfelelõ, használatra alkalmas állapotban, a rendsze-
resített tartozékokkal együtt átadni.

(5) A szolgáltatásra kötelezett a készletében lévõ tarta-
lék alkatrészeknek az átadásra kerülõ eszközökkel arányos
részét köteles az igénybevevõnek átadni.

(6) Az átadás céljából elõállított technikai eszközt, tar-
tozékait és a tartalék alkatrészeket az elõállítás helyén
az igénybevevõ által létrehozott bizottság veszi át.

(7) A bizottság a technikai eszköz állapotával, használ-
hatóságával, felszerelésével kapcsolatos megállapításait,
a felfedett hibákat, rongálódásokat és hiányokat jegyzõ-

70 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



könyvben rögzíti. A bizottság tagjai és a szolgáltatásra kö-
telezett a jegyzõkönyvet aláírják.

29. A Gazdasági-Anyagi Szolgáltatásokkal Kapcsolatos
Elektronikus Közszolgáltatások

59. §

(1) Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ szolgál-
tatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét a te-
rületileg illetékes katonai igazgatási szerv részére a köz-
ponti elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elekt-
ronikus úton is teljesítheti.

(2) A hivatali kapus regisztrációval rendelkezõ igény-
bevevõ a gazdasági-anyagi szolgáltatások kijelölésére, il-
letve azok igénybevételének elrendelésére vonatkozó ké-
relmét a területileg illetékes katonai igazgatási szerv részé-
re a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresz-
tül, elektronikus úton is megküldheti.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és
kérelem elektronikus úton történõ benyújtásának biztosí-
tása érdekében a honvédelemért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium elektronikus hatósági ügyintézési por-
tálján a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve elhelyezi a gazdasági-anyagi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos tájékoztatókat és a rendszeresített
elektronikus formanyomtatványokat, valamint a kitölté-
sükhöz szükséges keretprogramot.

XI. FEJEZET
A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS

60. §

A szolgáltatást igénylõt vagy az általa kijelölt, a szol-
gáltatás átvételére jogosult szervet a szolgáltatás teljesíté-
se miatt felmerült vagyoni hátrányért – a Hvt.-ben megha-
tározott esetek kivételével – kártalanítási kötelezettség ter-
heli.

61. §

(1) A kártalanítást a jogosult kérelmére kell megállapí-
tani. A szolgáltatás teljesítésére kötelezõ határozatban
a szolgáltatásra kötelezettet errõl tájékoztatni kell. A ké-
relmet a szolgáltatást elrendelõ igénybevételi hatósághoz
kell benyújtani.

(2) A kártalanítási eljárás lefolytatása során az igénybe-
vételi hatóság egyezség létrehozását kíséreli meg a felek
között. Félnek az igényjogosult és a kártalanítás megfize-
tésére köteles szerv tekintendõ.

(3) Ha az egyezség a felek között nem jött létre,
az igénybevételi hatóság a kártalanításról szóló határoza-

tában a kártalanítás összegének megállapításánál figye-
lembe veszi:

a) szolgáltatás esetén a gazdasági forgalomban lévõ ha-
sonló szolgáltatásért járó szokásos díjat,

b) szolgáltatás tárgya használatának átengedése esetén,
a használat során bekövetkezett értékcsökkenés mértékét,

c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a do-
log szakszerû helyreállításának, kijavításának költségét,

d) a szolgáltatás tárgyának elvesztése vagy megsemmi-
sülése esetén az átvétel idõpontjában meglévõ forgalmi ér-
tékét,

e) a szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni
elõnyt,

f) a szolgáltatás ellenértékeként a kártalanítási határozat
meghozataláig kifizetett összeget.

(4) A kártalanítást Magyarország hivatalos pénznemé-
ben kell megállapítani és megfizetni.

(5) A Hvt. 17. § (4) bekezdésében meghatározott felleb-
bezést a HM VH vezetõje bírálja el.

(6) A kártalanítás megfizetésére kötelezett a jogerõs ha-
tározat vagy bírósági ítélet kézhezvételétõl számított 15
napon belül köteles a kártalanítási összeget kifizetni.

XII. FEJEZET
A MEGHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

ÉS A MEGHAGYÁSBA BEVONT SZERVEK
BESOROLÁSA

30. A meghagyás elõkészítése

62. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság meghagyásba
bevont szervként a honvédelmi feladat ellátásában – jog-
szabály, hatósági határozat vagy szerzõdés alapján – köz-
remûködõ szervet jelöl ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv
megszûnése, vagy honvédelmi feladatainak megszûnése
esetén a megyei, fõvárosi védelmi bizottság – az (1) bekez-
désben meghatározott módon – a meghagyásba történõ be-
vonás megszüntetésérõl dönt.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozata el-
leni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelõs mi-
niszter bírálja el.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a jogerõs hatá-
rozatot megküldi a Honvédség katonai igazgatási és köz-
ponti adatfeldolgozó szerve részére, valamint a megha-
gyásba bevont szerv székhelye szerinti település, fõvárosi
kerület polgármesterének is.

(5) A meghagyásba bevont szervekrõl a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve nyil-
vántartást vezet.
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63. §

(1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni
a meghagyás elõkészítésével és végrehajtásával kapcsola-
tos feladatok ellátásáért felelõs személyt.

(2) A meghagyásba bevont szerv meghagyási jegyzéket
készít.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság által megha-
gyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket megküldi
a megyei, fõvárosi védelmi bizottságnak is.

64. §

(1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni
a meghagyási névjegyzék elõkészítése érdekében a meg-
hagyással érintett munkaköröket.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fû-

zõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetet-
len, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján
– megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot esetére –
meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétle-
nül szükséges munkakört jelölhet ki a meghagyási név-
jegyzék elõkészítésekor.

(3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv
a kijelölõ iratban indokolni köteles.

(4) A kijelölt munkakört betöltõ munkavállalóval
– a munkakör betöltésének idõtartama alatt – a Honvédség
nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos
szolgálati jogviszonyt.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak biztosítása ér-
dekében a katonai igazgatás területi szerve tájékoztatást
kér a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szervétõl, hogy az önkéntes tartalékos állomány-
ba jelentkezõ személy munkáltatója meghagyásba bevont
szerv-e.

(6) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ
személy munkáltatója meghagyásba bevont szerv, a kato-
nai igazgatás területi szerve az önkéntes tartalékos állo-
mányba jelentkezõ személy munkáltatóját írásban megke-
resi, nyilatkozzon arról, hogy az önkéntes tartalékos szol-
gálat vállalására jelentkezõ munkavállalója által betöltött
munkakört kijelölte-e meghagyásba. Az önkéntes tartalé-
kos állományba jelentkezõ személy munkáltatója a kato-
nai igazgatás területi szerve megkeresésére 8 napon belül
írásban válaszol.

(7) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ
személy által betöltött munkakör meghagyásba került kije-
lölésre, a katonai igazgatás területi szerve írásban tájékoz-
tatja a jelentkezõt, hogy munkaköre ellátása mellett a Hon-
védséggel önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt nem
létesíthet.

(8) Az önkéntes tartalékos munkáltatója, ha munkavál-
lalója munkaköre az önkéntes tartalékos jogviszony létesí-
tését követõen kerül kijelölésre meghagyásba, vagy

a munkavállalót új – meghagyásba kijelölt – munkakörben
kívánja foglalkoztatni, az önkéntes tartalékos állományil-
letékes katonai szervezetét, a munkakör meghagyásba tör-
ténõ kijelölését, illetve az új – meghagyásba kijelölt –
munkakör munkavállaló általi betöltését követõ 8 napon
belül, írásban tájékoztatja. Ebben az esetben az állomány-
illetékes katonai szervezet a meghagyásba kijelölt munka-
kört betöltõ önkéntes tartalékossal fennálló önkéntes tarta-
lékos jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.

31. A meghagyás elõkészítésének ellenõrzése

65. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – ellenõrzi, hogy a meghagyásba
bevont szerv a meghagyás elõkészítésével kapcsolatos fel-
adatait az e rendeletben meghatározott szabályok szerint
látja-e el.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt
meghagyásba bevont szerv (1) bekezdés szerinti ellenõr-
zését a megyei, fõvárosi védelmi bizottság végzi. A me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság az ellenõrzés során azt is
vizsgálja, hogy az általa meghagyásba bevont szerv meg-
hagyásba történõ bevonásának az e rendeletben meghatá-
rozott feltételei fennállnak-e.

(3) A Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, továbbá
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál az (1) bekezdés
szerinti ellenõrzés a 64. § szerinti feladatok ellátására nem
terjed ki.

(4) Az ellenõrzést a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági
ellenõrzésre vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(5) Helyszíni ellenõrzést a Honvéd Vezérkar fõnöke
vagy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt
személy is végezhet. A helyszíni ellenõrzésre kijelölt sze-
mély ellenõrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles
igazolni.

(6) Ha az ellenõrzés eredményeként megállapításra ke-
rül, hogy a meghagyásba bevont szerv a meghagyás elõké-
szítésével kapcsolatos feladatait nem vagy nem az e rende-
letben meghatározott szabályok szerint teljesítette, a köz-
igazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló tör-
vényben foglalt intézkedéseken túl a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke vagy a (2) bekezdésben meghatározott hatóság ren-
delkezhet a meghagyásra kijelölt munkakör kijelölésének
törlésérõl. A jogerõs döntést közölni kell a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is.

(7) Ha a megyei, fõvárosi védelmi bizottság az ellenõr-
zés során megállapítja, hogy az általa meghagyásba bevont
szerv meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben
meghatározott feltételei nem állnak fenn, a meghagyásba
történõ bevonás megszüntetésérõl dönt. A jogerõs döntést
közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervével is.
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(8) Az ellenõrzés során hozott döntés elleni fellebbezés
elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult.
A jogerõs döntést a Honvédség katonai igazgatási és köz-
ponti adatfeldolgozó szervével is közölni kell.

32. A meghagyás végrehajtásának feladatai
a hadkötelezettség bevezetését követõen

66. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a megha-
gyásba bevont szerv törvényben meghatározott adattarta-
lommal meghagyási névjegyzéket készít.

(2) A meghagyási névjegyzéken a Honvédségnél,
a rendvédelmi szerveknél, továbbá a Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálatnál foglalkoztatott hadkötelesek munka-
körét nem kell feltüntetni.

(3) Ha
a) a hadköteles a munkakörváltozás okán meghagyásra

a továbbiakban már nem tervezhetõ, vagy
b) a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteles nem

dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben,
és a Honvéd Vezérkar fõnöke elrendeli a hadköteles törlé-
sét a meghagyási névjegyzékbõl, a meghagyásba bevont
szerv az érintett meghagyási névjegyzékben szereplõ ada-
tait törli.

67. §

(1) Ha a meghagyásba bevont szerv a meghagyási név-
jegyzéket, illetve a meghagyási névjegyzékben történõ
változást megküldi a Honvédség katonai igazgatási és köz-
ponti adatfeldolgozó szervének, az haladéktalanul tájé-
koztatja a meghagyási névjegyzékben szereplõ hadkötele-
sek lakóhelye szerint illetékes sorozó központot a megha-
gyási névjegyzéken szereplõ hadkötelesekrõl.

(2) A sorozó központ a meghagyási névjegyzéken sze-
replõ hadköteleseket a behívásra ideiglenesen nem tervez-
hetõ kategóriába sorolja.

(3) Ha a Honvédség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szerve törli a katonai nyilvántartásból a hadkö-
teles meghagyási névjegyzéken szereplõ adatait, errõl ha-
ladéktalanul tájékoztatja a hadköteles lakóhelye szerint il-
letékes sorozó központot.

(4) A sorozó központ a (3) bekezdés szerinti tájékozta-
tás alapján az érintett hadkötelest haladéktalanul a behí-
vásra tervezhetõ kategóriába sorolja.

68. §

(1) Az 1. melléklet I. kategóriájába tartozó valamennyi
hadköteles a munkakörében kerül meghagyásra.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fû-
zõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetet-
len, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján
– megelõzõ védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra – meg-
határozott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül
szükséges munkakört betöltõ
hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken.

33. A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellenõrzése a hadkötelezettség fennállásának

idõszakában

69. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke ellenõrzi, hogy a meg-
hagyási névjegyzéken szereplõ hadkötelesek meghagyása
az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történt-e.

(2) Az ellenõrzést a megyei, fõvárosi védelmi bizottság
által meghagyásba bevont szervek esetében a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke mellett a megyei, fõvárosi védelmi bizottság
is elvégezheti.

(3) A Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, és a Ka-
tonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál az (1) bekezdés sze-
rinti ellenõrzés a 64. § szerinti feladatok ellátására nem ter-
jed ki.

(4) Az ellenõrzés során azt is vizsgálni kell, hogy a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság által meghagyásba bevont
szerv meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben
meghatározott feltételei fennállnak-e.

(5) Az ellenõrzést a közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályairól szóló törvény hatósági ellenõrzésre vo-
natkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(6) Helyszíni ellenõrzést a Honvéd Vezérkar fõnöke
vagy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt
személy is végezhet. A helyszíni ellenõrzésre kijelölt sze-
mély ellenõrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles
igazolni.

(7) Ha az ellenõrzés eredményeként megállapításra ke-
rül, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteles
nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben,
a Honvéd Vezérkar fõnöke a hadköteles adatainak a meg-
hagyási névjegyzékbõl való törlését rendeli el. A döntést
közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervével is.

(8) Ha a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a (2) bekezdés-
ben meghatározott hatóság az ellenõrzés során megállapít-
ja, hogy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt
meghagyásba bevont szerv meghagyásba történõ bevoná-
sának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak
fenn, a Honvéd Vezérkar fõnöke a meghagyásba történõ
bevonás megszüntetésérõl dönt. A döntést közölni kell
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgo-
zó szervével is.
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(9) Az ellenõrzés során hozott döntés elleni fellebbezés
elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult.
A jogerõs döntést közölni kell a Honvédség katonai igaz-
gatási és központi adatfeldolgozó szervével is.

34. Elektronikus adatszolgáltatás

70. §

(1) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzék-
nek és a meghagyási névjegyzéknek a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére törté-
nõ továbbítását a 2. és a 3. mellékletben meghatározott for-
mában elektronikus úton a központi elektronikus szolgál-
tató rendszeren keresztül, vagy az elektronikus adathordo-
zó postai úton történõ megküldésével teljesítheti.

(2) A postai úton történõ adatszolgáltatás során fel kell
tüntetni a meghagyásba bevont szerv megnevezését, kör-
bélyegzõjének lenyomatát, képviselõjének aláírását, to-
vábbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

(3) Elektronikus úton történõ adatszolgáltatás esetén, ha
nem az adatszolgáltatásra kötelezett, hanem az általa erre
felhatalmazott személy teljesíti az adatszolgáltatást, postai
úton az arra rendszeresített formanyomtatványon elõzetes
meghatalmazást kell küldenie a felhatalmazott személyrõl,
amely visszavonásig érvényes, és tartalmazza a felhatal-
mazott személy azonosításához szükséges adatokat. A for-
manyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazha-
tók az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, ha
az azokkal kapcsolatban a katonai igazgatási feladatokról,
a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ adatszol-
gáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazol-
ványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi
CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése szerinti megálla-
podás eltérõen rendelkezik.

XIII. FEJEZET
A LÉGIRIASZTÁS RENDSZERE

35. A légiriasztási rendszer kialakításának elvei,
a légiriasztási rendszer követelményei,

a felkészülés idõszakában a kialakításért, fejlesztésért
viselt felelõsség

71. §

(1) Légitámadás esetére az államnak a személyi veszte-
ségek, és az anyagi károk csökkentése, megelõzése,
az élet- és vagyonmentés céljából riasztási és tájékoztatási
rendszert kell fenntartania.

(2) A légiriasztási rendszert úgy kell kialakítani, és ké-
szenlétben tartani, hogy az az ország egész területén vagy

meghatározott részén képes legyen az állami szervek, a he-
lyi önkormányzatok, a jogi személyek, a jogi személyiség
nélküli szervezetek és az emberek riasztására, továbbá
a NATO integrált légvédelmi rendszerével és más államok
légi riasztási rendszerével történõ együttmûködésre.

36. A légiriasztás végrehajtásában érintett szervek
és személyek feladatai

72. §

A honvédelemért felelõs miniszter
a) kijelöli a Honvédségnek az ország területének légvé-

delmi készenléti erõkkel történõ oltalmazásáért felelõs ka-
tonai szervezetet (a továbbiakban: kijelölt katonai szerve-
zet),

b) gondoskodik a kijelölt katonai szervezet és a BM
OKF, továbbá megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok,
valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap (a továbbiakban: MTVA) közötti összeköttetés léte-
sítésérõl és fenntartásáról.

73. §

A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
a) irányítja a légiriasztással kapcsolatos polgári védelmi

feladatok végrehajtását,
b) a BM OKF és a megyei katasztrófavédelmi igazgató-

ságok útján biztosítja a légierõ ügyeletes parancsnokától
érkezõ, vagy a mûsorszolgáltatók által sugárzott légiriasz-
tási jelzés továbbítását a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek részére,

c) kidolgozza a honvédelmi felkészítés éves feladatterv-
ében szereplõ, a fegyveres összeütközések idõszakában
végrehajtandó polgári védelmi feladatokat,

d) gondoskodik a települések riasztását szolgáló beren-
dezések telepítésével, mûködtetésével, karbantartásával,
idõszakos hangos próbájával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáról,

e) megelõzõ védelmi helyzetben, rendkívüli állapotban
a katasztrófavédelem riasztási rendszerében gondoskodik
a lakosság légiriasztásáról,

f) a fejezet költségvetésének tervezése során gondosko-
dik az a)–e) pont szerinti feladatok végrehajtásának fede-
zetérõl.

74. §

Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter
a) kijelöli a légiriasztás honvédelmi feladatainak végre-

hajtásában részt vevõ mûsorszolgáltatókat és elektronikus
hírközlési szolgáltatókat, meghatározza feladataikat,
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b) gondoskodik a mûsorszolgáltatók és elektronikus
hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történõ felkészítésé-
nek szervezési és technikai feltételeirõl, a technikai rend-
szer korszerûsítésérõl, a mûködõképesség rendszeres el-
lenõrzésérõl az érintett szervekkel egyeztetett mûsoridõ-
ben,

c) felügyeli a légiriasztásban érintett szervezetek elekt-
ronikus hírközléssel és mûsorszórással kapcsolatos felké-
szítését,

d) a fejezet költségvetésének tervezése során gondosko-
dik az a)–c) pont szerinti feladatok végrehajtásának fede-
zetérõl.

75. §

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
a) hatáskörében közremûködik a légiriasztási rendszer

mûködtetésével, fenntartásával, korszerûsítésével kapcso-
latos tervezési és szervezési feladatokban,

b) együttmûködik a honvédelemért felelõs miniszter ál-
tal vezetett minisztériummal, a BM OKF-fel, és
az MTVA-val,

c) az MTVA-val egyeztetve szervezi és felügyeli a mû-
sorszóró hálózatra telepített átkapcsoló rendszer üzempró-
báit,

d) felügyeli az átkapcsoló rendszerbe bevont mûsor-
szolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiri-
asztással kapcsolatos tevékenységét,

e) kezdeményezi a légiriasztás honvédelmi feladataiban
résztvevõ mûsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelölését az elektronikus hírközlésért felelõs
miniszternél, biztosítja az átkapcsoló rendszerbe történõ
bevonásuk technikai feltételeit,

f) javaslatot tesz az átkapcsoló rendszer fejlesztésére.

76. §

A BM OKF
a) elõkészíti a lakosság riasztásához szükséges okmá-

nyokat, a veszély jellegére utaló tájékoztatót és a követen-
dõ magatartási szabályokat tartalmazó közleményt,

b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján
szervezi a lakosság riasztásának, tájékoztatásának területi,
helyi feladatait,

c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött
együttmûködési megállapodásban foglaltakat,

d) folyamatos készenléti szolgálatot mûködtet a légiri-
asztás elrendelésének, feloldásának vételére,

e) a légierõ ügyeletes parancsnokával folytatott egyez-
tetés után – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
útján – tájékoztatja a lakosságot a légitámadás következ-
ményeinek károsító hatásairól, az ellenük való védekezés-
rõl és a légiriadó feloldását követõen tanúsítandó magatar-
tási szabályokról.

77. §

A kijelölt katonai szervezet vezetõje
a) a BM OKF-fel, továbbá az MTVA-val kötött együtt-

mûködési megállapodásban meghatározza az együttmûkö-
dés rendjét, a légiriasztás elemeit, a légiriasztás elrendelé-
sére és feloldására jogosult személyeket, az összeköttetés
rendjét, a légiriasztásban érintett szervezetek feladatait,
a légiriasztással kapcsolatos okmányok tárolására és keze-
lésére vonatkozó szabályokat, a légiriasztás feltételrend-
szerére és fejlesztésére vonatkozó szabályokat,

b) az a) pont szerinti együttmûködési megállapodás
végrehajtása érdekében kidolgozza és az a) pontban meg-
határozott szervek rendelkezésre bocsátja a légiriasztás el-
rendelésére, feloldására vonatkozó értesítés okmányait,

c) ügyeleti szolgálat útján biztosítja a légiriasztás elren-
delését, feloldását,

d) nemzetközi megállapodás alapján együttmûködik
más államok légvédelmi oltalmazásért felelõs katonai ve-
zetõivel.

78. §

Légitámadás vagy annak közvetlen veszélye esetén a lé-
gierõ ügyeletes parancsnoka elrendeli a légiriasztást, a BM
OKF-fel történt egyeztetést követõen pedig feloldja azt.

79. §

Az MTI
a) gondoskodik a légiriasztással kapcsolatos közlemé-

nyek közzétételérõl,
b) közremûködik a lakosság által tanúsítandó magatar-

tási szabályok ismertetésében.

80. §

Az MTVA
a) az adás megszakításával haladéktalanul közli a légiri-

asztásra, vagy annak feloldására vonatkozó jelzést minden
közszolgálati mûsorcsatornán,

b) a légiriasztás elrendelésnek, vagy feloldásának vételé-
re mûsoridõben folyamatos ügyeleti szolgálatot mûködtet,

c) gondoskodik a légiriasztás jelzésére, vagy feloldására
szolgáló okmányok õrzésérõl, a közlés feltételeinek meg-
teremtésérõl és technikai végrehajtásáról,

d) megteremti a lakosság magatartási szabályaira vonat-
kozó közlemények leadásának feltételeit.

81. §

A külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi mû-
sorszolgáltató mûsorcsatornáinak légiriasztási közlemény
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adására történõ központi átkapcsolását, visszakapcsolását
a kiépített mûszaki rendszerben az MR végzi. Az átkap-
csolási rendszer a katasztrófák elleni védekezés során is
felhasználható a lakosság riasztására.

37. A légiriasztás elrendelése és feloldása

82. §

A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes parancs-
nokától érkezõ jelzés vételét követõen

a) az MTVA közszolgálati mûsorszolgáltatásban,
b) a polgári védelem riasztási rendszere helyi riasztási

eszközein,
c) külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi mû-

sorszolgáltató mûsorában az MR közleményének átvételé-
vel
a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.

83. §

(1) A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes pa-
rancsnokától érkezõ jelzés vételét követõen az MR,
az MTV és a Duna TV stúdiójából a légiriadó elrendelése,
vagy feloldása – öt másodperces megszakításokkal, há-
romszor megismételve – a 8. melléklet szerinti szöveg le-
adásával történik.

(2) A légiriasztás jele a katasztrófavédelem rendszeré-
ben: háromszor egymás után megismételt, harminc másod-
percig tartó, 280 Hz és 400 Hz közötti hangmagasságú szi-
rénahang, a jelzések között harminc másodperc szünetek-
kel.

(3) A légiriasztás feloldásának jele a katasztrófavéde-
lem rendszerében: kétszer egymás után megismételt har-
minc másodpercig tartó 400 Hz hangmagasságú sziréna-
hang, a jelzések közötti harminc másodperces szünettel.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Hatályba lépés

84. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

39. Átmeneti rendelkezés

85. §

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkári funkci-
ót 2013. december 31-ig kormánytisztviselõ is elláthatja.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottságok mûködésé-
vel kapcsolatos feladatok, valamint a megyei védelmi bi-
zottság munkaszervezetének a fõvárosi és megyei kor-
mányhivatal részére történõ átadását 2012. június 30-ig
kell végrehajtani. Az átadás-átvétel során – a 2011. decem-
ber 31-i állapot szerint – át kell adni a megyei, fõvárosi vé-
delmi bizottság munkaszervezetének mûködését biztosító
személyi státuszokat, infrastruktúrát, technikai eszközö-
ket, továbbá a védelmi felkészítés céljára biztosított költ-
ségvetési források felhasználásával beszerzett teljes anya-
gi és technikai készletet.

40. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

86. §

(1) Hatályát veszti
a) a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet,

b) a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendsze-
rérõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet,

c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet,

d) a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû
vezetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.) Korm. ha-
tározat.

(2) Hatályát veszti
a) a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati

feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §
(1) bekezdésének b) pontja,

b) a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet 4. § f) pontja.

(3) Hatályát veszti
a) a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati

feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalra,”
szövegrész,

b) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
az „a katonai ügyészségre,” szövegrész,

c) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázato-
kon való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság
megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljá-
ró szervezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „és gazdaság-
politikáért” szövegrész,

d) a hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés
ellenében történõ igénybevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.)
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Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „(a honvédelem-
rõl szóló 1993. évi CX. törvény 259/A. § c) pont)” szöveg-
rész,

e) a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezé-
sének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „- a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 204. § (1) bekezdés c) pontja sze-
rint –” szövegrész.

41. Módosító rendelkezések

87. §

(1) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)
„d) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 18. §-a
szerinti, a honvédelemben közremûködõ szervekre,”

(2) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „(a továbbiakban: területi
és helyi védelmi igazgatási szervek)” szövegrész helyébe
a „(a továbbiakban: a honvédelem területi és helyi igazga-
tási szervei)” szöveg lép.

(3) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
1. § (2) bekezdésében, 2. § 1. pontjában, 13. §-ában, 14. §
(2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szö-
vegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(4) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
8. §-ában az „a Hvt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott,
a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában
részt vevõ szerv vezetõje” szöveg helyébe a „a Hvt. 18. §-a
szerint, a honvédelemben közremûködõ szerv vezetõje”
szöveg lép.

(5) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében
a „területi és helyi védelmi igazgatási szervek” szövegrész
helyébe az „a honvédelem területi és helyi igazgatási szer-
vei” szöveg lép.

(6) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
14. § (2) bekezdés d) pontjában az „a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal és a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe
az „a Hvt. 80. § r) pontja szerinti rendvédelmi szervek”
szöveg lép.

(7) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
16. § (1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokság-
hoz” szövegrész helyébe a „katonai igazgatás illetékes te-
rületi szervéhez” szöveg lép.

(8) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet
16. § (3) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokság”
szövegrész helyébe a „katonai igazgatás illetékes területi
szerve” szöveg lép.

88. §

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósá-
gi eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
3. § (4) bekezdésében a „dokumentáció” szövegrész helyé-
be az „adatok” szöveg lép.

89. §

(1) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kap-
csolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Magyar
Honvédség központi nyilvántartásért felelõs szerve” szö-
vegrész helyébe a „Magyar Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szerve” szöveg lép.

(2) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kap-
csolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az „a köz-
igazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló tör-
vényben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény-
ben” szöveg lép.

(3) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kap-
csolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében és 1. mel-
lékletében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kor-
mánytisztviselõi” szöveg lép.

(4) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kap-
csolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában
a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztvi-
selõ” szöveg lép.

90. §

(1) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában az „a Magyar Honvéd-
ségnek a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. §-a
(1) bekezdésének b) és e) pontjában foglalt feladatával
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összefüggésben a Magyar Köztársaság” szövegrésze he-
lyébe a „a Honvédségnek a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
feladatával és a befogadó nemzeti támogatás teljesítésével
összefüggésben Magyarország” szöveg lép.

(2) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 1. § e) pontjában, 2. § (1) bekezdés b) pont-
jában, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében,
5. § (1) és (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1)
és (2) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 11/A. § (2) be-
kezdés bevezetõ szövegében az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(3) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekez-
désében, 8. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársasá-
got” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép.

(4) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Hon-
védségnek a Hvt. 70. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjá-
ban foglalt feladatával összefüggésben” szövegrésze he-
lyébe a „A Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés
c) pontjában foglalt feladatával és a befogadó nemzeti tá-
mogatás teljesítésével összefüggésben” szöveg lép.

(5) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 7 § (1) bekezdésében az „a Magyar Hon-
védségnek a Hvt. 70. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjá-
ban foglalt feladatával összefüggésben” szövegrésze he-
lyébe a „a Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés c) pont-
jában foglalt feladatával és a befogadó nemzeti támogatás
teljesítésével összefüggésben” szöveg lép.

(6) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés d) pontjában a „hivatá-
sos vagy szerzõdéses állományú tagja” szövegrész helyé-
be a „hivatásos, szerzõdéses, önkéntes védelmi tartalékos
vagy önkéntes mûveleti tartalékos állományú tagja” szö-
veg lép.

(7) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.)
Korm. rendelet melléklete 3. pontjában az „a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságá-
ról szóló 1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyébe
az „az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” szöveg lép.

91. §

A katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló
61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szö-
veg lép.

92. §

(1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „minõsí-
tett dokumentáció” szövegrész helyébe a „minõsített adat”
szöveg lép.

(2) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „minõsí-
tett dokumentumok” szövegrész helyébe a „minõsített
adatok” szöveg lép.

(3) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a „közigaz-
gatási hatósági eljárás általános szabályairól” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól” szöveg lép.

93. §

A hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés elle-
nében történõ igénybevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.)
Korm. rendelet 5. §-ában a „minisztériumok és országos
hatáskörû szervek” szövegrész helyébe a „központi állam-
igazgatási szervek” szöveg lép.

94. §

(1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezé-
sének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnokságát” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szöveg lép.

(2) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezé-
sének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és 3. számú mel-
lékletében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
„Magyarország” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében meghagyásban részesülõ hadkötelesekrõl

I. kategória

1. a köztársasági elnök,
2. az alapvetõ jogok biztosa,
3. az Állami Számvevõszék elnöke, alelnökei,
4. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke,
5. a legfõbb ügyész és helyettesei,
6. az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,
7. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
8. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló tör-

vényben meghatározott állami vezetõk,
9. megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkára,
10. II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek vezetõi.

A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái

II. kategória
1. az Országgyûlés Hivatala,
2. a Köztársasági Elnök Hivatala,
3. az Alkotmánybíróság Hivatala,
4. az alapvetõ jogok biztosának Hivatala,
5. a Magyar Tudományos Akadémia,
6. az Állami Számvevõszék,
7. a Magyar Nemzeti Bank,
8. a bíróságok,
9. az ügyészségek,
10. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény

szerinti központi államigazgatási szervek,
11. a területi államigazgatási szervek,
12. a körjegyzõség, a polgármesteri hivatalok (a képviselõ-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hivatala,

a fõvárosi kerületi képviselõ-testület hivatala), a megyei közgyûlés hivatala, a fõpolgármesteri hivatal (a fõváro-
si közgyûlés hivatala), az önkormányzati hatósági igazgatási társulások,

13. a Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság, a Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság,

14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
15. a Magyar Honvédség,
16. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
17. a rendvédelmi szervek,
18. jogszabály, a miniszterek által honvédelmi feladat ellátására kijelölt, honvédelemben közremûködõ szervek,
19. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogál-

lásáról szóló 2011. évi C. törvény szerinti egyházak.

III. kategória

A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt, meghagyásba bevont szervek.
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2. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Meghagyási jegyzék

A meghagyási jegyzék elkészítése két formátumban történhet:
1. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben minden sor egy szerv adatait tartalmazza, az adatok

pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.
a) Az adatállomány tartalmazza a szerv adatait:

– szerv megnevezése
– meghagyási kategória
– szerv székhelye
– szerv címe
– felelõs személy neve
– felelõs személy telefonszáma
– felelõs személy e-mail címe
– központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén)
– honvédelmi feladat ellátására kijelölõ jogszabály (18. alkategória esetén)
– bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételrõl (19. kategória esetén)

b) Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.
c) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:
Nyomda;III;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy

06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu
2. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elké-

szíteni.
a) Minta az Excel formátumú adatszolgáltatásra:

– Szerv megnevezése: Nyomda
– Meghagyási kategória: III.
– Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.
– Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23
– Felelõs személy neve: Kovács Lajos
– Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378
– E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu
– Jogszabály:
– Bírósági határozat száma:

3. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Meghagyási névjegyzék
A meghagyási névjegyzék elkészítése két formátumban történhet:
1. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben az elsõ sor a szerv, majd minden következõ sor egy

meghagyott adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.
a) Az adatállomány elsõ sora tartalmazza a szervezet adatait:

– szerv megnevezése
– meghagyási kategória
– szerv székhelye
– szerv címe
– felelõs személy neve
– felelõs személy telefonszáma
– felelõs személy e-mail címe
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b) A következõ sorok mezõi tartalmazzák a meghagyásra tervezett személyek adatait az alábbi sorrendben:
– születési családi név
– születési 1. utónév
– születési 2. utónév
– házassági családi név
– házassági 1. utónév
– házassági 2. utónév
– anyja leánykori családi név
– anyja leánykori 1. utónév
– anyja leánykori 2. utónév
– születési idõ (év, hónap, nap formátumban)
– születési hely
– munkakör

c) Minden mezõ után pontosvesszõ következik, akkor is, ha nincs benne adat. Egy sor csak egy meghagyott személy
adatait tartalmazhatja! A személy elõneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni! Az adatszolgáltatás
Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

d) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:
Nyomda;III.;1234 Budapest, Kossuth utca 58.; 1597 Budapest, Pf. 23; Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy

06–30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu
Kovács;Béla;Balázs;Kovács;Béla;Balázs;Horváth;Mária;;1982.10.02;Budapest;nyomdász; Horváth;Aladár;;Var-

ga;Aladár;;Molnár;Katalin;;1978.02.04;Szekszárd; nyomdász;
2. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elké-

szíteni.
a) Minta az Excel-formátumú adatszolgáltatásra:

– Szerv megnevezése: Nyomda
– Meghagyási kategória: III.
– Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.
– Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23
– Felelõs személy neve: Kovács Lajos
– Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378
– E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

Születési név Házassági név Anyja leánykori neve
Születési

idõ
Születési

hely
MunkakörCsaládi név

1. utónév 2. utónév családi név 1. utónév 2. utónév családi név 1. utónév 2. utónév

Kovács Béla Balázs Kovács Béla Balázs Horváth Mária 1982.
10.02.

Buda-
pest

nyom-
dász

Horváth Aladár Varga Aladár Molnár Katalin 1978.
02.04.

Szek-
szárd

nyom-
dász

4. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A meghatalmazási formanyomtatvány
A meghatalmazásban szereplõ adatok:
Egyéni vállalkozó esetén

– egyéni vállalkozó neve,
– egyéni vállalkozó címe,
– egyéni vállalkozó adószáma,
– adatszolgáltató személy ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail címe,

(ha az adatszolgáltató személy nem az egyéni vállalkozó)
– az adatszolgáltató neve.
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Szervezet esetén:
– cég
– megnevezése,
– (ha szükséges) a cég rövidített megnevezése,
– székhelye,
– adószáma,
– adatszolgáltató személyre vonatkozóan:
– ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail cím,
– név.

5. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások körérõl

I. Ingatlanok
– közoktatási, felsõoktatási intézmény,
– irodaépület,
– kollégium,
– szálloda (hotel, motel, panzió),
– szabadidõközpont,
– folyamatosan vagy idõszakosan üzemelõ kemping,
– vendégház,
– mûvelõdési ház,
– közösségi ház,
– sporttelep,
– meglévõ, kiépített óvóhely,
– hûtõház,
– logisztikai bázis,
– raktár (a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével),
– gépkocsi tárolóhely (telephely),
– mélygarázs,
– technikai eszköz javítómûhely (szerviz és karbantartó is),
– gépjármûmosó,
– üzemanyagtöltõ állomás,
– kikötõ,
– vasúti rakodó.

II. Szolgáltatások

A) Mosatás, vegytisztítás
B) Étkeztetési ellátás:

– konyha, melegítõ konyha (fõ/nap),
– étkezde (fõ/nap),
– sütödei kapacitás (kg/nap).
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C) Elektromos berendezés javítása:
– kisjavítás, hibaelhárítás,
– középjavítás,
– nagyjavítás,
– elektromos alkatrészgyártás,
– elektromos berendezés gyártása,
– javítás és gyártás.

D) Közúti gépjármû javítása:
– kisjavítás, hibaelhárítás,
– középjavítás,
– nagyjavítás,
– alkatrészgyártás,
– gépjármû-részegység összeszerelése,
– gépjármû gyártása.

E) Jármûmosás:
– nyitott rendszerû mosó,
– zárt rendszerû mosó.

F) Fürdetési, kommunális lehetõségek:
– fürdõ, fürdõszoba, zuhanyzó,
– mosdó,
– mellékhelyiségek (WC, piszoár).

6. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl

A) Gépjármûvek:
– személygépkocsi,
– autóbusz, mikrobusz,
– tehergépkocsi,
– különleges felépítményû gépkocsi,
– vontató tehergépkocsi,
– nyerges jármûszerelvény (vontató és a hozzá tartozó félpótkocsi, ha teher- vagy konténerszállításra alkalmas),
– üzemanyag-szállító, töltõ gépkocsi (nyerges szerelvény), ha mért adagkiadásra alkalmas,
– víz- (tej-, sör- stb.) szállító tartálygépkocsi (szerelvény) a mérgezõanyag szállító gépkocsi kivételével,
– darus gépkocsi,
– mûhely (karbantartó, szerviz) gépkocsi,
– akkumulátortöltõ gépkocsi,
– cementszállító gépkocsi,
– szippantó gépjármû vagy szerelvény,
– betonkeverõ-szállító gépkocsi (mixer),
– bitumenlocsoló gépkocsi,
– kombinált homok- és sószóró gépkocsi,
– locsoló gépkocsi,
– tolólétrás, emelõkosaras gépkocsi,
– motorkerékpár (250 cm3 feletti hengerûrtartalom),
– mezõgazdasági vontató, traktor (40 kW-nál nagyobb teljesítményû),
– tehergépkocsihoz kapcsolható közúti pótkocsi,
– mezõgazdasági (traktorhoz kapcsolható) pótkocsi,
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– nehézgépszállító (trailer),
– lakó gépkocsi,
– lakó pótkocsi,
– granulátumszállító gépjármû vagy szerelvény,
– utcai porszívó gépkocsi,
– seprõ gépkocsi.

B) Mûszaki munkagépek:
1. Földmunkagépek:

– gumikerekû vagy lánctalpas földtoló, buldózer,
– önjáró vagy vontatható ládás földgyalu,
– önjáró vagy vontatható útprofilozó,
– gumikerekû vagy lánctalpas kotró, exkavátor,
– gumikerekû vagy lánctalpas árokásó (rotációs, vederláncos),
– gumikerekû vagy lánctalpas földfúró,
– gumikerekû vagy lánctalpas talajszaggató,
– acélkerekes vibrációs vagy gumikerekû úthenger,
– motoros döngölõ,
– önjáró vagy szállítható motoros cölöpverõ,
– vibrációs cölöpverõ.

2. Anyagmozgató munkagépek:
– homlok- és forgórakodó,
– konténer rakodógép,
– elektromos vagy robbanómotoros emelõvillás és szállítótargonca,
– farönkrakodógép,
– önjáró vagy szállítható szállítószalag,
– rönkszállító utánfutó.

3. Fafeldolgozó munkagépek:
– önjáró vagy vontatható keretfûrész (gatter),
– önjáró vagy vontatható szalagfûrész,
– önjáró vagy vontatható körfûrész,
– hidraulikus fanyíró.

4. Építõ-, útkarbantartó gépek és eszközök:
– beton-, illetve aszfaltútépítõ gépsor,
– önjáró folyékonybeton-átemelõ daru,
– bitumen keverõ-melegítõ utánfutó,
– önjáró vagy vontatható, 60 t feletti teljesítményû csörlõ,
– hómaró,
– hóeke.

5. Gépcsoportok:
– 2 kW feletti teljesítményû, önjáró vagy vontatható áramfejlesztõ aggregátor,
– önjáró vagy vontatható légsûrítõ (kompresszor), légszerszámmal,
– szállítható vagy vontatható üzemanyag-szivattyú,
– szállítható vagy vontatható folyadék- (víz) szivattyú.

C) Üzemanyag edényzet:
– 200 literes acélhordó,
– szállítható (emelhetõ) tartály 2 m3-ig,
– szállítható (emelhetõ) tartály, 2,1 m3-tõl 10 m3-ig,
– nem beásott tartály 10 m3 felett,
– vontatható üzemanyag utánfutó (1 tengelyes, térfogat megjelöléssel),
– elektromos meghajtású üzemanyagkút (raktáron, nem felszerelve),
– kézi meghajtású üzemanyagkút (raktáron, nem felszerelve).
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D) Konténerek:
– 5–10–15–20 lábas szállító konténerek,
– lakókonténerek,
– konyhakonténerek,
– tárgyalókonténerek,
– tartálykonténerek,
– WC-konténerek.

E) Vasúti eszközök:
1. Vasúti gördülõanyag:

– Dízelmozdony,
– villamos mozdony,
– személykocsi,
– sebesültszállításra berendezhetõ személykocsi,
– hálókocsi,
– egyéb (étkezõ, posta, poggyász stb.) kocsi,
– fedett kocsi,
– nyitott kocsi,
– nyitott põrésíthetõ kocsi,
– põrekocsi,
– üzemanyag-szállító kocsi,
– egyéb (szesz, víz stb. szállítására alkalmas) tartálykocsi,
– hûtõkocsi,
– fûtõkocsi (üzemmód szerint),
– motorkocsi,
– személy- vagy teherszállításra alkalmas vágánykocsi,
– hadihasználatra elõkészíthetõ gõzmozdony.

2. Vasúti munkagépek:
– ágyazatrendezõ gép (géplánc),
– sínmegmunkáló gépek (sínhegesztõ, sínköszörû, sín-fûrész stb.),
– vágánymezõ-fektetõ géplánc munkagépei és eszközei,
– aláverõ gépek,
– vasúti daruk (gõz, dízel),
– vasúti felépítmény építõ kisgépek.

F) Vízi jármûvek:
– személyszállító hajó (személyhajó, átkelõhajó, vízibusz, katamarán stb.),
– szárnyashajó,
– önjáró uszály,
– vontatóhajó,
– tolóhajó,
– uszály,
– TS uszály,
– komp (önjáró és vontatott),
– jégtörõ hajó,
– mûhelyhajó,
– lakóhajó,
– úszódaru.

G) Légijármûvek:
H) Légijármû elõkészítõ és kiszolgáló eszközök
I) Repülésgyakorló berendezések.
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7. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai eszközökre vonatkozó követelmények

A) A gépjármûvekre vonatkozóan:
1. Rendeltetés szerint használható, a mindenkori érvényes forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak

megfelelõ, üzemképes állapotban legyenek.
2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá – ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék üzemanyagkan-

nákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
3. Az akkumulátor tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) indítást.
4. A gépkocsikkal együtt tartozékként kell átadni:

a) a pótkereket;
b) a gyári felszerelési jegyzék szerinti szerszámzatot;
c) az átadott jármûvekkel arányosan azokat a tartalék alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz szükséges

anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az átadás idõpontjában készletében tart;
d) a jármû hatósági igénybevételi és üzemeltetési okiratait.

5. A gépkocsikat – ha a szolgáltatásra kötelezett azzal rendelkezik – el kell látni ponyvával, oldalfal-magasítóval, hó-
lánccal és vontatórúddal.

6. A különleges gépjármûveket a rendeltetésszerû használathoz szükséges felszerelésekkel együtt kell átadni.
7. A hûtõgépkocsinak meg kell felelnie a higiénikus szállítási és tárolási elõírásoknak. A gépkocsival együtt – ha azzal

a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a húsakasztó horgokat és a húsládákat.
8. A termoszgépkocsinak olyan belsõ borítással kell rendelkeznie, hogy az lehetõvé tegye a vegyszeres fertõtlenítést,

illetve lemosást.
9. A vízszállító gépkocsinak meg kell felelnie az ivóvíz szállításához és rövid ideig tartó tárolásához szükséges feltéte-

leknek, a sör-, bor- és tejszállító gépkocsit pedig üres, fertõtlenített állapotban kell átadni. A gépkocsihoz – ha azzal
a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a kézi vagy motoros szivattyút és a szükséges szí-
vó-nyomó készletet.

10. A kenyérszállító gépjármûnek alkalmasnak kell lennie a kenyér higiénikus szállítására és tárolására, biztosítania
kell a fagyástól való megóvást és – megfelelõ szellõzõ megoldással – a meleg kenyér tárolását. A gépjármû tartozékaként
át kell adni a polcokat, ládákat és kosarakat.

11. A terepjáró tehergépjármûveknek összkerék-meghajtásúnak kell lennie.
12. A pótkocsik a gépes kocsikhoz az elõírásoknak megfelelõen szabályosan csatlakoztathatók legyenek.

B) A munkagépekre vonatkozóan:
1. A rendeltetésük szerint megfelelõ üzemképes állapotban legyenek.
2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá – ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék üzemanyagkan-

nákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
3. Az önálló erõforrással rendelkezõ gépek akkumulátora tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) üzembe helyezést.
4. A mûszaki munkagépekkel együtt tartozékként kell átadni:

a) a pótkereket (a gumikerekesekhez),
b) a gyárilag rendszeresített szerszámzatot,
c) az átadott munkagépekkel arányosan azokat az alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz szükséges

anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az átadás idõpontjában készletében tart,
d) a munkagépek igénybevételi és üzemeltetési okmányait.

5. Rendelkezzenek a géphez tartozó összes munkaszervekkel, tartozékokkal és kisegítõ gépekkel.

C) A hajókat és az úszómûveket el kell látni:
a) az üzemeltetéshez szükséges – a leltárban felsorolt – álló- és fogyóeszközökkel;
b) a hajó- és gépészeti berendezésekre vonatkozó érvényes okmányokkal;
c) az elõírt tûzoltó, mentõ- és egészségügyi felszerelésekkel.

D) Légijármûvekre vonatkozóan:
1. A légijármû az érvényes üzemeltetési okmányokba elõírtaknak megfelelõen legyen üzemképes állapotban. Az elõ-

zõ repülés után feltárt meghibásodások legyenek kijavítva.
2. Az átadás idõpontjáig esedékes idõszakos, repülési eszközökhöz, évszakokhoz kötött ápolások, mûszaki munkák

legyenek végrehajtva.
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3. A légijármûvekkel együtt át kell adni
a) az ápoláshoz, egyszerû javításokhoz szükséges rendszeresített szerszámkészletet;
b) az állóhelyen történõ rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközöket;
c) a rendszeresített ejtõernyõket és nyitó mûszereket;
d) a légijármû teljes mûszaki és üzemeltetési okmányait.

4. A légijármû rendelkezzen minden technikai felszereléssel, ami a honvédelmi feladat végrehajtásához szükséges:
a) vegyimentesítõ eszközök;
b) teherrögzítõ felszerelés;
c) egészségügyi felszerelés.

8. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának szövege
a) Magyarország egész területére:
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
FIGYELEM! FIGYELEM!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”

vagy

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
FIGYELEM! FIGYELEM!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

b) a veszélyeztetett területre
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
FIGYELEM! FIGYELEM!
DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
LÉGIRIADÓ!
LÉGIRIADÓ!

illetve

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
FIGYELEM! FIGYELEM!
DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”
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A Kormány
294/2011. (XII. 22.) Korm.

r e n d e l e t e
az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan,
a munkáltatót megilletõ támogatásokra vonatkozó

szabályokról

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intéz-
kedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekez-
dés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója
tényleges katonai szolgálatteljesítése idõtartamára, vala-
mint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság idõtarta-
mára kompenzációra jogosult.

(2) Az önkéntes tartalékost foglalkoztató munkáltató
kompenzációjának mértéke a Központi Statisztikai Hiva-
tal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó
átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg. A szá-
mításhoz a munkáltató statisztikai számjele szerinti nem-
zetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adatát kell figye-
lembe venni.

(3) A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogo-
sult, ha a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban vál-
lalja, hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai
szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatáro-
zott idõpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás
átütemezését.

(4) A munkáltató a kompenzáció 50%-ára jogosult, ha a
(3) bekezdésben meghatározott feltételeket nem vállalja,
vagy nem teljesíti.

(5) Részmunkaidõben foglalkoztatott önkéntes tartalé-
kos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló mun-
kaidejével arányos kompenzáció illeti meg.

(6) Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költ-
ségvetési szervek, az államháztartás társadalombiztosítási
rendszerében mûködõ szervek, az elkülönített állami ala-
pokat kezelõ szervek, valamint a többségi állami tulajdonú
gazdasági társaságok.

(7) A munkáltató az õt megilletõ kompenzációról – a 2. §
(1) bekezdésben meghatározott megállapodásban – le-
mondhat.

(8) Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott megállapo-
dás hiányában a munkáltató kompenzációra nem jogosult.

(9) A munkáltatót megilletõ kompenzáció kifizetése
utólagos finanszírozással történik.

2. §

(1) A Magyar Honvédség az önkéntes tartalékosokat
foglalkoztató munkáltatókkal megállapodást köt, amely
legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a munkáltató tevékenységének ágazati besorolása;
b) a munkáltatónak a kompenzáció megállapításához és

folyósításához szükséges adatai;
c) a munkáltató nyilatkozata a behívás átütemezésére

vonatkozó kérelemrõl, vagy ennek kizárásáról;
d) a munkáltató nyilatkozata a kompenzációs igényérõl,

vagy az errõl való lemondásról.
(2) A megállapodást a Magyar Honvédség a munkavál-

laló útján az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezése-
kor juttatja el a munkáltató részére, aki annak kézhezvéte-
létõl számított 15 munkanapon belül megküldi azt a Ma-
gyar Honvédség illetékes szerve részére.

(3) A munkáltató – személyében bekövetkezett és a
megállapodás tartalmát érintõ – minden változást 15 mun-
kanapon belül bejelent a Magyar Honvédség vele szerzõ-
dést kötõ illetékes szerve részére.

(4) A munkáltató amennyiben a behívás átütemezésé-
nek lehetõségét a 2. § 1 c) bekezdése szerint nem zárta ki,
háromévente egy alkalommal, a mûködésével összefüggõ
okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes tartalékos
tényleges szolgáltra történõ elõre tervezett behívása egy-
szeri átütemezésének kezdeményezésére. Az átütemezést
az MH területileg illetékes katonai igazgatási szervezeté-
nél kell kezdeményeznie. Az átütemezés kezdeményezé-
sének joga nem illeti meg a munkáltatót a Magyar
Honvédség által elõre nem tervezhetõ behívás esetén.

3. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
363/2011. (XII. 30.) Korm.

r e n d e l e t e
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint

a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, vala-
mint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról
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szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 95. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) és f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

a 24. § és a 29. § c) pontja tekintetében a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés
2–3., 5., 7–15., 18. és 20. pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján,

a 25. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 12–13. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésé-
ben megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,

a 29. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,

a 29. § b) pontja tekintetében a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 16. és
17. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § d) pontja tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megálla-
pított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkot-
ja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A felsõoktatásról szóló törvény és a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl szóló jogszabály rendelkezéseit e rende-
letben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA

MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

2. §

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
Egyetem) Fenntartói Testülete (a továbbiakban: FT) szük-
ség szerint ülésezik. Az ülés összehívását bármely tag kez-
deményezheti.

(2) Az FT ülésén a tagok és az FT hivatalának vezetõje
vesz részt. Az FT ülés állandó, tanácskozási jogú meghí-
vottja a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium képviselõje. Részt vehet továbbá a tag által erre
felkért szakértõ, valamint a tagok által közösen meghatá-
rozott személy is, ha részvételük elõsegíti a megalapozott
döntéshozatalt.

(3) Az FT ülése akkor határozatképes, ha mindhárom
tagja jelen van. Valamely tag akadályoztatása esetén, a tes-
tület két tag jelenlétében is határozatképes, amennyiben
a jelen nem lévõ tag vállalja, hogy 3 napon belül elektroni-
kus levelezõ rendszeren vagy postai úton megküldi kézzel
aláírt szavazatát. Sürgõs döntési helyzetben bármely tag
kezdeményezheti az elektronikus levelezõ rendszeren
vagy postai úton történõ elõterjesztést és a szavazást.

3. §

Az FT ügyvivõ feladatai:
a) ellátja az FT egységes képviseletét,
b) az FT által átruházott körben gyakorolja a munkálta-

tói jogokat a rektor és az FT hivatalának vezetõje felett,
c) vezeti az FT ülését,
d) gondoskodik az FT ülésének összehívásáról, a napi-

rend, az elõterjesztések és a határozati javaslatok
elõkészítésérõl,

e) gondoskodik a szavazás megszervezésérõl, a határo-
zat és a jegyzõkönyv elkészítésérõl, valamint

f) gyakorolja a kiadmányozási jogokat az FT nevében.

4. §

(1) Az FT hivatalának vezetõjét az FT bízza meg.
(2) Az FT hivatalának feladatai:
a) elvégzi a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges

elõkészítõ és elemzõ munkát,
b) elõkészíti az FT döntéseit, az FT határozatait iktatja,

irattárazza, kiadmányozásra elõkészíti és biztosítja azok
biztonságos tárolását,

c) biztosítja az FT ügyvivõ feladatainak szervezését és
adminisztrációját,

d) folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó minisztériu-
mok e feladatra kijelölt szervezeti egységeivel, az Egye-
temmel, amelyek részére a meghozott határozatokról
tájékoztatást ad, valamint
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e) az FT mûködéséhez szükséges egyéb kapcsolattartási
feladatokat lát el.

5. §

Az FT és hivatala mûködésének részletes szabályait
az FT által elfogadott ügyrend határozza meg.

III. FEJEZET
AZ EGYETEM FINANSZÍROZÁSÁNAK SPECIÁLIS

SZABÁLYAI

6. §

(1) Az Egyetem költségvetésével összefüggõ irányítási
jogköröket a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter
gyakorolja.

(2) Az Egyetemre a közigazgatási, rendészeti és katonai
képzési területre vonatkozóan nem alkalmazandók a felsõ-
oktatás hallgatói, képzési, tudományos és fenntartási célú
támogatásának szabályai.

(3) Az Egyetem mûködéséhez a közigazgatás fejleszté-
séért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költség-
vetési fejezetében meghatározottakon túl a fenntartók
megállapodás alapján biztosítanak támogatást, amely elõ-
irányzat-átadással és a fenntartók költségvetésében terve-
zett módon is történhet. A megállapodásokat az éves költ-
ségvetésrõl szóló törvény Országgyûléshez történõ be-
nyújtását megelõzõen meg kell kötni.

(4) Az Egyetem mûködéséhez az oktatásért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezeté-
bõl a felsõoktatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint pályázati úton, illetve megállapodás alapján adható
támogatás.

IV. FEJEZET
AZ EGYETEM HALLGATÓINAK JUTTATÁSAIVAL ÉS
AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ EGYES TÉRÍTÉSEKKEL

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

7. §

Az Egyetem hallgatónak juttatási és térítési szabályai te-
kintetében az alábbi fogalmak alatt – a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes té-
rítésekrõl szóló jogszabály értelmezõ rendelkezéseiben
meghatározottaktól eltérõen – a következõket kell érteni:

1. árva: az a hallgató, akinek a szülei elhunytak és el-
tartásáról más személy nem gondoskodik;

2. félárva: az a hallgató, akinek egy szülõje elhunyt;
3. családfenntartó: az a hallgató, aki legalább egy

gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik,
vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;

4. nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két el-
tartott testvére van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül leg-
alább két vele egy háztartásban élõ személy havi jövedel-
me nem éri el a minimálbér összegét;

5. saját bevétel: az NKE törvény 37. §-a szerinti térítési
díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott
szolgáltatási díj, valamint az Egyetem vállalkozási tevé-
kenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott tá-
mogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján
kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás;

6. közszolgálati ösztöndíjas hallgató: az Egyetem ren-
dészeti képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatója, vala-
mint azon hallgatója, akit nem terhel képzési költségtérí-
tés, illetve önköltség fizetési kötelezettség.

8. §

(1) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal – ha jog-
szabály másként nem rendelkezik – az Egyetem köt ösz-
töndíjszerzõdést.

(2) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra a felsõoktatá-
si jogszabályok által az állam által támogatott hallgatókra
vonatkozó, képzés keretében igénybe vehetõ szolgáltatá-
sok szabályai vonatkoznak.

(3) A honvéd tisztjelöltek juttatásaira az e juttatásokat
megállapító jogszabályokat és az azok alapján megkötésre
kerülõ ösztöndíjszerzõdést kell alkalmazni azzal, hogy ré-
szükre a 12. § a) pont ab), ac) alpontjaiban és a b) pont
bc) alpontjában meghatározott támogatások is nyújthatók.

(4) A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-
sos és szerzõdéses állományú hallgatóinak juttatásaira
az e juttatásokat megállapító jogszabályokat kell alkal-
mazni azzal, hogy a rendészeti képzésben nappali munka-
rendben részt vevõ hivatásos állományú hallgatók alapil-
letményre jogosultak, amelynek kifizetésére az állomány-
illetékes rendvédelmi szerv jogosult.

(5) Az Egyetem rendészeti képzésben részt vevõ ösz-
töndíjas hallgatóinak juttatásaira – a biztonsági szakirány
hallgatói kivételével – az e juttatásokat megállapító jog-
szabályokat, az Egyetem térítési és juttatási szabályzatát,
valamint a rendvédelmi szervvel kötött ösztöndíjszerzõ-
dést kell alkalmazni azzal, hogy e hallgatók részére a pénz-
beli juttatást az ösztöndíjszerzõdést megkötõ szerv folyó-
sítja. A nappali munkarendben részt vevõ hallgatók részé-
re a 12. § a) pont ab), ac) alpontjaiban és a b) pont bc) al-
pontjában meghatározott támogatások is nyújthatók.

9. §

(1) Az ösztöndíj magában foglalja
a) a hallgatói juttatást és
b) az Egyetem által térítésmentesen biztosított szolgál-

tatásokat.
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(2) A hallgatói juttatások számításának szabályait az FT
határozza meg.

(3) Az e rendelet szerinti közszolgálati ösztöndíjas jog-
állásban és a honvédtiszti alap- és mesterképzésben eltöl-
tött képzési idõ nem számít bele a felsõoktatási jogszabá-
lyok szerint számított támogatási idõbe. Az államilag tá-
mogatott felsõoktatási képzési idõ nem számít bele
az e rendelet szerinti közszolgálati ösztöndíjas képzési
idõbe, illetve a honvédtiszti alap- és mesterképzés képzési
idejébe.

10. §

(1) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján
– az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meghatá-
rozottak szerint – mentesíthetõ a fizetési kötelezettség
alól.

(2) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény
vagy halasztott fizetési lehetõség az Egyetem térítési és
juttatási szabályzatában meghatározott szankciós befizeté-
sek alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való
részvétel alapján.

(3) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
kérelmeket az Egyetem szervezeti és mûködési szabályza-
ta szerint létrehozott bizottság bírálja el.

11. §

A hallgató részére
a) szociális alapú támogatás az Egyetemnek a Nemzeti

Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, ren-
dészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 36. §
(1)–(2) bekezdése,

b) teljesítmény alapú támogatás az Egyetemnek az NKE
törvény 36. § (1) bekezdése
szerint nyújtott költségvetési támogatása terhére nyújtható.

12. §

Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló
forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel:

a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, amely lehet
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj,
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, amely lehet
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíj intézményi része,
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,

bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása,
c) doktorandusz ösztöndíjra,
d) egyéb, az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában

meghatározott ösztöndíj kifizetésére, valamint
e) az intézményi mûködési költségek finanszírozására,

amely lehet
ea) a jegyzet-elõállítás támogatása, elektronikus tan-

könyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elekt-
ronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal
élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzése,

eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékeny-
ség támogatása,

ec) kollégium fenntartása, mûködtetése,
ed) kollégiumi férõhely bérlése, kollégiumi felújítás, to-

vábbá
ee) a hallgatói önkormányzat mûködésének támogatása.

13. §

A közszolgálati ösztöndíjas, illetve költségtérítéses
képzési forma közötti átsorolásról szóló döntést a tanév
végén a képzési idõszak lezárását követõen, de legkésõbb
a következõ képzési idõszak kezdetét megelõzõ 40 nappal
kell meghozni.

1. A fenntartók által mûködtetett kollégiumok, szállók
alapszolgáltatásai, a kérhetõ térítési díj legmagasabb
összege, a kollégium komfortfokozat szerinti osztályba

sorolásának feltételei

14. §

(1) A kollégiumi férõhelyeket komfortfokozat szerint
kell besorolni. A kollégiumi szabályoknak meg nem fele-
lõ, hallgatói elhelyezést szolgáló épület szálló megneve-
zéssel mûködik. A szállókra a (2)–(3) bekezdésben foglal-
takat nem kell alkalmazni. Szállónak kollégiummá minõ-
sítése abban az esetben lehetséges, ha a szállót mûködtetõ
a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat biztosítja.

(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során az épület
állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy
helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe
venni. Az Egyetemen alkalmazott további feltételekrõl
az Egyetem térítési és juttatási szabályzata rendelkezik.

(3) Az egyes férõhelyek besorolásáról az Egyetem rek-
tora és az egyetemi hallgatói önkormányzat közötti, a tan-
év kezdetét megelõzõ május 30-ig megkötendõ megálla-
podás rendelkezik azzal, hogy

a) I. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely, melynél
a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 4 vagy an-
nál több fõ kap elhelyezést;

b) II. komfortfokozatúnak sorolható a kollégiumi férõ-
hely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyi-
ségben 4 fõnél kevesebb kap elhelyezést;
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c) III. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely,
amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vi-
zesblokk van kiépítve, egy helyiségben 4 fõnél kevesebb
kap elhelyezést;

d) IV. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely,
amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vi-
zesblokk van kiépítve, egy helyiségben 4 fõnél kevesebb
kap elhelyezést és az épület 5 éven belül volt felújítva.

(4) A (3) bekezdés d) pontja alkalmazása során felújítás
minden olyan ráfordítás, amely a kollégium komfort foko-
zatának megváltoztatását eredményezi, kivéve az állag-
megõrzését célzó ráfordítást.

15. §

(1) Az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meg-
határozott kollégiumi díj havi összege az államilag támo-
gatott képzésben részt vevõ hallgatók és az államilag tá-
mogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatók esetében
hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi nor-
matíva éves összegének

a) az I. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 10%-a;
b) a II. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 12%-a;
c) a III. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 15%-a;
d) a IV. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 22%-a.
(2) Az Egyetem rendészeti képzésben résztvevõ hallga-

tóinak szálló elhelyezési körletére vonatkozó szabályokat
és a térítési díjakat az Egyetem térítési és juttatási szabály-
zata állapítja meg.

2. Külföldi állampolgárok tanulmányainak támogatási
rendje

16. §

(1) A kétoldalú nemzetközi szerzõdés alapján az Egye-
temen államilag támogatott képzésben részt vevõ külföldi
hallgató részére az FT ösztöndíjat adományoz. Az adomá-
nyozott ösztöndíj évente 10 vagy 12 hónapra szól.

(2) Az ösztöndíj havi összege megfelel
a) alap- és mesterképzésben részt vevõ hallgatók eseté-

ben a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói
normatíva éves összege 30%-ának,

b) doktori képzésben részt vevõ hallgatók esetében
a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva
éves összege egy tizenketted részének.

(3) Az ösztöndíjat a hallgatónak az Egyetem fizeti ki.
(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben,

valamint doktori képzésben az Egyetemen tanulmányokat
folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek
esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdés
elõírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre.

(5) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben
részt vevõ nem magyar állampolgárok esetében
az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részkép-
zés idõtartamára szól.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. Hatálybalépés

17. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. Átmeneti rendelkezések

18. §

Az Egyetem 2011. december 31-én államilag támogatott
hallgatója e rendelet hatálybalépésével a 7. §-ban foglaltak
szerint közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak minõsül.

19. §

A 2012. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesítõ,
államilag támogatott doktori képzésben részt vevõ hallga-
tót, amennyiben e rendelet hatálybalépése elõtt kollégiu-
mi, szállón elhelyezésben részesült, kérelme esetén fel kell
venni a kollégiumba, szállóra.

20. §

A 2012. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesítõ
és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató kül-
földi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött
megállapodás elõírásai szerint kifizetni, azzal az eltérés-
sel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományo-
zott ösztöndíjat az Egyetem folyósítja.

5. Módosító és hatályon kívül helyezõ rendelkezések

21. §

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. fejezetének 3., 8., 13., 16. pont-
jaiban, II. fejezetének 1., 2. és 5. pontjaiban, 2. számú mel-
léklet I. fejezetének 2. pontjaiban, II. fejezetének 1–3. és
5. pontjaiban, 3. számú mellékletének 1., 36., 42., 43., 46.,
48., 51., 52., 62., 64., 67., 78–80., 83., 86., 87., 93–95.,
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98–101., 109., 117., 127., 128. pontjaiban a „katonai felsõ-
oktatási intézményben” szövegrész helyébe a „katonai fel-
sõoktatást folytató intézményben”,

b) 1. számú melléklet I. fejezetének 1., 8., 13. pontjai-
ban, II. fejezetének 1. pontjában, 2. számú melléklet I. fe-
jezetének 1. pontjában, II, fejezetének 1. pontjában, 3. szá-
mú mellékletének 1., 7., 31., 43., 62., 76., 80., 84., 86., 87.,
92., 103., 109., 110., 127–129., 137. pontjaiban a „rendvé-
delmi felsõoktatásban” szövegrész helyébe a „rendészeti
felsõoktatásban”,

c) 1. számú melléklet I. fejezetének 13. pontjában
a „Rendõrtiszti Fõiskolán” szövegrész helybe a „rendésze-
ti felsõoktatásban”,

d) 1. számú melléklet I. fejezetének 15. pontjában
az „államigazgatási felsõoktatásban” szövegrész helyébe
a „közigazgatási felsõoktatásban”
szöveg lép.

22. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „katonai és rendvé-
delmi felsõoktatási intézménybe” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közszolgálati Egyetemre”,

b) 2/A. számú melléklet „A BM, valamint a BM irányí-
tása alá tartozó szervek” megnevezésû táblázat „Közpon-
ti” sorában az „RTF” szövegrész helyébe az „NKE”,

c) 2/A. számú melléklet „A BM, valamint a BM irányí-
tása alá tartozó szervek” megnevezésû táblázatot követõ
„Rövidítések” címet követõen az „RTF: Rendõrtiszti Fõis-
kola” szövegrész helyébe az „NKE: Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem”,

d) 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvény-
ben meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátá-
sára létrehozott szerv” megnevezésû táblázatot követõ
„Rövidítések” címet követõen az „RTF: Rendõrtiszti Fõis-
kola” szövegrész helyébe az „NKE: Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem”,

e) 2/A. számú melléklet „Büntetés-végrehajtás” megne-
vezésû táblázat „Központi” sorában az „RTF” szövegrész
helyébe az „NKE”,

f) 2/A. számú melléklet „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
megnevezésû táblázat „Központi szerv” sorában az „RTF”
szövegrész helyébe az „NKE”
szöveg lép.

23. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet

a) 4. számú melléklet 6. pontjában és 6. számú melléklet
„55 346 01 0000” kezdetû sorában a „jogi- és igazgatási”
szövegrész helyébe a „jogi”;

b) 4. számú melléklet 6. pontjában a „nemzetvédelmi és
katonai” szövegrész helyébe a „közigazgatási, rendészeti
és katonai”;

c) 4. számú melléklet 6. pontjában a „nemzetvédelmi és
katonai” kezdetû sorban az „5%” szövegrész helyébe
a „3%”

szöveg lép.

24. §

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. és II. pontjában a „Nemzetvé-
delmi és katonai képzési terület: minden szakon;” szöveg-
rész helyébe a „Közigazgatási, rendészeti és katonai kép-
zési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági és a katonai
képzési ágak minden szakján;”;

b) 2. számú melléklet „Szakirányú továbbtanulásnak
minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és
az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelet szerinti szakmacsoportok esetében” megne-
vezésû táblázat „ügyvitel” sorában, a „Szakirányú tovább-
tanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Orszá-
gos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe
történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások
esetében” táblázat „adóigazgatási szakügyintézõ” sorá-
ban, „emberi erõforrás ügyfélkapcsolati szakügyintézõ”
sorában, „gazdasági idegen nyelvû menedzser” sorában,
„idegen nyelvi titkár” sorában, „iskolatitkár” sorában, „it
helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintézõ” sorában, „jogi
asszisztens” sorában, „távközlési ügyfélkapcsolati szak-
ügyintézõ” sorában, „ügyfélkapcsolati vezetõ” sorában,
„ügyintézõ titkár” sorában, „üzleti kommunikációs szak-
ügyintézõ” sorában a „jogi és igazgatási” szövegrész
helyébe a „jogi”;

c) 2. számú melléklet „Szakirányú továbbtanulásnak
minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és
az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelet szerinti szakmacsoportok esetében” megne-
vezésû táblázat „egyéb szolgáltatások” sorában, a „Szak-
irányú továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, sza-
kok az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Kép-
zési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesíté-
sek/elágazások esetében” táblázat „biztonságszervezõ i.”
sorában, „grafológus” sorában, „honvéd zászlós” sorában,
„katasztrófavédelmi és polgári védelmi fõelõadó” sorá-
ban, „tûzoltó technikus” sorában, valamint „tûzvédelmi
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fõelõadó” sorában a „nemzetvédelmi és katonai” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási, rendészeti és katonai”
szöveg lép.

25. §

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya – amennyiben jogszabály más-
ként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöl-
tekre, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-
sos és szerzõdéses állományú hallgatóira, valamint a ren-
dészeti képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatókra.”

26. §

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészség-
ügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren-
delet 1. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„f) a rendvédelmi szervek személyi állománya: a rend-

védelmi szerveket felügyelõ minisztériumok, valamint
a rendészetért felelõs miniszter irányítása alá tartozó szer-
veknél foglalkoztatott hivatásos állomány, az itt foglal-
koztatott kormánytisztviselõk, köztisztviselõk, közalkal-
mazottak és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói, a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a hivatásos
állományú tagok, valamint Nemzeti Adó- és Vámhivatal
személyi állományából azok, akik 2010. december 31-én
a Vám- és Pénzügyõrség közalkalmazotti állományába tar-
toztak, továbbá a BM oktatási intézményeinek (rendészeti
szakközépiskolák) tanulói és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rendészeti képzést folytató karának és katasztró-
favédelmi intézetének hallgatói;”

27. §

A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú
és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról
szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya – a közigazgatási, rendészeti, ka-
tonai vagy nemzetbiztonsági felsõoktatás körébe nem tar-
tozó képzések kivételével – nem terjed ki a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemre.”

28. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnöksé-
get vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A [belügy]miniszter]
„a) irányítja a rendõrséget, a bûnügyi szakértõi és kuta-

tó tevékenységet és gyakorolja a rendészeti középfokú ok-
tatási intézmények tekintetében a fenntartót megilletõ jo-
gosítványokat, továbbá az érintett miniszterekkel közösen
ellátja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói irányí-
tását,”

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnöksé-
get vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 59. § a), e) és f) pontjai-
ban az „a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmé-
nyek” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem” szöveg lép.

29. §

Hatályát veszti
a) a katonai oktatási intézmények tényleges katonai ál-

lományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és
szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jo-
gosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005.
(IX. 1.) Korm. rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és
a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás
egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
1. § (2)–(4) bekezdése, 1/C. § b) pontja, 1/D. § (2) bekez-
dése, 1/E. § (2) bekezdése, 7. § (3)–(4) bekezdése és 2. szá-
mú melléklete,

c) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellék-
let I. és II. pontjában a „Jogi és igazgatási képzési terület:
bûnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási;” szövegrész,
valamint

d) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
az „– ideértve a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 115. §-a szerinti fenntartói irányítást is
–” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A honvédelmi miniszter
16/2011. (XII. 21.) HM

r e n d e l e t e
a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó

külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyarországon
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok

és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási
szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához

kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartóz-
kodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztár-
saság területén felállított nemzetközi katonai parancsnok-
ságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállá-
sukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló
2011. évi XXXIV. törvény 17. § a) pontjában, valamint
a 14. § (3) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság
területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erõk, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyil-
vántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes mi-
niszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtit-
kár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás vezetése

1. §

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartóz-
kodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztár-
saság területén felállított nemzetközi katonai parancsnok-
ságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállá-
sukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló
2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 4. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartást (a továbbiakban: nyil-
vántartás) a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokságon (a továbbiakban: MH
HKNYP) mûködõ Katonai Okmánykezelõ Iroda (a továb-
biakban: Okmánykezelõ Iroda) a részére megküldött,
e rendelet 1–2. mellékletét képezõ adatbekérõ lapok alap-
ján vezeti.

2. §

(1) A Magyarországon tervezetten legalább három hó-
napig szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõ
vezetõje vagy más hivatalos képviselõje, a Magyarország-
ra történõ belépését követõ nyolc napon belül az 1. mellék-

let szerinti adatbekérõ lapot személyesen az Okmánykeze-
lõ Iroda ügyfélszolgálatán, vagy a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) futárszolgálatának útján nyújtja be.
Az Okmánykezelõ Iroda a benyújtott adatbekérõ lap alap-
ján a külföldi fegyveres erõt nyilvántartásba veszi.

(2) A külföldi fegyveres erõt fogadó szervezet személy-
ügyi szerve, fogadó szervezet hiányában a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium nemzetközi
katonai együttmûködésért és katonadiplomáciai kapcso-
lattartásért felelõs szerve (a továbbiakban együtt: fogadó
szervezet) Magyarországra történõ belépést követõ három
napon belül tájékoztatja a külföldi fegyveres erõ vezetõjét
vagy más hivatalos képviselõjét az (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségrõl.

(3) A külföldi fegyveres erõ az adatbekérõ lapon feltün-
tetett adatok valódiságát a nyilvántartásba veendõ adatait
tartalmazó iratainak bemutatásával, vagy – az MH futár-
szolgálata útján történõ benyújtás esetén – az adatbekérõ
lapon foglalt adatokat tartalmazó iratai másolatának csato-
lása révén köteles igazolni.

(4) Az Okmánykezelõ Iroda – a külföldi fegyveres erõ
vezetõjének vagy más hivatalos képviselõjének hiánypót-
lásra történõ felhívása mellett – a hiányosan kitöltött adat-
bekérõ lapban foglaltak szerint is nyilvántartásba veszi
a külföldi fegyveres erõt.

(5) Az adatbekérõ lapon feltüntetett adatok valódiságát
az Okmánykezelõ Iroda ellenõrzi. Az ellenõrzés lefolyta-
tása érdekében az Okmánykezelõ Iroda jogosult a fogadó
szervezetet felkérni egyes adatok valódiságának megerõ-
sítésére. Amennyiben a fogadó szervezet – az Okmányke-
zelõ Iroda megkeresése alapján – nem igazolja a külföldi
fegyveres erõ nyilvántartásba vételre való jogosultságát,
úgy az Okmánykezelõ Iroda a külföldi fegyveres erõ nyil-
vántartásba vételét megtagadja, és errõl a nyilvántartásba
vételt kezdeményezõt haladéktalanul értesíti.

(6) A Magyarországon felállított, Magyarország által
nemzetközi szervezetként el nem ismert nemzetközi kato-
nai parancsnokságok tekintetében az (1)–(5) bekezdéseket
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a parancsnokság
tájékoztatását a honvédelemért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium nemzetközi katonai együttmûködésért
és katonadiplomáciai kapcsolattartásért felelõs szerve
végzi.

(7) A Magyarországon tervezetten három hónapnál rö-
videbb ideig szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyve-
res erõ tekintetében az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat az-
zal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogadó szervezet
Magyarországra történõ belépést követõ három napon be-
lül köteles tájékoztatni a külföldi fegyveres erõ vezetõjét
vagy más hivatalos képviselõjét az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásba vétel lehetõségérõl. A nyilvántartásba vé-
teli eljárást a külföldi fegyveres erõ vezetõjének vagy más
hivatalos képviselõjének írásbeli kérelmére lehet lefolytat-
ni.
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3. §

(1) A Küfetv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjának hatá-
lya alá tartozó állomány tagja, valamint a Magyarországon
felállított nemzetközi katonai parancsnokságokhoz tarto-
zó, Magyarországon szolgálatot teljesítõ állomány tagja
Magyarországra történõ belépését követõ nyolc napon be-
lül a 2. melléklet szerinti adatbekérõ lapot személyesen
az Okmánykezelõ Iroda ügyfélszolgálatán, vagy az MH
futárszolgálata útján nyújtja be. Az Okmánykezelõ Iroda
a benyújtott adatbekérõ lap alapján az állomány tagját
nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állomány tagját
fogadó szervezet személyügyi szerve, fogadó szervezet hi-
ányában a személlyel kapcsolattartásra kijelölt szerv (a to-
vábbiakban: személyt fogadó szervezet) Magyarországra
történõ belépést követõ három napon belül köteles tájé-
koztatni az állomány tagját az (1) bekezdés szerinti adat-
szolgáltatási kötelezettségrõl.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti állomány tagja
külföldi fegyveres erõ alakulatának vagy kontingensének,
vagy nemzetközi katonai parancsnokság állományának
tagjaként lép Magyarországra, a személyt fogadó szerve-
zet a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a külföldi fegyve-
res erõ vagy a nemzetközi katonai parancsnokság vezetõje
vagy más hivatalos képviselõje útján is teljesítheti.

(4) Az Okmánykezelõ Iroda – a hiánypótlásra történõ
felhívás mellett – a hiányosan kitöltött adatbekérõ lapban
foglaltak szerint is nyilvántartásba veszi az (1) bekezdés-
ben meghatározott állomány tagját.

(5) Az adatbekérõ lapon feltüntetett adatok valódiságát
az Okmánykezelõ Iroda ellenõrzi. Az ellenõrzés lefolyta-
tása érdekében az Okmánykezelõ Iroda jogosult a sze-
mélyt fogadó szervezetet felkérni egyes adatok
valódiságának megerõsítésére. Amennyiben a személyt
fogadó szervezet – az Okmánykezelõ Iroda megkeresése
alapján – nem igazolja az (1) bekezdés szerinti külföldi ál-
lomány tagjának nyilvántartásba vételre való jogosultsá-
gát, úgy az Okmánykezelõ Iroda a külföldi állomány tagjá-
nak nyilvántartásba vételét megtagadja, és errõl a nyilván-
tartásba vételt kezdeményezõt haladéktalanul értesíti.

4. §

(1) A nyilvántartott külföldi fegyveres erõ, nemzetközi
katonai parancsnokság és a 3. § (1) bekezdés szerinti állo-
mány nyilvántartott tagja a nyilvántartásban szereplõ ada-
taiban történõ változásokat az Okmánykezelõ Iroda részé-
re, a változást követõ nyolc napon belül írásban bejelenti.
Az adatváltozás bejelentéséhez szükséges adatbekérõ la-
pot az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák, amelyeket
az adatváltozással érintett nyilvántartott fegyveres erõ, pa-
rancsnokság vagy állomány tagja közvetlenül küld meg
az Okmánykezelõ Iroda részére. A nyilvántartásba vételi
eljárás során a külföldi fegyveres erõt vagy személyt foga-
dó szervezet az e bekezdés szerinti változás bejelentési kö-
telezettségrõl és annak eljárásáról is tájékoztatást nyújt.

(2) Az Okmánykezelõ Iroda az adatokban bekövetke-
zett változásokat nyilvántartásba veszi. Amennyiben a be-
következett adatváltozás a nyilvántartott részére kiadott
e rendelet szerinti igazolvány vagy igazolás adattartalmát
is érinti, úgy az Okmánykezelõ Iroda az okmányt a 11. §
(3) bekezdése szerint kicseréli, és megküldi a nyilvántar-
tott vagy képviselõje részére.

3. Adatszolgáltatás

5. §

(1) Az Okmánykezelõ Iroda a Küfetv. 7. § (3) és (5) be-
kezdése szerinti adatszolgáltatást, ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik, legkésõbb a megkereséstõl számított
harminc napon belül teljesíti. Az adatszolgáltatási kérel-
met az MH HKNYP parancsnokának kell címezni és meg-
küldeni. Az adatszolgáltatási kérelmet az Okmánykezelõ
Iroda annak kézhezvételétõl számított öt évig megõrzi.

(2) Az Okmánykezelõ Iroda a Küfetv. 7. § (2) bekezdése
szerinti adatokat, írásbeli kérelemre, ha jogszabály eltérõ-
en nem rendelkezik, annak kézhezvételétõl számított leg-
feljebb tizenöt napon belül a kérelmezõ rendelkezésére bo-
csátja.

6. §

A nyilvántartásba az Okmánykezelõ Iroda ügyfélfoga-
dási idejében betekinteni jogosult

a) a nyilvántartott külföldi fegyveres erõ vezetõje
a fegyveres erõ,

b) a nyilvántartott nemzetközi katonai parancsnokság
vezetõje a parancsnokság, és

c) a külföldi fegyveres erõ állományának nyilvántartott
tagja a róla nyilvántartott adatok
vonatkozásában.

7. §

(1) Az Okmánykezelõ Iroda a külföldi fegyveres erõ-
nek, a nemzetközi katonai parancsnokságnak, valamint
a külföldi fegyveres erõ állománya tagjának Magyarorszá-
gon szolgálati célú tartózkodása befejezésének tervezett
idõpontját megelõzõ harminc nappal tájékoztatja a nyil-
vántartott szervezet vezetõjét vagy más kijelölt képviselõ-
jét, vagy a nyilvántartott személyt a nyilvántartási idõ le-
jártáról.

(2) A nyilvántartott szervezet vagy személy visszaiga-
zolása alapján az Okmánykezelõ Iroda intézkedik a nyil-
vántartás lezárására vagy meghosszabbítására, valamint
a nyilvántartott részére kiadott e rendelet szerinti igazol-
vány vagy igazolás érvényességi idejének szükség szerinti
meghosszabbítására vagy visszavonására.

(3) Amennyiben a külföldi fegyveres erõ állományának
nyilvántartott tagja a Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja
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alapján tartózkodik Magyarországon, az Okmánykezelõ
Iroda az állomány tagjának Magyarországon szolgálati
célú tartózkodása befejezésének tervezett idõpontjáról
a nyilvántartásba vételt követõ harminc napon belül tájé-
koztatja a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium nemzetközi katonai együttmûködésért és ka-
tonadiplomáciai kapcsolattartásért felelõs szervét.

4. A külföldi fegyveres erõ, és a nemzetközi katonai
parancsnokság állománya tagjának igazolványa

8. §

(1) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány”
a Küfetv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott állomány
tagja részére e jogállásának igazolására, valamint egyes,
a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok által biztosított
jogosultságainak és mentességeinek érvényesítésére
szolgál.

(2) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány”-t
az (1) bekezdés szerinti állomány tagja részére, annak írás-
beli kérelmére az Okmánykezelõ Iroda állítja ki.

(3) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány”
ID–1-es méretû biztonsági okmány, amely a Küfetv. 5. §
(2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a kiállításhoz
kapcsolódó technikai adatokat két nyelven, magyarul és
angolul, az alábbiak szerint tartalmazza:

a) az igazolvány elõlapján tartalmazza
aa) Magyarország címerét,
ab) az igazolvány megnevezését,
ac) az igazolvány jogosultjának fényképét,
ad) az igazolvány jogosultjának családi és utónevét,
ae) az igazolvány jogosultjának rendfokozatát,
af) az igazolvány jogosultjának állampolgárságát, és
ag) az igazolvány betûjelét és 6 számjegyû sorszámát;
b) az igazolvány hátlapján tartalmazza
ba) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett

befejezésének idõpontját,
bb) az elhelyezési hely címét,
bc) a Küfetv. 5. § (2) bekezdés e) pontja szerinti alkal-

mazó megnevezését,
bd) az igazolvány kiállításának dátumát,
be) érvényességének idejét, és
bf) a kiállító szervezet megnevezését.
(4) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány”

stilizált rajzát a 3. melléklet tartalmazza.

5. A külföldi fegyveres erõ és a nemzetközi katonai
parancsnokság igazolása

9. §

(1) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás”
a külföldi fegyveres erõ, és a nemzetközi katonai parancs-
nokság Küfetv. 5. § (4)–(5) bekezdéseiben meghatározott
adatainak igazolására szolgál.

(2) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás”-t
az Okmánykezelõ Iroda állítja ki az (1) bekezdés szerinti
szervezet vezetõjének vagy más hivatalos képviselõjének
erre vonatkozó írásbeli kérelmére.

(3) A külföldi fegyveres erõ részére kiállított „Nemzet-
közi katonai tartózkodási igazolás” A/5 méretû biztonsági
okmány, amely két nyelven, magyarul és angolul tartal-
mazza az alábbi adatokat:

a) Magyarország címerét,
b) az igazolvány betûjelét és 6 számjegyû sorszámát,
c) az igazolvány megnevezését,
d) a „külföldi fegyveres erõ részére” feliratot,
e) a fegyveres erõ vagy alakulat teljes megnevezését,
f) a vezetõ családi és utónevét,
g) a vezetõ rendfokozatát,
h) a szolgálati célú tartózkodási hely mint elhelyezési

hely címét, és
i) a beszerzésre jogosult személy
ia) családi és utónevét,
ib) rendfokozatát,
ic) beosztását,
id) állampolgárságát,
ie) aláírását, és
if) hivatalos bélyegzõlenyomatát,
j) a Küfetv. 4. § (3) bekezdésének i) pontja szerinti felté-

telek fennállta esetén az igazoló személy
ja) családi és utónevét,
jb) rendfokozatát,
jc) beosztását,
jd) állampolgárságát
je) aláírását,
k) az igazolás kiállításának dátumát, és
l) a kiállító szervezet megnevezését.
(4) A külföldi fegyveres erõ részére kiállított „Nemzet-

közi katonai tartózkodási igazolás” stilizált rajzát a 4. mel-
léklet tartalmazza.

(5) A nemzetközi katonai parancsnokság részére kiállí-
tott „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás” A/5 mé-
retû biztonsági okmány, amely két nyelven, magyarul és
angolul tartalmazza az alábbi adatokat:

a) Magyarország címerét,
b) az igazolvány betûjelét és 6 számjegyû sorszámát,
c) az igazolvány megnevezését,
d) a „nemzetközi katonai parancsnokság részére” feliratot,
e) a parancsnokság teljes megnevezését,
f) a parancsnokság székhelyének vagy képviseletének

címét,
g) a beszerzésre jogosult személy
ga) családi és utónevét,
gb) rendfokozatát,
gc) beosztását,
gd) állampolgárságát,
ge) aláírását,
gf) hivatalos bélyegzõlenyomatát,
h) az igazolás kiállításának dátumát, és
i) a kiállító szervezet megnevezését.
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(6) A külföldi fegyveres erõ részére kiállított „Nemzet-
közi katonai tartózkodási igazolás” stilizált rajzát
az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az igazolványok és az igazolások kezelésével
és kiadásával kapcsolatos közös szabályok

10. §

A 8. § szerinti igazolványt és a 9. § szerinti igazolást (a to-
vábbiakban együttesen: okmányok) – ideértve az okmányon
feltüntetett adatok változása vagy egyéb ok miatt szükséges-
sé vált csere esetét is – térítésmentesen kell kiállítani.

11. §

(1) Az okmányok a rajtuk feltüntetett idõpontig érvé-
nyesek.

(2) Az okmányokat az Okmánykezelõ Iroda az ügyfél-
szolgálatán személyes megjelenés esetén a megjelenés al-
kalmával adja át. Akadályoztatás, vagy a nyilvántartott ké-
résére az MH futárszolgálata útján küldi meg az igénylõ
részére.

(3) Az okmányokat az érvényességi idõ leteltével, a raj-
tuk feltüntetett adatok változása, valamint az okmányok
megrongálódása miatt ki kell cserélni.

(4) A szolgálati célú tartózkodás befejeztével, vagy
az okmány érvényességének megszûnésekor a nyilvántar-
tott köteles az általa átvett okmányokat az Okmánykezelõ
Iroda részére megküldeni, vagy a fogadó szervezetnek át-
adni. A fogadó szervezet az átadott okmányokat nyolc na-
pon belül az Okmánykezelõ Iroda részére megküldi.
Az így beérkezett okmányokat az Okmánykezelõ Iroda
megsemmisíti.

12. §

Az Okmánykezelõ Iroda:
a) ellátja az okmányok beszerzésével, kiállításával, ki-

adásával, és az okmányok visszavonásával, megsemmisí-
tésével, érvénytelenítésével kapcsolatos eljárás központi
feladatait;

b) gondoskodik az okmányokkal történõ ellátás és
az okmányok cseréjének megszervezésérõl és végrehajtá-
sáról;

c) biztosítja az okmányokkal történõ ellátás folyamatos-
ságát;

d) a szigorú számadási kötelezettség alá esõ bizonyla-
tokra vonatkozó elõírásoknak, valamint az adatvédelemre
vonatkozó elõírásoknak megfelelõen kezeli az okmányo-
kat, és vezeti az okmányok központi nyilvántartását;

e) bevonja a lejárt érvényességi idejû, megrongálódott
okmányokat, valamint az elhalálozott személy igazolvá-

nyát. Az okmányok elvesztésérõl, eltulajdonításáról, meg-
rongálódásáról, megsemmisülésérõl, és az elveszett okmá-
nyok megtalálásáról a nyilvántartott bejelentése alapján
jegyzõkönyvet készít; és

f) gondoskodik az elveszett, eltulajdonított, le nem adott
okmányok Hivatalos Értesítõben történõ közzétételérõl.

13. §

(1) Nem szabad az okmányokat másra átruházni, letétbe
helyezni vagy biztosítékul adni, vagy e célból átvenni.

(2) Az e rendelet szerint nyilvántartott köteles az okmá-
nya elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását vagy
megsemmisülését nyolc napon belül az Okmánykezelõ
Irodának bejelenteni, a megrongálódott okmányt átadni és
– amennyiben szükséges – új okmány elkészítését igényelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesítésének
súlyos elmulasztása esetén az Okmánykezelõ Iroda a nyil-
vántartottat írásban figyelmezteti kötelezettségére.

7. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 8–11. § és a 13. § 2012. március 1-jén lép hatály-
ba.

(3) A szolgálati célú belépésrõl és tartózkodásról szóló
értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról szóló
9/2011. (IX. 26.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. § (4) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési
Hivatala (a továbbiakban: HM NEFEH)” szövegrész he-
lyébe „Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttmû-
ködési Fõosztály (a továbbiakban: HM NEF)”,

b) 1. § (4) bekezdésében és 2. §-ában a „HM NEFEH”
szövegrész helyébe „HM NEF”,

c) 2. §-ában a „Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági
Hivatala” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsá-
gi Szolgálat”,

d) 1. mellékletének címében a „Republic of Hungary”
szövegrész helyébe „Hungary”, és az „a Magyar Köztársa-
ság” szövegrész helyébe „Magyarország”,

e) 1. mellékletében foglalt adatlap 5. pontjában a „Sub-
ject to be discussed/Javasolt tárgyalási témák” szövegrész
helyébe az „Official purpose of the entry into the territory
of Hungary, official duties to be fulfilled in the territory of
Hungary/A Magyarországra történõ belépés célja, a Ma-
gyarországon végrehajtandó hivatalos vagy szolgálati fel-
adatok:”,

f) 1. mellékletében foglalt adatlap 8. pontjában a „HM
Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési
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Hivatal” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium
Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály”
szövegrész lép.

(4) Az R. 1. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
17/2011. (XII. 23.) HM

r e n d e l e t e
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötelezettség

alól mentes gépjármûvek körének
és nyilvántartásának szabályairól,

az e gépjármûvek által okozott károk megtérítését
és rendezését végzõ szervek kijelölésérõl,

mûködésérõl, valamint a mentesített gépjármûvek
igazolóeszközzel történõ ellátásáról

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló
2009. évi LXII. törvény 69. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a Magyar Állam tulajdonában és
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) va-
gyonkezelésében lévõ, a HM, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, a HM parlamenti államtitkára ál-
tal felügyelt szervezet, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédségi szervezetek) által üzemeltetett hon-
védségi jármûvekkel okozott károkkal kapcsolatos kártérí-
tési felelõsségvállalásra és kárrendezésre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) honvédségi jármû: a Magyar Állam tulajdonában és

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ,
a honvédségi szervezetek által üzemeltetett, hatósági jel-
zéssel és okmányokkal ellátott – a közúti közlekedés sza-
bályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
1. számú függelékének II. fejezetében meghatározott –
gépjármû, pótkocsi, félpótkocsi, kerekes mezõgazdasági
vontató, motorkerékpár, négykerekû segédmotoros kerék-
pár (quad), lassú jármû és munkagép, továbbá a hatósági

engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros
kerékpár;

b) tulajdonosként bejegyzett szervezet: a honvédségi
jármû forgalmi engedélyébe tulajdonosként bejegyzett
honvédségi szervezet;

c) kárrendezõ szervezet: a mentesített gépjármûvek üze-
meltetésével kapcsolatban felmerült kárigényeket kezelõ
és rendezõ szervezet;

d) kár megtérítésére kötelezett szervezet: a kárt pénzü-
gyileg rendezõ, a kártérítést kifizetõ szervezet;

e) üzemben tartó szervezet: a mentesített gépjármû for-
galmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó, ennek hiá-
nyában a tulajdonosként bejegyzett szervezet.

3. §

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló
2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 57/A. §-a
alapján mentesek a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítá-
si szerzõdés megkötési kötelezettség alól a honvédségi jár-
mûvek (a továbbiakban: mentesített gépjármûvek) üzem-
ben tartói.

4. §

(1) A tulajdonosként bejegyzett szervezet feladatait
az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH
LEK) végzi.

(2) A tulajdonosként bejegyzett szervezet:
a) vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjármû-

vek jegyzékét,
b) a kárrendezõ szervezet és a kár megtérítésére kötele-

zett szervezet adatszolgáltatása alapján vezeti, és napraké-
szen tartja a mentesített gépjármûvek kártörténeti nyilván-
tartását,

c) végzi a Gfbt. szerinti Információs Központ feladatait
ellátó Nemzeti Iroda számára, valamint a kárrendezõ szer-
vezet számára a mentesített gépjármûvekkel és a bekövet-
kezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást, és biz-
tosítja a Gfbt. 57/A. § (2) bekezdés a) pontban meghatáro-
zott hozzáférést a Nemzeti Iroda számára,

d) véleményezi a kárrendezõ szervezet által megállapí-
tott, a károsult részére kifizetendõ kárösszeget.

(3) A mentesített gépjármûvek nyilvántartása tartalmazza:
a) a gépjármû hatósági jelzését (rendszámát) és alváz-

számát,
b) rendszámváltozás esetén annak idõpontját és a koráb-

bi rendszámot.
(4) A kártörténeti nyilvántartás tartalmazza:
a) a kárt okozó gépjármû hatósági jelzését (rendszámát),

alvázszámát, típusát, és kategóriáját,
b) rendszámváltozás esetén annak idõpontját és a koráb-

bi rendszámot,
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c) a káresemény dátumát,
d) a kártérítés kötelezettjét, a kötelezettség ismertté vá-

lásának dátumát,
e) az elsõ (rész) kárkifizetés, vagy a károkozóval szem-

ben hozott jogerõs határozat dátumát.
(5) Az MH LEK az adataiban, elérhetõségében bekövet-

kezett változásról a változást megelõzõen tájékoztatja
a Nemzeti Irodát és a kárrendezõ szervezetet.

5. §

A kár megtérítésére kötelezett szervezet feladatait a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM
KPH) végzi.

6. §

A károsult a kártérítési igényét a kárrendezõ szervezet-
nél vagy a HM KPH-nál jelentheti be.

7. §

(1) A mentesített gépjármûvek által Magyarországon
okozott, személyi sérüléssel nem járó károk esetében a kár
mértékét a HM KPH által megbízott kárrendezõ szervezet
méri fel és a kártérítés jogalapjára és összegszerûségére ja-
vaslatot tesz a HM KPH részére.

(2) A mentesített gépjármûvek által Magyarországon
okozott, személyi sérüléssel járó károk esetében mind
a vagyoni, mind a nem vagyoni kár mértékét a HM KPH
állapítja meg. Ezt a HM KPH – a személyi sérüléssel össze-
függõ károk kivételével – a kárrendezõ szervezet által java-
solt kártérítési összeg alapul vételével határozza meg.

(3) A mentesített gépjármûvek által külföldön okozott
károk esetében a teljes kárrendezést – a kárkifizetés kivé-
telével – a HM KPH által megbízott kárrendezõ szervezet
végzi.

(4) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt esetekben a HM
KPH köteles a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumen-
tumok beérkezésétõl számított 15 napon belül, de ezek be-
érkezésének hiányában is legkésõbb a kártérítési igény be-
nyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak:

a) kellõen megindokolt kártérítési javaslatot tenni azok-
ban az esetekben, amelyekben a felelõsség nem vitás és
a kárt jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájé-
koztatást) összegszerûen megállapította, vagy

b) indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt
egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a fele-
lõsséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmû, vagy
a teljes kárt összegszerûen nem állapította meg.

(5) A HM KPH a kártérítési követelések jogosságát
az üzemben tartó vagy a vezetõ vonatkozó nyilatkozatában
foglaltak és a rendelkezésre álló tények és adatok összeve-

tése alapján, az üzemben tartó kártérítési felelõsségéhez
mérten köteles megállapítani.

(6) A HM KPH egyösszegû pénzbeli kártérítés esetén
köteles a megállapított összeget a kártérítési javaslat elfo-
gadását, vagy a kártérítés jogerõs megítélését követõ
15 napon belül a károsultnak megfizetni.

(7) A (3) bekezdésben foglalt esetben az egyezségi aján-
latot – a HM KPH elõzetes írásbeli hozzájárulását követõ-
en – a HM KPH nevében a kárrendezõ szervezet teszi meg
a károsult felé.

(8) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot elfo-
gadja és az egyezség létrejön, az egyezség alapján a HM
KPH teljesíti a kifizetést.

(9) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot nem
fogadja el, és keresettel él a bíróságnál, a jogerõs határozat
alapján a kifizetést a HM KPH teljesíti.

(10) A kártérítési perben a jogi képviseletet Magyaror-
szágon a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellá-
tásáról szóló HM rendeletben meghatározott szerv, külföl-
dön a kárrendezõ szervezet látja el.

(11) A HM KPH a saját és a kárrendezõ szervezet adata-
iban, elérhetõségében bekövetkezett változásról a válto-
zást megelõzõen tájékoztatja a Nemzeti Irodát.

8. §

(1) A mentesített gépjármûvek kártérítési fedezetének
igazolására a tulajdonosként bejegyzett szervezet nevére
kiállított forgalmi engedély szolgál.

(2) A honvédségi szervezetek számára az MH LEK bizto-
sítja az 1. melléklet szerinti – a kötelezõ gépjármû-felelõsség-
biztosítási kötelezettség hatálya alól mentesített gépjármûvek
részére kiadandó – Igazolást.

(3) A mentesített gépjármû vezetõjének az MH LEK
adja ki:

a) a kárrendezõ szervezet által biztosított baleseti beje-
lentõt,

b) a külföldi igénybevétel esetén az igénybevétel idejére
az 1. melléklet szerinti Igazolást.

9. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

10. §

Ez a rendelet a biztosítási kötelezettség ellenõrzésérõl
szóló 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést
szolgálja.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 17/2011. (XII. 23.) HM rendelethez
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1. IGAZOLÁS A KÖTELEZ  GÉPJÁRM  FELEL SSÉG BIZTOSÍTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÓL MENTESÍTETT GÉPJÁRM VEK RÉSZÉRE 

  1. INSURANCE CERTIFICATE FOR VEHICLES EXEMPT FROM COMPULSORY 
INSURANCE OF VEHICLES 

 
2.  KIADTA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE 

HUNGARIAN MINISTRY OF DEFENCE 

 

  3.  ÉRVÉNYESSÉG - V A L I D 
 KEZDETE - FROM  LEJÁRATA - TO  

Nap - Day 
 

Hónap -  Month 
 

Év -Year 
[négyjegy  szám] 

Nap - Day Hónap -  Month Év - Year 
[négyjegy  szám ] 

 

4. Azonosító szám  
  4..Identification Number 

 
5. Forgalmi rendszám (ha nincs) alvázszám vagy motorszám 
5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. 
 
 

 
6. Járm  kategóriája 
6. Category of vehicle* 
 

 
7. Járm  gyártmánya - 
Make of Vehicle 
 

 

8. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG - TERRITORIAL VALIDITY    
 
Ez a kártya az …….. országokra érvényes (további tájékoztatásért lásd: www. kormány.hu) 
This card is valid for the territory of the following countries: (for further information, please see www.kormany.hu)  

 
 

9. Üzembentartó neve és címe - Name and Address of the Operator of the vehicle 
           
 
 

10. Ezt a kártyát kiadta - This Card has been issued by: 
  

 Társaság lógója – Logo of the company:  
 Telefon és/vagy faxszám - Phone &/or Fax number(s):  
 Honlap - Homepage 
 E-mail cím - E-mail address 

 

 

11. Aláírás - Signature  
 
 
 
 
 

 

Hasznos információk – Useful Information 
[Kitöltése szabadon választott - optional to indicate additional information]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* GÉPJÁRMÛ-KATEGÓRIA-KÓD – CATEGORY OF VEHICLES CODE: 
A Személygépjárm  - car C   Tehergépjárm  – lorry or tractor E   autóbusz – bus G   egyebek – others 
B Motorkerékpár - motorcicle D   Segédmotoros kerékpár – cycle fitted with 

auxiliary engine 
F   pótkocsi – trailer  

 
 



A honvédelmi miniszter
18/2011. (XII. 29.) HM

r e n d e l e t e
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõ rendeletet adom ki:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségé-
be, közvetlen irányítása alá tartozó, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szer-
vezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek), és az azok állományában dolgozó jogi végzettséggel
rendelkezõ kormánytisztviselõkre, köztisztviselõkre, köz-
alkalmazottakra és katonákra (a továbbiakban együtt: jogi
munkatársakra).

2. §

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét a 3–6. §
szerinti kivételekkel a bíróságok, illetve más hatóságok
elõtti közigazgatási, büntetõ, szabálysértési, valamint pol-
gári peres és nemperes eljárásokban (ideértve a fizetési
meghagyásos eljárásokat és az azok nyomán megindult
végrehajtási eljárások során a végrehajtható okirat kiállítá-
sára irányuló kérelem elõterjesztését is) a HM jogi képvi-
seletének ellátásáért felelõs szervében szolgálatot teljesítõ
jogi munkatárs látja el.

3. §

(1) A jogi képviselet ellátása az MH Honvédkórház jogi
munkatársának a feladata

a) az MH Honvédkórház szakmai feladatainak ellátásá-
val kapcsolatos jogi eljárásokban,

b) az MH Honvédkórház állományában szolgálatot tel-
jesítõk és az MH Honvédkórház közötti, a munkavégzésre
irányuló jogviszonyból eredõ ügyekben.

(2) A HM jogi képviseletének ellátásáért felelõs szerve
a jogi képviselet ellátására írásban az eljárásban félként
szereplõ honvédelmi szervezetben szolgálatot teljesítõ
jogi munkatársat is meghatalmazhatja.

4. §

Amennyiben azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az
eljáró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátá-
sával a miniszter ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet
(a továbbiakban: ügyvéd) hatalmazhat meg.

5. §

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
által elõírt kötelezõ jogi képviselet esetén a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletét a HM jogi képviseletének el-
látásáért felelõs szervének jogi szakvizsgával rendelkezõ
jogi munkatársa vagy a 4. § szerint meghatalmazott ügy-
véd látja el.

6. §

A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérõ honvédel-
mi szervezetek jogi képviseletét

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti eljárások során az MH
Honvédkórház,

b) ha a végrehajtási eljárás jogosultja a HM Fegyverzeti
és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) – a
2. §-ban meghatározott kérelem elõterjesztésének kivéte-
lével – a HM FHH,

c) minden más esetben – a 2. §-ban meghatározott kére-
lem elõterjesztésének kivételével – HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal
jogi munkatársa látja el.

7. §

(1) Az e rendelet szerinti jogi képviselõ az adott eljárás-
ra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint önálló alá-
írási joggal jogosult a honvédelmi szervezetet teljes jog-
körrel képviselni és egyezséget kötni.

(2) Képviseleti jogosultságát a jogi képviselõként eljáró
a) a képviselt honvédelmi szervezet alkalmazásában

álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával, alkalmazá-
sában nem álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával és
a személyére kiállított meghatalmazással,
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b) jogtanácsosi igazolvánnyal nem rendelkezõ jogi
munkatárs jogviszonyának igazolásával és a személyére
kiállított meghatalmazással,

c) ügyvéd ügyvédi meghatalmazással
igazolja.

8. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
19/2011. (XII. 29.) HM

r e n d e l e t e
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés i) pontjában

a 2. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában

a 3. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módo-
sításáról szóló 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (7) be-

kezdésében a „2014. december 31-én” szövegrész helyébe
a „2012. január 15-én” szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti a katonák illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 4. § (1) és (3) be-
kezdése, 112/A. § (2) és (3) bekezdése és 1. számú mellék-
lete.

3. §

Hatályát veszti a Honvéd Vezérkar fõnökét, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóit, illetve azok
helyetteseit megilletõ vezetõi juttatásokról szóló 9/2008.
(IV. 15.) HM rendelet.

4. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
20/2011. (XII. 30.) HM

r e n d e l e t e
a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint

a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló
41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköröm-
ben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterel-
nökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meg-
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határozott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyet-
értésben – a következõket rendelem el:

1. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a bizton-
sági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 20/2011. (XII. 30.) HM rendelethez

1. Az R. Melléklet II.2. pontja a következõ r) ponttal
egészül ki:

(„B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek
az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt sze-
mélyek:)

„r) a honvéd tisztjelöltek.”
2. Az R. Melléklet II.3. pontja a következõ g) ponttal

egészül ki:
(„A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek

az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt sze-
mélyek:)

„g) a honvéd altiszt-jelöltek.”
3. Az R.
a) Melléklet I.1. pont i) alpontjában a „HM HVKF” szö-

vegrész helyébe a „HVKF”,
b) Melléklet II.3. pont a) alpontjában a „tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe az „altiszti”
szöveg lép.
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
334/2011. (XII. 23.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Juhász István Ferenc vezérõrnagy szolgálati viszonyát
2011. december 15-én megszüntetem és õt 2011. december
16-ai hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. november 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05843/2011.

A köztársasági elnök
335/2011. (XII. 23.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Halmai Ottó mérnök dandártábornok szolgálati vi-
szonyát 2011. december 15-én megszüntetem és õt 2011.
december 16-ai hatállyal szolgálati nyugállományba he-
lyezem.

Budapest, 2011. november 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05845/2011.

A köztársasági elnök
336/2011. (XII. 23.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Kovács Sándor István hadbíró dandártábornok
szolgálati viszonyát 2011. december 15-ei hatállyal meg-
szüntetem és õt 2011. december 16-ai hatállyal szolgálati
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. december 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. december 14.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06707/2011.

A köztársasági elnök
337/2011. (XII. 23.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Németh András Sándor orvos dandártábornok
szolgálati viszonyát 2011. december 15-én megszüntetem
és õt 2011. december 16-ai hatállyal szolgálati nyugállo-
mányba helyezem.

Budapest, 2011. november 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05844/2011.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 105



A köztársasági elnök
338/2011. (XII. 23.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Varga Béla hadbíró dandártábornok szolgálati
viszonyát 2011. december 15-ei hatállyal megszüntetem
és õt 2011. december 16-ai hatállyal szolgálati nyugállo-
mányba helyezem.

Budapest, 2011. december 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. december 14.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06706/2011.

A miniszterelnök
113/2011. (XII. 30.) ME

h a t á r o z a t a
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács József altábornagyot, a Katonai Felderítõ Hiva-
tal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2011. december 31-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
114/2011. (XII. 30.) ME

h a t á r o z a t a
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

fõigazgatójának kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács József altábornagyot a Katonai Nemzetbizton-
sági Szolgálat fõigazgatójává

– 2012. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem

megszüntetõ okirata

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 95. § (1) és (3) bekezdésében, a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 36. §-ában, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáról szóló
2011. évi XXXVI. törvény 1. § (1)–(3) bekezdéseiben fog-
laltakra – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem meg-
szüntetõ okiratát az alábbiak szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tar-
tozó Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet (a további-
akban: ZMNE) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 95. § (1) és (3) bekezdése szerinti egye-
sítés összeolvadással, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdése szerint egyesülés-
sel – 2011. december 31-ei hatállyal – megszüntetem.

2. A megszûnõ költségvetési szerv megnevezése: Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

Rövidített megnevezése: ZMNE
a) A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X.,

Hungária krt. 9–11.
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b) Egyéb telephelyei, képzési helyei:
– 5008 Szolnok, Kilián út 1.
– 1121 Budapest, Budakeszi út 99–101.
– 6724 Szeged, Mars tér 7.
– 3600 Ózd, Gyár út 2.
c) alapítás dátuma: 2000. január 1.
d) alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése;
e) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca
7–11.).

3. A megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló

2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Létesítési tv.).

4. A megszüntetés oka: A Létesítési tv. a feladatellátás
hatékonyabbá tétele érdekében rendelkezett az átalakítás-
sal történõ megszüntetésrõl. Az átalakítás célja, hogy a
közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvéde-
lem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok sze-
mélyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erõ-
södjön, továbbá a pályaelhagyás helyett a társadalom szá-
mára hatékony munkavégzés biztosítására a közszolgálati
életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer
mûködjön, a közszolgálati felsõfokú szakemberképzés
egységes intézményi alapokra kerüljön.

5. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2011. december 31.

6. A Létesítési tv. 1. § (3) bekezdése alapján a ZMNE ál-
talános jogutódja 2012. január 1-jétõl a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) (székhelye: Buda-
pest). A ZMNE szerzõdései, vagyoni jogai és kötelezettsé-
gei, jogi eljárásai és jogi képviseletet igénylõ ügyei – bele-
értve a folyamatban lévõ valamennyi ügyben keletkezett
jogokat és kötelezettségeket – tekintetében a jogutód az
NKE.

7. A ZMNE mint megszûnõ költségvetési szerv 2011.
december 31-ig vállalhat kötelezettségeket.

8. A ZMNE megszûnésekor meglévõ, leltárral alátá-
masztott vagyona – ideértve a vagyoni értékû jogokat, a
követeléseket és kötelezettségeket is – 2011. december
31-es fordulónappal a 6. pontban szereplõ költségvetési
szervhez kerül.

9. A megszûnéssel egyidejûleg a megszüntetett költség-
vetési szerv által ellátott közfeladatokat az átvevõ NKE
látja el.

10. A ZMNE személyi állományát a 6. pontban nevesí-
tett, illetve a Magyar Honvédség egyéb költségvetési szer-
veinél tervezi továbbfoglalkoztatni.

11. Ez az okirat az aláírása napján lép hatályba, a ZMNE
2011. június 22-én kelt, 144-18/2011. számú, egységes
szerkezetû Alapító Okirata 2011. december 31-én hatályát
veszti.

12. A megszüntetõ okiratot a Hivatalos Értesítõben köz-
zé kell tenni.

Budapest, 2011. december 15.

Nyt. szám: 144–47/2011.

Dr. Hende Csaba s.k.,
honvédelmi miniszter

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
alapító okirata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló
2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Létesítési tv.)
1. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. § (1) bekezdésére és a 115. § (2) bekezdés b) pontjára,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 87–90. §-aiban foglaltakra, továb-
bá az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ára – a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint központi
költségvetési szerv alapító okiratának szövegét az
alábbiak szerint állapítjuk meg:

I.

Általános rendelkezések

1. A költségvetési szerv:
1.1. Megnevezése: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1.2. Rövidített megnevezése: NKE
1.3. Az Egyetem idegen nyelvû megnevezései:
1.3.1. angol: National University of Public Service
1.3.2. német: Nationale Universität für Öffentlichen

Dienst
1.3.3. francia: Université Nationale de Service Public
1.3.4. orosz: ����������	
 ���������

���������
 �����	

1.3.5. olasz: Universit� Nazionale per il Servizio Pubblico
1.3.6. spanyol: Universidad Nacional de Servicio Público
1.3.7. kínai:

2. Székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

3. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Létesítési tv.

4. A költségvetési szerv alapítója, székhelye: Magyaror-
szág Országgyûlése

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
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5. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
– Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.)
– Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila

utca 2–4.)
– Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Bala-

ton utca. 7–11.)
Az Egyetem fenntartói jogait a Fenntartói Testület (a to-

vábbiakban: FT) útján
a) a közigazgatás-fejlesztésért,
b) a rendészetért és
c) a honvédelemért

felelõs miniszterek közösen gyakorolják.

6. Közvetlen jogelõdök és azok székhelyei:
6.1. A Budapesti Corvinus Egyetembõl (1093 Buda-

pest, Fõvám tér 8.) kiváló Közigazgatás-tudományi Kar
(1118 Budapest, Ménesi út 5.)

6.2. Rendõrtiszti Fõiskola (1121 Budapest, Farkasvöl-
gyi út 12.)

6.3. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1101 Bu-
dapest, Hungária krt. 9–11.)

7. Az Egyetem gazdálkodási besorolása: önállóan mû-
ködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

8. Mûködési köre: országos.

9. Az Egyetem központjának mûködési helye: Budapest
9.1. Az Egyetemen mûködõ karok és azok telephelyei:
9.1.1. Közigazgatás-tudományi Kar

– 1118 Budapest, Ménesi út 5.
9.1.2. Rendészettudományi Kar

– 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
9.1.3. Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar

– 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
– 5008 Szolnok, Kilián út 1.
– 1121 Budapest, Budakeszi út 99–101.
– 6724 Szeged, Mars tér 7.
– 3600 Ózd, Gyár út 2.

Az egyetemi karok a törzskönyvi nyilvántartásba telep-
helyként felveendõk.

Az Egyetem jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Ftv.-ben és a Létesítési tv.-ben meghatározott felsõok-
tatási feladatok ellátása, valamint a közszolgálat felsõfokú
végzettségû szakember-utánpótlásának biztosítása.

II.

Az intézmény alap- és vállalkozási tevékenysége

1. Az Egyetem alaptevékenysége: oktatás, tudományos
kutatás.

1.1. Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenysége:

Az 1.1.1. pontban meghatározott képzési területeken:
– alapképzést,

– mesterképzést, továbbá

– szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzés-
ben oklevelet adhat ki.

Az Egyetem az Ftv., a felsõoktatási alap- és mesterkép-
zésrõl, valamint a szakindítási eljárás rendjérõl szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet és az alap- és mester-
képzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szó-
ló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján folytat felsõfokú
képzést. Ezt meghaladóan, kifutó rendszerben folytat kép-
zéseket a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
és a korábban hatályos képzési és kimeneti követelménye-
ket tartalmazó jogszabályok alapján kiadott szakindítási
engedélyek szerint.

Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban fel-
sõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyít-
ványt adhat ki.

Az 1.1.3. pontban meghatározott tudományterületeken
doktori képzést folytathat, és doktori fokozatot adomá-
nyozhat.

Az Ftv.-ben. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI.
törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény-
ben foglaltak szerint részt vehet a közoktatási, továbbá a
felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatáso-
kat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai in-
novációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végezhet.

1.1.1. Képzési területek, amelyeken az Egyetem képzést
folytat, illetve folytathat:

közigazgatási, rendészeti és katonai,
– mûszaki,

– társadalomtudomány,

– gazdaságtudományok,

– informatikai,

– orvos- és egészségtudomány,

– bölcsészettudomány.
1.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amely-

ben az Egyetem szakképzést folytat, illetve folytathat:
– ügyvitel,

– közgazdaság,

– egyéb szolgáltatások.
1.1.3. Tudományterület, amelyen az Egyetem doktori

képzés folytatására, doktori fokozat odaítélésére jogosult:
– társadalomtudományok,

– mûszaki tudományok.
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1.1.4. Az Egyetem alaptevékenységhez kapcsolódó
egyéb feladatai:

A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mû-
velésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szüksé-
ges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása.

Tankönyv- és jegyzetkiadás, taneszköz-fejlesztés.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére sa-

ját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátás, könyvtári és
laboratóriumi szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturá-
lis és sportolási lehetõség, továbbá olyan szolgáltatások
nyújtása, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges
életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

Felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása,
nyelvvizsgáztatás.

A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és
fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konfe-
renciaszervezés, kultúramûvelés és -fejlesztés, szakta-
nácsadási és egyéb tevékenység.

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és fo-
lyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. CXL. törvény sze-
rint szükséges közgyûjteményi tevékenység biztosítása.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény szabá-
lyainak megfelelõ iratkezelés, levéltárazás.

2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend
szerinti megjelölése:

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési
szervnél;

521020 Raktározás, tárolás;
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása;
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban

részt vevõ hallgatók számára;
559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási

támogatása;
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás;
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás;
562100 Rendezvényi étkeztetés;
562913 Iskolai intézményi étkeztetés;
562917 Munkahelyi étkeztetés;
562919 Egyéb étkeztetés;
562920 Egyéb vendéglátás;
591200 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel

utómunkálatai;
591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése

mozikban; filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken;

592011 Hangfelvétel készítése;
592012 Élõhangfelvétel készítése;
620100 Számítógépes programozás;
620300 Számítógép-üzemeltetés;

631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;
631200 Világháló- portál szolgáltatás;
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
702100 PR, kommunikáció;
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás;
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás;
721112 Egészségügyi biotechnológiai

alkalmazott kutatás;
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti

fejlesztés;
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai

alapkutatás;
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai

alkalmazott kutatás;
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai

kísérleti fejlesztés;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721951 Kémiai alapkutatás;
721952 Kémiai alkalmazott kutatás;
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás,

fejlesztés komplex támogatása;
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás;
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás;
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás;
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás;
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés;
722017 Szociológiai alapkutatás;
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás;
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás;
722022 Filozófia- és történettudományi

alkalmazott kutatás;
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti

fejlesztés;
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi

alapkutatás;
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi

alkalmazott kutatás;
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi

kísérleti fejlesztés;
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás;
722032 Nyelv- és irodalomtudományi

alkalmazott kutatás;
749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése;
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás;
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése;
841181 Általános K+F politika és a hozzá

kapcsolódó források szervezése;
841184 Tudományos ösztöndíjak;
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841191 Nemzeti ünnepek programjai;
841353 Energia és ásványi erõforrások

kiaknázásával; feldolgozásával,
hasznosításával összefüggõ támogatások;

841354 Területpolitikai támogatások
és tevékenységek;

842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ
és átmeneti gazdaságú országoknak;

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá

kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ

nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
szakmai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
szakmai gyakorlati felnõttoktatás;

854211 Felsõfokú szakképzés;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító

egyéb képzés;
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;
854224 Kifutó rendszerben fõiskolai képzés;
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés;
854231 Köztársasági ösztöndíj;
854232 Miniszteri ösztöndíjak;
854233 Tanulmányi ösztöndíj;
854234 Szociális ösztöndíjak;
854235 Doktorandusz ösztöndíjak;
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások,

ösztöndíjak;
854237 Oktatói ösztöndíjak;
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás;
854239 Felsõoktatás-fejlesztés

(minõség-, tehetséggondozás, kisszak);
854241 Felsõoktatási szakértõi testületek mûködése;
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok;
855100 Sport, szabadidõs-képzés;
855200 Kulturális képzés;
855300 Jármûvezetõ-oktatás;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex

támogatása;
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások;
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez

kapcsolódó szakmai szolgáltatások;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység;
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások;
890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános,

komplex tevékenységek és programok;
890112 Az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó

általános tevékenységek és programok;
890221 Az idõskorúak társadalmi integrációját,

az aktív és méltó idõskor megteremtését
célzó programok;

890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális
komplex felzárkóztató programjai;

890412 Komplex térségi integrációt segítõ
programok;

890609 Egyéb érdek-képviseleti tevékenység
támogatása;

900400 Kulturális mûsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése;

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;
910501 Közmûvelõdési tevékenységek

és támogatásuk;
931102 Sportlétesítmények mûködtetése

és fejlesztése;
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása;
931204 Iskolai diáksport-tevékenység

és támogatása;
931301 Szabadidõsport-(rekreációs sport-)

tevékenység és támogatása;
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek

mûködésének támogatása;
951100 Számítógép, periféria javítása;
951200 Kommunikációs eszköz javítása.

3. Az Egyetem szakágazati besorolása:
Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:

854200 – Felsõfokú oktatás

4. Az Egyetem vállalkozási tevékenysége:
181200 Nyomás (kivéve: napilap);
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység;
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181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás;
182000 Egyéb sokszorosítás;
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás;
552001 Üdülõ szálláshely-szolgáltatás;
581100 Könyvkiadás;
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
581900 Egyéb kiadói tevékenység;
582900 Egyéb szoftverkiadás;
619000 Egyéb távközlés;
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás;
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás;
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás;
732000 Piac-, közvélemény-kutatás;
742000 Fényképészet;
743000 Fordítás, tolmácsolás;
749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció;
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,

mûszaki tevékenység;
771100 Személygépjármû kölcsönzése;
771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna felett);
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése.
4.1. Az Egyetem vállalkozási tevékenységei arányának

felsõ határa 33% az Egyetem kiadásaiban.

II.

Az Egyetem mûködése

1. Az Egyetem magasabb vezetõi, a vezetõk kinevezésé-
nek rendje, a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

1.1. Az Egyetem vezetõjének megnevezése: rektor

A rektort – az FT által az oktatásért felelõs miniszter út-
ján elõterjesztett javaslat alapján – Magyarország köztár-
sasági elnöke bízza meg, illetve menti fel.

1.2. Gazdasági fõigazgató: Az Egyetem gazdasági fõ-
igazgatójának személyérõl az FT az állami vagyon fel-
ügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével dönt.

2. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az Egyetem alkalmazottai a közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak.

A Magyar Honvédség állományába tartozó katonák a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a
rendvédelmi szervek állományába tartozó hivatásos állomá-
nyúak pedig a fegyveres szervek hivatásos állományú tag-
jainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tör-
vény szerinti vezényléssel töltik be munkakörüket.

Az Egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ként megbízási és vállalkozási jogviszony is létesíthetõ.

3. Az Egyetem szervezeti felépítésének és mûködésé-
nek rendje:

Az Egyetem szervezeti felépítését, tagolását, az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.

4. Az Egyetem hallgatói létszáma:
Az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális

hallgatói létszám 15 000 fõ.
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IV.

Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon

1. Az Egyetem ingatlanállománya:
1.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az Egyetem vagyonkezelésében vannak:

Sorszám Település Cím
Helyrajzi

szám
Terület (m2) Tulajdoni hányad Kezelt hányad

1. Budapest Ménesi út 5.
(Mányoki út 9.)

5063 21 121 2112/21121 20811/21121

2. Veszprém Lóczy Lajos utca 31. 4273/20 558 167/10000 167/10000

3. Budapest 1121 Pinty u. 1. 9158/4 3 998 1/1 1/1

4. Budapest 1121 Pinty u. 5. 9158/5 2 158 1/1 1/1

5. Budapest 1121 Rácz Aladár köz 15. 09155/3 43 385 1/1 1/1

6. Budapest 1121 Farkasvölgyi út 12. 9240/10 101 443 1/1 1/1



1.2. Az Egyetem tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke:
Az Egyetem nem rendelkezik saját ingatlantulajdonnal.

1.3. További, az Egyetem használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme:
Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében használati joggal rendelkezik:

Sorszám Település Cím Helyrajzi szám Terület (m2) Jogcím

1. 1101 Budapest Hungária krt. 9–11. 38900/12. 31 149 együttmûködési megállapodás

2. 1121 Budapest Budakeszi út 99–101. 010886/39
011204/3
11228/4

140 együttmûködési megállapodás

3. 5008 Szolnok Kilián út 1. 0785/3 6 261 együttmûködési megállapodás

4. 6724 Szeged Mars tér 7. 25607 200 együttmûködési megállapodás

5. 3600 Ózd Gyár út 2. 5267 249 bérleti szerzõdés (tervezet)

6. 1118 Budapest Budaörsi út. 73–75. 2631 1905,6 bérelt kollégiumi férõhelyek

A IV. fejezet 1.1. pontjában nevesített ingatlanvagyonnal az Egyetem az Áht. keretei között, az FT által elfogadott
gazdálkodási szabályzat alapján gazdálkodik.

2. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, ala-
pítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat mellékletét képezik.

V.

Záró rendelkezések

Az Egyetem szervezetének, mûködésének és képviseleti rendjének a jelen alapító okiratban nem szabályozott elõírá-
sait a Fenntartói Testület által jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.

A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelõen jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2011. december 15.

IX-9/93/57/2011

Dr. Hende Csaba s. k., Dr. Pintér Sándor s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Magyar Honvédség Honvédkórház alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvényben, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren-
delet 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervezetek mû-
ködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben,
a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létreho-
zásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, to-
vábbá az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érde-
kében szükségessé vált egyes feladatokról szóló
2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra –
a Magyar Honvédség Honvédkórház alapító okiratát a kö-
vetkezõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2007. július 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Honvédkórház

Rövidített megnevezése: Honvédkórház
Angol nyelvû megnevezése: Military Hospital

3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest
XIII., Róbert Károly krt. 44.

Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Telephelyei:
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.;
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A.;
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20.);
8380 Hévíz, Ady Endre út 31., postacíme: 8381 Pf. 16.;
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A.;
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.;
1097 Budapest IX., Gyáli út 17–19., postacíme: 1555

Budapest, Pf. 68.;
6000 Kecskemét, Balaton utca 17., postacíme: 6001

Kecskemét Pf. 306.;
1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664., pos-

tacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.;
1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20., posta-

címe: 1553 Budapest, Pf. 1.;
1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–51.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelyei:

– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071
Budapest VII., Városligeti fasor 9–13.;

– Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon, 2621
Verõce, Pf. 20.;

– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet,
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;

– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs In-
tézet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;

– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a kü-
lön jogszabályban meghatározott tevékenység ki-
vételével), 1062 Budapest VI., Podmaniczky utca
109–111.;

– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meg-
határozott tevékenység kivételével), 1121 Buda-
pest XII., Szanatórium utca 2/a.;

– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest
XIII., Szabolcs utca 33–35.

A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények
fekvõbeteg és egyes járóbeteg – ellátást végzõ szervezeti
elemeinek átvételébõl adódó jogok és kötelezettségek te-
kintetében jogutódja a jogelõd intézményeknek.

A költségvetési szerv általános jogutódja a 2011. no-
vember 14-én beolvadással megszûnt MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központnak (1134 Buda-
pest XIII., Róbert Károly krt. 44.).

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. In-
gatlan-fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány
ellátásához szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingat-
lan-fenntartási és üzemeltetési feladatok központosított
végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvõ-
beteg-ellátás szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, az MH Hadrend-
jébe tartozó önálló állománytáblával rendelkezõ, más ma-
gasabb szintû parancsnokság jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a Honvéd Vezérkar
fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

11.1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.), a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatá-
sok fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény, a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szó-
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ló 2006. évi CXXXII. törvény, az egyes központosított
egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások
igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott szemé-
lyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl
szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint
az igényjogosultak és jogosultak egészségügyi ellátása.

11.2. A költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem
egészségügyi területén ellátandó speciális állami feladata:

a) részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, terü-
leti és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi
rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szük-
séges katona-egészségügyi képességek kialakításában és
fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltétel-
rendszer biztosításában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombizto-
sítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó
tevékenység végrehajtásában;

c) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egész-
ségügyi feladatok végzésében való részvétel;

d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) az alkalmassági vizsgálatok végrehajtása, az alkal-

massági követelmények, valamint az alkalmasság elbírálá-
sa rendjének meghatározása, a szolgálatképesség, illetve
szolgálatképtelenség orvosi elbírálása, a felülvizsgálati te-
vékenység (FÜV) végzése a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), továbbá a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgála-
ti viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá
tartozó személyek esetében.

11.3. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) be-
kezdése szerint, a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között
meghatározott feladatok végzése;

11.4. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben megha-
tározott feladatok végzése;

11.5. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok végzése;

11.6. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általá-
nos feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljá-
rásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben megha-
tározott feladatok végzése;

11.7. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott fel-
adatok végzése;

11.8. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állomá-
nyú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rende-
letben meghatározott feladatok végzése;

11.9. a közúti gépjármûvezetõk egészségi alkalmassá-
gának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 2.) NM rende-
letben meghatározott feladatok végzése;

11.10. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassági orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott,
tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;

11.11. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyele-
térõl szóló 15/2005. (V. 2.) EÜM rendeletben kapott felha-
talmazás alapján az MH egészségügyi tevékenységének
felügyelete, a fõszakorvosi rendszer mûködésének irányí-
tása;

11.12. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékeny-
ségrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében,
az Eütv. 74. § (1) bekezdésében, valamint a munkavédelmi
hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szó-
ló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség
Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának mûködte-
tése, a honvédelemért felelõs miniszter által alapított szer-
vezetek, továbbá a személyi állomány közegészségügyi,
járványügyi, munkaegészségügyi szakfelügyelete, köz-
egészségügyi, járványügyi, munkaegészségügyi és egész-
ségfejlesztési feladatok ellátása, járványok fennállásával
kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

11.13. az állami célú légi közlekedésben folytatott szak-
szolgálati tevékenység repülõ-egészségügyi feltételeirõl
szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet alap-
ján a repülés egészségügyi vizsgálatok végzése;

11.14. a védett személyek és a kijelölt létesítmények vé-
delmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben meg-
határozott feladatok végzése;

11.15. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésé-
nek egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
EszCsM rendeletben meghatározott feladatok végzése;

11.16. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI.
20.) EüM rendeletben meghatározott feladatok végzése;

11.17. a Hjt. 82. §-a szerint, illetve a hivatásos és szer-
zõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási in-
tézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizi-
kai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi
szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi
szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló
7/2006. (III. 21.) HM rendelet 10. §-a alapján a személyi
állomány pszichikai készenlétének és pszichikai egészsé-
gének fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatok
végzése.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szak-feladatrend szerint:

12.1. Fekvõbeteg ellátás keretében
861001 Fekvõbetegek aktív ellátása;
861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása;
861003 Bentlakásos egészségügyi

rehabilitációs ellátás;
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861004 Egészségügyi ápolás bentlakással;
861005 Bentlakásos hospice-ellátás;
12.2. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
862101 Háziorvosi alapellátás;
862211 Járó betegek gyógyító szakellátása;
862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása;
862213 Járó betegek gyógyító gondozása;
862214 Járó betegek egynapos ellátása

(pl.: mûvesekezelés);
862220 Egynapos sebészeti ellátás

(egynapos beavatkozás);
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

(kivéve: honvédelmi és rendvédelmi
szerveknél);

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek
állományának pálya- és munkaalkalmassági
vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése;

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862303 Fogorvosi szakellátás;
862301 Fogorvosi alapellátás;
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás;
12.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más,

jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett
egészségügyi szakértõi tevékenység;

869012 Humán gyógyszerkészítmények
engedélyezésének, forgalmazásának hatósági
feladataival összefüggõ szakértõi tevékenység;

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869033 Paramedikális szolgáltatás,

természetgyógyászat;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, orvosi rendelvényre történõ

halottszállítás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ

egészségügyi szolgáltatás;
869041 Család–és nõvédelmi egészségügyi gondozás;
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése,

járványügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi

ellátás;
869047 Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós

programok;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár- egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi

felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás;
869052 Település-egészségügyi feladatok;
869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok;

12.4. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológiai- és viselkedéstudományi

alapkutatás;
722025 Pszichológiai- és viselkedéstudományi

alkalmazott kutatás;
12.5. Az oktatás területén
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás

(9–10. évfolyam);
853135 Szakiskolai felnõttoktatás

(9–10. évfolyam);
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ

nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
szakmai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
szakmai gyakorlati felnõttoktatás;

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
855935 Szakmai továbbképzések;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
854212 Szakirányú továbbképzés;
85422 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;
12.6. Egyéb
712101 Mérõeszközök hitelesítése;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem;
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro

diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök
és berendezések megfelelõségének vizsgálata
és tanúsítása;

750000 Állat- egészségügyi ellátás;
325000 Orvosi eszköz gyártása;
841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés

központi igazgatása és szabályozása;
52213 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása;
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás;
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése;
562917 Munkahelyi étkeztetés;
12.7. Honvédelem területén
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

evékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár– és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási

tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
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842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi
segítségnyújtás;

842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá

kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842192 Nemzetközi katonai rendészeti szerepvállalás

béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13.1. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok (MH egészség-
ügyi szolgálatfõnök);

b) a parancsnokot (MH egészségügyi szolgálatfõnököt)
a Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján a honvé-
delmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13.2. A parancsnokot a költségvetési szerv feladatainak
ellátásában a Honvédkórház Állománytáblájában nevesí-
tett, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
meghatározott vezetõ állomány támogatja.

14. A költségvetési szervnél a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak állnak jogviszonyban, illetve a Hjt. ha-
tálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot.

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei
arányának felsõ határa 20% a költségvetési szerv kiadásai-
ban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

17. 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 na-
pon belül elkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti a Honvéd
Vezérkar fõnöke részére.

18. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Magyar Honvédség Honvédkórház
2011. október 12-én kelt, 144-46/2011. számú, egységes
szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 23.

Nyt. szám: 144–57/2011.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs
és Kulturális Fõigazgatóság alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kultu-
rális Fõigazgatóság alapító okiratát a következõk szerint
adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
2011. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgatóság.

Rövidített megnevezése: HM PRKF.
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence Protocol

Recreational and Cultural General Directorate.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1145 Budapest
XIV., Jávor u. 9/A.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf.: 25.
Telephelyei: Hotel Hadik: 1145 Budapest, Ajtósi Dü-

rer sor 29/A–B.
Istenhegyi úti Vendégház: 1125 Budapest, Istenhegyi

út 73–75.
8173 Balatonkenese, Tompa M. út 1.
3233 Mátraháza, Üdülõtelep 15.
1143 Budapest, Stefánia út 34–36.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

A költségvetési szerv a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.) egyes
szervezeti egységeinek kiválásával jön létre.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi–gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait – a vendégházak, üdülõk és a Honvéd Kul-
turális Központ üzemeltetéséhez szükséges szakanyagok
és szolgáltatások, valamint az utaztatáshoz, a reprezentáció-
hoz, a rendezvényszervezéshez és a protokolláris felada-
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tokhoz, az üdültetéshez, a kulturális szolgáltatáshoz kap-
csolódók kivételével – az MH kijelölt önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlan-fenntartási és
üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üze-
meltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan-fenntartási és
üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kije-
lölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM Miniszteri Kabinet
kabinetfõnökének közvetlen irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) be-
kezdése szerint külön jogszabályokban, a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezé-
sekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatáro-
zott feladatok ellátása;

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem);
521020 Raktározás, tárolás;
551000 Szállodai szolgáltatás;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842170 Állami protokoll;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti

szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ
mûveletekben;

842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása,
rendezése;

842194 Nonproliferáció, leszerelés,
fegyverzetellenõrzés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:

a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei
arányának felsõ határa 20% a szerv kiadásaiban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

17. 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 elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a költ-
ségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ részére.

18. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium Proto-
koll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság 2011. március
18-án kelt, 144-6/2011. számú, egységes szerkezetû alapí-
tó okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 23.

Nyt. szám: 144–55/2011.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyarország Állandó EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Kép-
viselet alapító okiratát a következõk szerint adom ki.
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1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyarország
Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet.

Rövidített megnevezése: MÁEK KK.

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 jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi–gazdasá-
gi feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása 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 Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár irányí-
tása alatt végzi.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36.
§-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint a belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok
ellátása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikáért és vé-

delmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár javaslata

alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a honvédelmi
miniszter nevezi ki és menti fel.

13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.
törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk állnak
jogviszonyban.

14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezeté-
si rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ 60
napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti HM vé-
delempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkár részére.

16. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium EBESZ
Katonai Képviselet költségvetési szerv alapításáról szóló
115/2006. (HK 23.) HM határozat, valamint a Honvédelmi
Minisztérium EBESZ Katonai Képviselet költségvetési
szerv alapító határozatának módosításáról szóló 173/2006.
(HK 1/2007.) és 4/2007. (HK 3.) HM határozat rendelke-
zései, a Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet alapító okiratának módosításáról szóló
18/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
szóló 5/2010. (V. 12.) és 13/2010. (IX. 28.) HM határozat
MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet ala-
pító okirata módosítására vonatkozó rendelkezései, továb-
bá a 2010. augusztus 30-án kelt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 23.

Nyt. szám: 144–59/2011.

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 szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
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törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempoliti-
kai Részleg alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyarország
Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg.

Rövidített megnevezése: MÁNK VPR.

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 jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi–gazdasá-
gi feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása 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 Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

8. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM védelempolitikáért
és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár irányí-
tása alatt, a Magyarország Állandó NATO Képviselet ré-
szeként végzi.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36.
§-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, va-
lamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok
ellátása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a HM védelempolitikáért és vé-

delmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár javaslata
alapján, a külügyminiszter egyetértésével, a honvédelmi
miniszter nevezi ki és menti fel.

13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.
törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk állnak
jogviszonyban. A költségvetési szerv személyi állományát
a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár, illetve a HM védelemgazdaságért fe-
lelõs helyettes államtitkár szakterületi javaslata alapján, a
külügyminiszter egyetértésével, a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar 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 elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti HM vé-
delempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkár részére.

16. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium NATO
Képviselet költségvetési szerv alapításártól szóló
116/2006. (HK 23.) HM határozat, valamint a Honvédelmi
Minisztérium NATO Képviselet költségvetési szerv alapí-
tó határozatának módosításáról szóló 174/2006. (HK
1/2007.) és 3/2007. (HK 3.) HM határozat rendelkezései, a
Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Véde-
lempolitikai Részleg alapító okiratának módosításáról
szóló 19/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítá-
sáról szóló 5/2010. (V. 12.) és 13/2010. (IX. 28.) HM hatá-
rozat MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai
Részleg alapító okirata módosítására vonatkozó rendelke-
zései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát
veszti.

Budapest, 2011. december 23.

144–60/2011.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. §
c) pontjában foglaltakra – a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A költségvetési szerv megnevezése: Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat

Rövidített megnevezése: KNBSZ

2. Megalakulásának idõpontja 1996. március 1-je.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1111 Budapest XI.,
Bartók Béla út 24–26.

Postacíme: 1502 Budapest, Pf. 117.

Telephelyei: 1118 Budapest XI., Schweidel u. 2–4.;
1021 Budapest, Budakeszi út 99–101.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelyei:

Magyar Honvédség Vezérkara Katonai Felderítõ Hiva-
tal, 1111 Budapest XI., Bartók Béla út 26.

A költségvetési szerv általános jogutódja a 2011. de-
cember 31-én beolvadással megszûnt Magyar Köztársaság
Katonai Biztonsági Hivatalnak (1118 Budapest XI.,
Schweidel u. 2–4.) A beolvadást követõen 2012. január
1-jétõl a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal
megnevezése Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra mó-
dosult.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842460 Felderí-
tõ tevékenység szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a hon-
védelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, a
Magyar Honvédség létszámát nem terheli.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló

1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1. § c)
pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;

b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya;

c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton
utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Az Nbtv. 6. és 9. §-ában meghatározott feladatok végre-
hajtásával a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium, az MH szervezeteinek és saját szervezeté-
nek nemzetbiztonsági védelme.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842191 Katonai diplomácia;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a

miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A fõigazgató helyet-
tesét (helyetteseit) a fõigazgató javaslatára a honvédelmi
miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatá-
lya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar 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 hatálybalépését követõ 60 na-
pon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a honvédel-
mi miniszter részére.

17. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Magyar Köztársaság Katonai Felde-
rítõ Hivatal K-606/26/1996. nyt. számú alapító okirata, va-
lamint a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal
alapító okiratának módosításáról szóló 114/2008.
(HK 17.) és 7/2009. (VI. 5.) HM határozat, az egyes költ-
ségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló
5/2010. (V. 12.) és 13/2010. (IX. 28.) HM határozat MK
Katonai Felderítõ Hivatal alapító okiratának módosítására
vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án
kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 2.

Nyt. szám: 144–51/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
megszüntetõ okirata

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 95. és 96. §-ában és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
11. §-ában foglaltakra – a Magyar Köztársaság Katonai
Biztonsági Hivatal megszüntetõ okiratát az alábbiak sze-
rint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tar-
tozó Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalt,
mint önálló szervezetet a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálatba történõ beolvadással – 2011. december 31-i ha-
tállyal – megszüntetem.

2. A megszûnõ költségvetési szerv:
a) megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Bizton-

sági Hivatal;
b) rövidített megnevezése: MK KBH;
c) székhelye: 1118 Budapest XI., Schweidel u. 2–4.;
d) postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25;
e) alapítója: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló

1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1. §
c) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;

f) irányító szerve és székhelye: a honvédelmi miniszter
útján a Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest,
Balaton utca 7–11.).

3. A megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály: az Nbtv.

4. A megszüntetés oka: az alapítónak a Magyar Köztár-
saság Katonai Felderítõ Hivatal és a Magyar Köztársaság
Katonai Biztonsági Hivatal egy szervezetté – a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálattá – történõ integrálásáról ho-
zott döntése.

5. A megszûnõ költségvetési szerv 2011. december
31-ig vállalhat kötelezettségeket.

6. A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja –
ideértve a vagyoni jogokat és kötelezettségeket is – a Ka-
tonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (székhelye: 1111 Buda-
pest XI., Bartók Béla út 24–26., postacíme: 1502 Buda-
pest, Pf. 117), mely az átalakítás elõtt 2012. január 1-jét
megelõzõen Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hiva-
tal megnevezéssel mûködött.

7. A megszüntetést követõen a megszûnõ költségvetési
szerv által ellátott közfeladatokat az általános jogutód
költségvetési szerv látja el.

8. A megszûnõ költségvetési szerv személyi állományát
a 6. pontban nevesített költségvetési szerv, illetve a Ma-

gyar Honvédség egyéb költségvetési szervei tervezik to-
vábbfoglalkoztatni.

9. Jelen okirat a közzétételével egyidejûleg lép hatály-
ba. A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
K-606/26/1996. nyt. számú alapító okirata, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal alapító ok-
iratának módosításáról szóló 18/2008. (HK 5.) és 6/2009.
(VI. 5.) HM határozat, az egyes költségvetési szervek ala-
pító okiratának módosításáról szóló 58/2009. (IX. 18.),
5/2010. (V. 12.) és 13/2010. (IX. 28.) HM határozat MK
Katonai Biztonsági Hivatal alapító okiratának módosításá-
ra vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus
30-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a költségvetési szerv megszûnésével egy-
idejûleg hatályát veszti. A költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásból történõ kivezetését a Magyar Állam-
kincstár végzi.

10. A megszüntetõ okiratot a Hivatalos Értesítõben köz-
zé kell tenni.

Budapest, 2011. december 2.

Nyt. szám: 144–49/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
82/2011. (HK 1/2012.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres biztonsági õrség megszüntetésérõl*

A honvédelmi miniszter
83/2011. (HK 1/2012.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres biztonsági õrség további mûködésérõl*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
134/2011. (XII. 20.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek alapításáról,

tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékeny-
ségérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM
utasítás módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységé-
rõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi szervezeteket a HM kivételével a
miniszter alapítja.”

2. §

Az Utasítás 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A honvédelmi szervezetek alapító okiratának mó-
dosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt szöveg kiadására a miniszter jogosult. Az alapító ok-
iratok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöve-
gének kiadása során a HM Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata rendelkezéseinek megfelelõen, az abban megha-
tározott állami vezetõ kiadmányozási jogot gyakorol.”

3. §

Az Utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó katonai
szervezeteinek egyes pénzügyi- gazdasági, valamint lo-
gisztikai gazdasági feladatait ellátó szervezeti egységét – a
pénzügyi és számviteli, valamint a logisztikai ellátási
utaltságuk, továbbá a gazdaságossági szempontok figye-
lembevételével – úgy kell kialakítani, hogy az a megelõzõ
védelmi helyzetben és a rendkívüli állapotban is képes le-
gyen az alaprendeltetésének megfelelõ feladatait önállóan
végrehajtani.”

4. §

Az Utasítás 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot, az MH
Altiszti Akadémiát, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskolát és az MH Honvédkórházat, továbbá a
miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteket az
(1) bekezdés szerinti szakágazati rend alkalmazásával fõte-
vékenységüknek megfelelõ szakágazatba kell besorolni.”

5. §

Az Utasítás 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az MH Al-
tiszti Akadémia és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szak-
képzõ Iskola, az MH Honvédkórház, továbbá a miniszter
közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek alapító okira-
tában, a (2) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel,
az azok szakágazatára és alapfeladataira jellemzõ tevé-
kenysége(ke)t az Államháztartási Szakfeladatrend alkal-
mazásával kell rögzíteni, kiegészítve a Szakfeladatrend
szerint végzett védelmi szakfeladatokkal.”

6. §

Az Utasítás 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a gazdasági szervezet feladatai a hon-
védelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mû-
ködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint meg-
osztásra kerülnek, úgy ügyrenddel – a (2) bekezdésben fel-
sorolt feltételek hiánya esetén – a honvédelmi szervezet lo-
gisztikai gazdálkodási és a pénzügyi és számviteli felada-
tok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi
szervezet e feladatra kikülönített szervezeti egységének is
rendelkeznie kell.”

7. §

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

(2) Hatályát veszti az utasítás
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 1. §-ában, 3. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint

12. § (3) és (6) bekezdésében a „, valamint felügyelete”
szövegrész.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
135/2011. (XII. 20.) HM

u t a s í t á s a
a 2011. évi decemberi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a 2011. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl szóló 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet, va-
lamint a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-
rõl szóló 9/2011. (I. 25.) HM utasítás rendelkezéseire – a
2011. évi decemberi munkaszüneti napok körüli munka-
renddel kapcsolatban a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tarto-
zó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-
rõl szóló 9/2011. (I. 25.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
rendelkezéseit a 2011. decemberi munkaszüneti napok kö-
rüli munkarendre vonatkozóan a jelen §-ban meghatáro-
zott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél 2011.
december 27. és 2011. december 30. között

a) a hivatásos és szerzõdéses katonák a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 77. § (1) bekez-
dés f) pontja alapján mentesülnek a szolgálatteljesítési kö-
telezettség alól,

b) a kormánytisztviselõk, közalkalmazottak és munka-
vállalók a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 107. § h) pontja, a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) bekezdés
a) pontja, valamint a kormánytisztviselõk jogállásáról szó-
ló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.

(3) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó HM-szervezeteknél csak a hivatali
ügyintézéshez minimálisan szükséges létszámot – szerve-
zeti egységenként (titkárság, fõosztály, csoportfõnökség)
legalább 1 fõ – vezetõ beosztású – hivatali ügyeletest és
1 fõ ügyintézõt – kell a szolgálati vagy munkahelyen biz-

tosítani. A hivatali ügyeletes szükség esetén legyen képes
az adott szervezet személyi állományának kiértesítésére.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek
vezetõi biztosítják telefonon történõ elérhetõségüket.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott hivatali ügyeleti
feladatokat ellátó állomány részére a (2) bekezdés szerinti
idõszakban végzett munka ellentételezéseként a szolgálat-
teljesítési, illetve munkavégzési kötelezettség alóli mente-
sítést 2012. január 31-ig kell biztosítani.

(6) A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása
alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám- racio-
nalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM
utasítás szerinti szervezeti változásokban érintett, a (2) be-
kezdésben meghatározott idõszakban felmentési idejét töl-
tõ és a szolgálatteljesítés alól nem mentesített állományra a
fenti rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a (2) bekezdésben meghatározott idõszakra tervezett
szabadságot legkésõbb 2012. elsõ negyedévében ki kell adni.

3. §

Felhatalmazást kap a Honvéd Vezérkar fõnöke, az MK
Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója, az MK Katonai
Felderítõ Hivatal fõigazgatója, valamint a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem rektora, hogy az alárendelt szer-
vezetei 2011. decemberi munkarendjét – különös tekintet-
tel az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoz-
tatottak munkarendjére – ezen utasítással összhangban
részletesen szabályozza.

4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2012. február 1-jén hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ut. 3. §-a.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
136/2011. (XII. 20.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési

tevékenységének kialakításáról és mûködésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a következõ

utasítást

adom ki:
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1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, valamint fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Ezen utasításban foglaltakat kell alkalmazni a 3. §
(3) bekezdése szerinti szervek és szervezetek hatáskörébe
tartozó szabályzatok fejlesztésére (a továbbiakban: sza-
bályzatfejlesztési tevékenység).

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) bevezetett tapasztalat: adott tevékenység minimális

felhasznált erõforrás és kockázat, valamint maximális ha-
tékonyság melletti teljesítésének legmegfelelõbb, legcél-
szerûbb módja érdekében végrehajtott javító elemzés és
annak minden eredménye;

b) éves kiadási terv: a szolgálati könyvek és fõnökségi
kiadványok kiadásával kapcsolatos feladatok meghatáro-
zására összeállított terv. A kiadásra jogosultak tervigényei
alapján az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ) állítja össze;

c) fõnökségi kiadvány: az a kiadvány, amely tartalmilag
a szabályozó tevékenységhez kapcsolódik, és könyv vagy
füzet formájában az MH szakirányító szervei által kerül ki-
adásra;

d) hatálytalanított szolgálati könyv és fõnökségi kiad-
vány archiválása: papíralapon meglévõ szolgálati könyv,
illetve fõnökségi kiadvány hatálytalanítása során annak di-
gitális formára történõ átalakítása és elektronikus könyv-
tárban történõ tárolása;

e) kidolgozó csoport: adott szabályzat fejlesztésére lét-
rehozott ideiglenes munkacsoport;

f) kidolgozói intézkedés: adott szabályzat fejlesztésével
kapcsolatos intézkedés;

g) kidolgozói munka: az a tevékenység, amelyet a sza-
bályzatok kéziratainak megírása érdekében több szerv,
személy végez, meghatározott sorrendben;

h) MH Központi Doktrinális Adatbázis: elektronikus
úton, online, az MH Intranet hálózatán elérhetõ, interaktív
kiadvány és segédanyag gyûjtemény;

i) MH Központi Doktrinális Adattár: elektronikus úton,
DVD formátumban hozzáférhetõ, interaktív kiadvány és
segédanyag gyûjtemény;

j) szabályzat: olyan rendelkezési forma, amely az MH va-
lamennyi szervére, szervezetére és állománycsoportjára ér-
vényes általános és konkrét elõírásokat tartalmaz a katonai
szolgálat egészére vagy egyes szakterületeire vonatkozóan;

k) szabályzatfejlesztési tevékenység: magában foglalja
az MH igényei szerinti új szabályzatok kidolgozását,

a használatban lévõk rendszeres felülvizsgálatát és szük-
ség szerinti kiegészítését, valamint átdolgozását;

l) szabályzatfejlesztési munkacsoport: az MH szabály-
zatfejlesztési tevékenységét tervezõ és koordináló testület;

m) szabályzatfejlesztési terv: a szabályzatfejlesztési te-
vékenység végrehajtására vonatkozó, a szabályzatok prio-
ritás szerinti fejlesztési sorrendjét, kapcsolódó feladatokat,
felelõsöket tartalmazó éves terv;

n) szabályzatok besorolása:
1. I. kategória: az „átdolgozás nélkül használható” sza-

bályzatok, amelyek teljes mértékben használhatóak;
2. II. kategória: az „átdolgozása szükséges” besorolású

szabályzatok, amelyek átalakítás, kisebb tartalmi változta-
tás után megfelelnek a további felhasználásra;

3. III. kategória: a „hatálytalanításra javasolt” szabály-
zatok, amelyek olyan mértékben elavultak, hogy a továb-
biakban még átdolgozással sem javasolt a rendszerben tar-
tásuk.

o) szakmai felelõs: a HM azon szerve, illetve az MH
azon katonai szervezete, amely javaslatot tesz a szabályza-
tok kidolgozására, hatálybaléptetésére, módosítására, ha-
tálytalanítására, valamint vezeti a kidolgozó tevékenysé-
get;

p) szolgálati könyv: az MH-nál kiadható általános érvé-
nyû központi rendelkezések közül a szabályzatot és az
alapdoktrínát foglalja magában;

q) szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok hatály-
baléptetése: az adott szolgálati könyv, illetve fõnökségi ki-
advány használatának a kiadásra jogosultak által történõ –
utasítással, illetve intézkedéssel való – elrendelése;

r) szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadása:
az adott szolgálati könyvön, illetve fõnökségi kiadványon
elvégzendõ valamennyi munkafolyamat, annak megterve-
zésétõl a tárolásáig.

2. A szabályzatfejlesztési tevékenység rendszere

3. §

(1) A szabályzatok kidolgozásával, illetve fejlesztésé-
vel kapcsolatos tevékenységet a szabályzatfejlesztési
munkacsoport tervezi és koordinálja.

(2) A szabályzatfejlesztési munkacsoport elnöke a Hon-
véd Vezérkar fõnökhelyettes (a továbbiakban: HVKFH),
elnökhelyettese az MH Vezetési és Doktrinális Központ
(a továbbiakban: MH VDK) parancsnoka, titkára az MH
VDK Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ Osztály (a továb-
biakban: DSZFO) osztályvezetõje.

(3) A szabályzatfejlesztési munkacsoportba a következõ
szervek, illetve szervezetek egy-egy képviselõt delegálnak:

a) HVK Személyzeti Csoportfõnökség;
b) HVK Felderítõ Csoportfõnökség;
c) HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség;
d) HVK Logisztikai Csoportfõnökség;
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e) HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség;
f) HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség;
g) HVK Kiképzési Csoportfõnökség;
h) MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
i) MH GEOSZ;
j) MH Támogató Dandár;
k) MH Altiszti Akadémia;
l) MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola;
m) MH Ludovika Zászlóalj;
n) HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal;
o) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
(4) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát

a Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karról egy tag dele-
gálására.

(5) A szabályzatfejlesztési munkacsoportban a döntést
igénylõ kérdések esetén a (3)–(4) bekezdés szerinti tagok
egy-egy szavazati joggal rendelkeznek.

(6) A szabályzatfejlesztési munkacsoport feladatai:
a) kialakítja és rendszeresen felülvizsgálja a (3)–(4) be-

kezdés szerinti szervek és szervezetek hatáskörébe tartozó
szabályzatok fejlesztésének irányelveit;

b) elbírálja az adott szakmai felelõs által elkészített, az
adott szakterülethez tartozó szabályzatok besorolását;

c) meghatározza a szabályzatok fejlesztési prioritását;
d) elkészíti a – Honvéd Vezérkar fõnöki – kidolgozói in-

tézkedést, mely mandátumot biztosít a szakmai felelõs
számára a szabályzatfejlesztéshez szükséges szaktisztek
és egyéb, a kidolgozói munkához szükséges eszközök és
infrastruktúra biztosításához, továbbá tartalmazza:

da) a kidolgozó csoport tagjait;
db) a fejlesztés részletes feladatait;
dc) a feladatok határidõit;
dd) az esetleges külsõ (munkacsoportba be nem vont)

szakemberek felkérését, feladataikat;
e) elrendeli a hatályos, I. besorolási kategóriába esõ, de

lejárt felülvizsgálati határidejû szabályzatok újbóli felül-
vizsgálatát;

f) döntést hoz a szabályzatfejlesztési munkacsoportta-
goknak a szabályzatok kidolgozásával, illetve fejlesztésé-
vel kapcsolatos elõterjesztéseirõl;

g) végrehajtja a szabályzatfejlesztési terv és az éves ki-
adási tervbe való bedolgozások harmonizálását.

(7) A szabályzatfejlesztési munkacsoport következõ évi
munkatervét a szabályzatfejlesztési munkacsoport titkára
állítja össze, amely a szabályzatfejlesztési munkacsoport
adott év harmadik ülésén kerül jóváhagyásra. A szabályzat-
fejlesztési munkacsoport munkatervét a HVKF hagyja
jóvá.

(8) A szabályzatfejlesztési munkacsoport elnöke évente
legalább három alkalommal munkacsoportülést hív össze,
amelyek kötelezõ napirendi pontjai az alábbiak:

a) elsõ ülés: szabályzatfejlesztési terv megvitatása, ja-
vaslatok véglegesítése;

b) második ülés: a szabályzatfejlesztési terv és az éves
kiadási tervbe való bedolgozások harmonizálása (tárgyév
június 20-ig);

c) harmadik ülés: éves feladatértékelés, következõ év
tervezése.

(9) A munkacsoporti ülést a szabályzatfejlesztési mun-
kacsoport elnöke, távollétében helyettese vezeti le.

4. §

(1) Adott szabályzat fejlesztését a 3. § (6) bekezdés d) pont-
jában meghatározott kidolgozó csoport hajtja végre.

(2) A kidolgozó csoport tagjai:
a) kidolgozó csoport vezetõ: szakmai felelõs;
b) kidolgozó csoport vezetõ helyettes: a szakmai felelõs

által kijelölt szakember;
c) szakmai kidolgozói munka végrehajtására kijelölt, il-

letve felkért személy(ek).
(3) A kidolgozó csoport rendeltetése:
a) új szabályzat létrehozása;
b) I. kategóriába sorolt szabályzat kiegészítõ (elektroni-

kus, média) elemekkel való fejlesztése;
c) II. kategóriába sorolt szabályzat átdolgozása.
(4) A kidolgozó csoport feladata:
a) adott szabályzat témájával kapcsolatos bevezetett ta-

pasztalatok, bevezetett STANAG-ek, szolgálati könyvek
és fõnökségi kiadványok bekérése az MH VDK-tól, azok
feldolgozása;

b) a szabályzat fejlesztési feladatainak részletes kidol-
gozása;

c) részfeladatok felelõseinek kijelölése;
d) határidõk kijelölése;
e) szakmai egyeztetés a Fegyvernemi Állandó Munka-

csoport illetékes szekciójával;
f) kidolgozói munka végrehajtása.

3. A szolgálati könyvek
és fõnökségi kiadványok kezelése

5. §

(1) A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok ki-
adásánál a 3. § (3)–(4) bekezdése szerinti szervek és szer-
vezetek hatáskörébe tartozó nyílt szolgálati könyvbõl és
fõnökségi kiadványból egy elektronikus példányt kap az
MH VDK DSZFO, amelyet – amennyiben a kiadásra jogo-
sult a hatályba léptetõ intézkedésben ezt meghatározza –
feltölt az MH Központi Doktrinális Adatbázis és az MH
Központi Doktrinális Adattár állományába.

(2) A szabályzatokat – amennyiben a szabályzatfejlesz-
tési munkacsoport más javaslattal nem él – ötévente felül
kell vizsgálni és a 2. § n) pontja szerinti kategóriákba kell
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sorolni. Az érvényesség idejét a dokumentum hatálybalép-
tetõ intézkedésében, illetve a szabályzatfejlesztési tervben
fel kell tüntetni.

(3) A hatálytalanított szolgálati könyvek és fõnökségi
kiadványok archiválását az MH VDK DSZFO hajtja végre.

4. Záró rendelkezések

6. §

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

(2) Az utasítás 3. § (4) bekezdése 2012. január 1-jén lép
hatályba.

(3) Az utasítás 3. § (3) bekezdés o) pontja 2011. december
31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
137/2011. (XII. 20.) HM

u t a s í t á s a
a HM Hadtörténeti Intézet

és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök,
kulturális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával

kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a 97. § (1) bekezdés n) pontjában és 146. § (3) be-
kezdésében foglaltakra, a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kulturális
javak kiállítóhelyeinek felmérése, a szakmai feltételek és a
vagyonvédelem biztosítottságának ellenõrzése, a funkcio-
nális megfelelõség vizsgálata és a szükséges további fel-
adatok meghatározása céljából a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kul-
turális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával kapcso-
latos feladatokról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen aláren-
deltségébe, valamint közvetlen, és fenntartói irányítása,
továbbá felügyelete alá tartozó szervezetekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. §

(1) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiak-
ban: HM HIM) által az 1. melléklet szerint kihelyezett ha-
ditechnikai eszközök, kulturális javak kiállítóhelyeinek
felmérése, a szakmai feltételek és a vagyonvédelem bizto-
sítottságának ellenõrzése, a funkcionális megfelelõség
vizsgálata és a szükséges további feladatok meghatározása
céljából munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport)
hozok létre.

(2) A Munkacsoport elnöke a HM HIM parancsnoka,
titkára a HM HIM törzsosztályvezetõje.

(3) A Munkacsoport tagjai
a) a HM kabinetfõnöke által,
b) a HM parlamenti államtitkára által,
c) a Honvéd Vezérkar fõnöke által,
d) a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség

csoportfõnöke által,
e) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

fõosztályvezetõje által,
f) a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje által,
g) a HM HIM parancsnoka által,
h) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója

által,
i) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója

által, valamint
j) az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoka

által
kijelölt személyek (szervezetenként 1-1 fõ).

(4) A (3) bekezdés szerinti vezetõk a tagok kijelölésére
vonatkozó döntésüket a jelen utasítás hatálybalépését kö-
vetõ nyolcadik napig írásban küldik meg a Munkacsoport
elnökének.

(5) A Munkacsoport tagjának helyettesítésérõl szükség
esetén a kijelölési jogkörrel bíró vezetõ írásban rendelkezik.

(6) A Munkacsoportba delegált tag munkaköri leírását
közvetlen szolgálati elöljárója, illetve munkahelyi vezetõ-
je ezzel a feladattal kiegészíti.

(7) A Munkacsoport munkájában való részvételért díja-
zás nem adható.

(8) A Munkacsoportban való részvétellel összefüggés-
ben felmerülõ belföldi kiküldetési költségeket a tagot fog-
lalkoztató szervezet viseli.

(9) A jelen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek veze-
tõi a Munkacsoport elnökének kérésére biztosítják a Mun-
kacsoport munkájához a vizsgálattal kapcsolatos vala-
mennyi adatot és információt.

(10) A Munkacsoport döntéseit a jelenlévõ tagok egy-
szerû szótöbbségével hozza meg.

3. §

(1) A Munkacsoport alakuló ülését a jelen utasítás ha-
tálybalépését követõ 14. napig tartja meg.
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(2) A további ülések összehívása a titkár által elkészített
és az elnök által jóváhagyott munkaterv szerint, illetve in-
dokolt esetben soron kívül történik.

4. §

(1) A Munkacsoport a munkaterv szerint végzi feladatait.
(2) A Munkacsoport fõ feladatai:
a) a HM HIM által kihelyezett haditechnikai eszközöket,

kulturális javakat bemutató kiállítóhelyek, haditechnikai
parkok (a továbbiakban: hadiparkok) jogi helyzetének
vizsgálata,

b) a hadiparkokba kihelyezett ingó kincstári vagyonele-
mek helyzetének felmérése és a vagyonvédelem biztosí-
tottságának ellenõrzése,

c) az egyes hadiparkok rendeltetésének elemzése, a
honvédelmi nevelésben, ismeretterjesztésben, katonai to-
borzásban és hagyományõrzésben betöltött szerepének
vizsgálata,

d) javaslattétel a HM HIM szakmai felügyeletében ma-
radó hadiparkok kijelölésére,

e) a kijelölt hadiparkok funkcionális és mûködtetési hát-
terének meghatározása, javaslattétel a jogi és költségvetési
struktúra biztosításra,

f) terv kidolgozása az e) pontban meghatározottak vég-
rehajtására,

g) terv kidolgozása a HM HIM szakmai felügyeletében
nem maradó hadiparkok felszámolására vagy azok va-

gyonkezelõi jogának végleges átadására más állami költ-
ségvetési szerv részére.

(3) A Munkacsoport elnöke
a) a munkacsoportba delegált szervezetek képviselõivel

együttmûködve 2011. december 31-ig elkészíti a vizsgált
kérdésekrõl szóló jelentést és javaslatokat, amelyeket
2012. február 1-ig terjeszt fel a miniszter részére jóváha-
gyásra a HM parlamenti államtitkára és a HM közigazga-
tási államtitkára útján,

b) az a) pontban szereplõ javaslatok jóváhagyását köve-
tõen 2012. április 30-ig megküldi a HM Jogi Fõosztály ré-
szére a feladatok szabályozásához szükséges közjogi szer-
vezetszabályozó eszközökre vonatkozó szövegjavaslatait,
a további kodifikációs eljárás lefolytatása érdekében.

(4) A Munkacsoport titkára
a) elkészíti Munkacsoport munkatervét (feladathoz ren-

delt felelõs és közremûködõ megjelölésével), majd azt a
jelen utasítás hatálybalépését követõ tizenötödik napig jó-
váhagyatja a Munkacsoport elnökével,

b) gondoskodik a Munkacsoport alakuló ülésének jelen
utasításban foglalt határidõn belül történõ megtartásáról.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és 2012. május 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 137/2011. (XII. 20.) HM utasításhoz

A HM HIM szakmai felügyelete alá tartozó haditechnikai kiállítóhelyek

Fsz. Hely – szerzõdõ partner
A kiállítóhelyen

elhelyezett
eszközök száma

1 Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) 161

2 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Ócsai Kiképzõbázis) 145

3 MH Központi Kiképzõbázis (Szentendre) 32

4 MH Támogató Dandár, Petõfi Sándor Laktanya 46

5 MH Logisztikai Ellátó Központ, 1. Raktárbázis. (Mátyásföld) 2

6 MH Logisztikai Ellátó Központ, 3. Raktárbázis (Bp. Lehel út) 23

7 MH Logisztikai Ellátó Központ, 5. Raktárbázis (Tápiószecsõ) 12

8 MH Logisztikai Ellátó Központ, 8. KÁR (Kalocsa) 3

9 MH Pápa Bázisrepülõtér (Pápa) 12

10 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (Kecskemét) 10

11 MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred. (Szentes) 5

12 MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Hódmezõvásárhely) 3

13 MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata) 1

14 MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság (Szombathely) 3

15 MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 8

16 Pintér Mûvek (Kecel) 530

17 Földi Telepítésû Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma (Zsámbék) 92

18 Kiskunhalas Város Önkormányzata 1

19 Nemesmedves Község Önkormányzata 1

20 Hortobágy Község Önkormányzata 1

21 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1

22 Magyargencs Község Önkormányzata 21

23 Tapolca Város Önkormányzata 7

24 Taszár Község Önkormányzata 4

25 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága (Miskolc) 2

26 Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján) 1

27 Terror Háza Múzeum (Budapest) 1

28 Nagyatádi Városi Múzeum 9

29 Gyermek- és Ifjúságszervezet-történeti Múzeum (Zánka) 12

30 Goldtimer Alapítvány (Budapest, Budaörsi Repülõtér) 1

31 56-os Történelmi Alapítvány (Kiskunmajsa) 6

32 Zoltán Gõzös Közhasznú Alapítvány (Neszmély) 1

33 Bereg Népe Védelmében Polgári Védelmi Alapítvány (Vásárosnamény) 3
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Fsz. Hely – szerzõdõ partner
A kiállítóhelyen

elhelyezett
eszközök száma

34 Citadella Investment Vagyonkezelõ Kft. fa. (Bp.) – Mottone Holding 5

35 Monostori Erõd Hadkultúra Központ Mûemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító
Nonprofit Kft. (Komárom)

14

36 Fülöp Attila (Bodajk) 1

37 Honvéd Sportrepülõ Egyesület (Szolnok) 1

38 Fõvárosi Állat- és Növénykert 1

Összesen: 38 helyszín, 1182 darab eszköz.
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A honvédelmi miniszter
138/2011. (XII. 20.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
és a Honvédelmi Minisztérium között

2008. május 29-én megkötött
Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra
vonatkozó rendelkezései végrehajtásának

egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. §
(1) bekezdés l) pontja alapján – az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gaz-
dálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendel-
kezéseivel összhangban – a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. má-
jus 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlan-
vagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosítá-
sáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi
Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Va-
gyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó ren-
delkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tarto-
zó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) A honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdésére
figyelemmel, az utasítás hatálya nem terjed ki a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatoknak az alaptevékenységük
ellátásához szükséges speciális kezelésû vagyonelemeire.

(3) Nem terjed ki az utasítás hatálya – a lakásgazdálko-
dási körbõl a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lak-
hatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rende-
let 4. § (1) bekezdésére figyelemmel kivont HM vagyon-
kezelésû lakóépületek (lakások és a lakóépületekben lévõ
nem lakás célú helyiségek) kivételével – a HM vagyonke-
zelésében lévõ lakásokkal és a lakóépületekben lévõ nem
lakáscélú helyiségekkel való gazdálkodással (így különö-
sen a bérlettel, értékesítéssel, kezeléssel, bérlõkijelölés-
sel), valamint az erdõgazdálkodással kapcsolatos felada-
tokra.

(4) Jelen utasítás alkalmazásában
a) HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv: HM

Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továb-
biakban: HM HVF),

b) a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok vonatko-
zásában az erdõgazdálkodás szakmai felügyeletét ellátó
szerv: HM HVF,

c) HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv: HM
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igaz-
gatóság.

(5) Jelen utasítás alkalmazása során a honvédelmi szer-
vek minõsített adatot tartalmazó vagyonelemei tekinteté-



ben a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény elõírásainak megfelelõen kell eljárni.”

2. §

Az Ut. Általános rendelkezések alcíme a következõ
2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv tevékenységét – ideértve a Honvédelmi Minisztéri-
um fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rend-
jérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás szerinti infra-
strukturális gazdálkodás körébe tartozó feladatokat is – a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv szakmai
irányításával végzi.

(2) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv az in-
gatlanvagyon kezelésével, a HM vagyonkezelésében lévõ
ingatlanállománnyal való gazdálkodással kapcsolatos ja-
vaslatait a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv
útján – a szolgálati út betartásával – terjeszti fel a döntésre
jogosult személy részére.”

3. §

Az Ut. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A vagyonkezelõ az ingatlanvagyon birtoklásával,
használatával kapcsolatos jogok változásával, valamint az
ingatlan-nyilvántartást érintõ ügyekben – különösen telek-
alakítás, mûvelési ág változás esetén – az MNV Zrt. elõze-
tes tulajdonosi hozzájárulásának birtokában járhat el.
A hozzájárulás megkérésére – a HM vagyonfelügyeleti
feladatokat ellátó szerv egyidejû tájékoztatása mellett – a
HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv jogosult.”

4. §

(1) Az Ut. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok tekinte-
tében a vagyonkezelõ képviselõje – az (1a) bekezdésben
foglalt ügycsoportok kivételével – a HM vagyonfelügyeleti
feladatokat ellátó szerv vezetõje.”

(2) Az Ut. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) A HM vagyonkezelésében lévõ, valamint a HM
vagyonkezelésébe kerülõ ingatlanokat érintõ bírósági, ha-
tósági és földhivatali eljárásokban, továbbá ingatlanrende-
zési, társasházi és lakásszövetkezeti, valamint közüzemi
szolgáltatóknál lévõ ügyekben a vagyonkezelõ képviselõi
feladatokat – bírósági ügyekben a HM jogi képviseletét el-
látó szervvel közremûködve – a HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szerv vezetõje látja el.”

5. §

Az Ut. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Az engedély beszerzése érdekében az ingatlan fe-
lett a használat jogát gyakorló honvédelmi szervezet veze-
tõje által – a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
útján a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ré-
szére – készített megkeresésnek tartalmaznia kell a hasz-
nálat jogát gyakorló honvédelmi szervezet vezetõjének a
szerzõdés megkötésére vonatkozó állásfoglalását, a terve-
zett szerzõdéskötés lényeges körülményeit – így különö-
sen a bérbeadásra irányuló eljárás formájára vonatkozó ja-
vaslatot, a szerzõdéstervezetet, a bérleti jogviszony idõtar-
tamára vonatkozó javaslatot, a bérleti igénnyel érintett in-
gatlan adatait, jogi helyzetét, a bérleti szerzõdés megköté-
sére vonatkozóan a harmadik személy által megfogalma-
zott kérelmet – valamint a HM vagyonkezelõi feladatokat
ellátó szerv, illetõleg a HM vagyonfelügyeleti feladatokat
ellátó szerv által kért egyéb információkat. Amennyiben a
szerzõdésre irányuló kérelmet nem közvetlenül a haszná-
lat jogát gyakorló honvédelmi szervezetnél terjesztették
elõ, a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv intéz-
kedik az érintett honvédelmi szervezet – és szükség szerint
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv – állásfogla-
lásának bekérésére.”

6. §

Az Ut. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-

vény (a továbbiakban: Vtv.) 24. §-ában, valamint az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) fog-
laltakra figyelemmel a bérbeadásra fõszabály szerint ver-
senyeztetés (pályázat) útján, a Vtv. 24. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben pedig versenyeztetés mellõzésé-
vel kerülhet sor. A pályázati eljárást – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a HM vagyonkezelõi feladato-
kat ellátó szerv folytatja le. A pályázati eljárás megindítá-
sára, illetõleg versenyeztetés mellõzése esetén a bérleti
(haszonbérleti) szerzõdés megkötésére a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv elõzetes, írásbeli hozzájá-
rulása alapján kerülhet sor. A HM vagyonkezelõi feladato-
kat ellátó szerv a hozzájárulás megkérésére irányuló elõ-
terjesztéséhez csatolja a pályázati felhívás, valamint az an-
nak elválaszthatatlan részét képezõ bérleti szerzõdés ter-
vezetét.

(2) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az
ingatlan felett a használat jogát gyakorló honvédelmi szer-
vezet vezetõje a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv elõzetes, írásbeli hozzájárulása birtokában folytatja
le a pályázati eljárást, illetõleg – versenyeztetés mellõzése
esetén – köti meg a bérleti szerzõdést. A hozzájárulás meg-
szerzésére irányuló kérelmet – az (1) bekezdés szerinti tar-
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talommal – az ingatlan felett a használat jogát gyakorló
honvédelmi szervezet vezetõje a HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szerv útján terjeszti fel.

(3) A jelen utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szer-
vezetek személyi állománya a pályáztatás során a gazdasá-
gosság, az esélyegyenlõség és versenysemlegesség kritéri-
umainak megfelelõen jár el, a vezetõi állomány pedig eze-
ket az elveket érvényesíti, és a jelen utasításban szereplõ,
kötelezõ eljárási szabályok alkalmazását ellenõrzi. Kétség
esetén a vezetõ köteles megkérni a HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szerv állásfoglalását.

(4) A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok nyílt vagy
zártkörû pályázat útján történõ bérbeadása esetén a honvé-
delmi szervezeteknek a jelen utasítás 10/A–10/M. §-ában
szereplõ általános eljárási szabályok alapján kell eljárnia.
A pályázati felhívás és adatlap készítésekor a 3. számú
mellékletben foglalt mintát kell alkalmazni azzal, hogy
azok tartalmát minden esetben az adott ingatlan és haszno-
sítási mód sajátosságaira figyelemmel kell meghatározni.”

7. §

Az Ut. a következõ 10/A–10/M. §-sal és az azt megelõ-
zõ alcímmel egészül ki:

„A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
pályázat útján történõ bérbeadásának szabályai

10/A. § A pályáztatást – a 10/B. §-ban meghatározott ki-
vételektõl eltekintve – nyilvános eljárással kell lefolytatni.

10/B. § Zártkörû pályázat kiírására a Vtv. 24. § (3) be-
kezdésében meghatározott esetekben kerülhet sor.

10/C. § (1) A nyilvános pályázati felhívásról készített
kivonatot minden esetben – legalább a HM honlapján és az
illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetõ-
tábláján – közzé kell tenni, úgy, hogy az az ajánlatok be-
nyújtására vonatkozó határidõ (a továbbiakban: ajánlatté-
teli határidõ) leteltéig elérhetõ legyen.

(2) A kivonatnak tartalmaznia kell a kiíró honvédelmi
szervezet (a továbbiakban: Kiíró) nevét és székhelyét, az
idõszakosan hasznosítani kívánt ingatlan pontos megjelö-
lését, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségeit (te-
lefonszám, e-mail), a részletes pályázati felhívás rendelke-
zésre bocsátásának helyét, idejét, valamint esetleges ellen-
értékét és megfizetésének módját. Tartalmaznia kell to-
vábbá azt, hogy a pályázati eljáráson való részvétel feltéte-
le a pályázati felhívás átvétele. A pályázati felhívást fõsza-
bály szerint ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani,
azonban kivételesen, ha annak terjedelme vagy bonyolult-
sága indokolja, a pályázati felhívás átadása ellenértékhez
köthetõ, amely nem haladhatja meg az elõállítás és a ren-
delkezésre bocsátás költségeit.

(3) Zártkörû pályázat esetén a Kiíró köteles egyidejûleg,
közvetlenül és azonos módon a részletes pályázati felhívás
megküldésével legalább három, egymástól független érde-
keltet írásban felhívni az ajánlattételre. Ez esetben a 10/C.

§ (2) bekezdése alapján elkészített és az ajánlatkérés meg-
történtérõl szóló kivonatot csak a HM honlapján kell nyil-
vánosságra hozni.

(4) A pályázati felhívás tartalmát a Kiíró az ingatlan jel-
legétõl és a tervezett hasznosítás egyéb körülményeitõl
függõen állapítja meg, azonban legalább a következõ tar-
talmi elemeket kell tartalmaznia:

1. a hasznosítandó ingatlan megjelölését,
2. a Kiíró megnevezését, székhelyét,
3. a pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörû),
4. a hasznosításra vonatkozó feltételeket, a fizetés mód-

jára vonatkozó elõírásokat,
5. azt, hogy a Kiíró a szerzõdést határozott vagy határo-

zatlan idõre kívánja megkötni,
6. a pályázatok benyújtásának pontos helyét, módját és

határidejét,
7. az ajánlati kötöttség idõtartamát, valamint az annak

esetleges meghosszabbítására vonatkozó elõírásokat,
8. a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot a

10/K. § (4) bekezdésében megjelölt okból eredménytelen-
né nyilváníthassa,

9. a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes pá-
lyázó visszalépése vagy a 10/K. § (3) bekezdésében meg-
határozott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat so-
ron következõ helyezettjével szerzõdést köthessen,

10. a pályázat érvényességének feltételeit,
11. az arra vonatkozó felhívást, hogy a pályázó köteles

hitelt érdemlõen igazolni, hogy vele szemben nem állnak
fenn a Vtv. 25. §-ban meghatározott kizáró okok,

12. az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy tehetõ-e rész-
ajánlat, és ha igen, melyik ingatlan(ok) vonatkozásában,

13. az ingatlan használatát érintõ esetleges korlátozáso-
kat, a vonatkozó szabályok megjelölése és ezek megisme-
résének módját,

14. az ingatlannal kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ciókat,

15. az arra történõ utalást, hogy a pályázati eljáráson
való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele,

16. a hiánypótlás lehetõségére történõ utalást, valamint
a nem pótolható hiányosságok körét, amelyek a pályázat
érvénytelenségét eredményezik,

17. a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését,
18. a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre

bocsátásának határidejét és módját, valamint a szerzõdést
biztosító mellékkötelezettségeket (így különösen a köt-
bért, óvadékot),

19. a pályázatok bontásának pontos helyét, idejét és a
résztvevõk körét,

20. a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolá-
sakor alkalmazandó értékelési szemponto(ka)t és az érté-
kelés rendszerét,

21. a pályázatok elbírálására rendelkezésre álló határ-
idõt,

22. az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét,
23. a Kiíró által érvényesként elfogadhatónak tartott

legalacsonyabb összegû bérleti díjat (haszonbért),
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24. a pályázók értesítésének módját és határidejét,
25. a 10/F. §-ban foglaltakat.
(5) A Kiíró a (4) bekezdésben foglaltakon kívül további

eljárási szabályokat is megállapíthat a pályázati felhívás-
ban.

(6) A pályázó legkésõbb az ajánlattételi határidõ utolsó
napját megelõzõ 10. napig kérhet tájékoztatást írásban
vagy szóban. A szóban elõterjesztett kérelemrõl a Kiíró-
nak jegyzõkönyvet kell felvennie, amelyet a jegyzõkönyv
készítõjének és a kérelmezõnek is alá kell írnia. A Kiíró a
tájékoztatást – a kérdés bonyolultságától függõen – más-
nap, de legkésõbb az ajánlattételi határidõt megelõzõ 6.
napig köteles írásban megadni. A kérdést és a választ teljes
terjedelmében meg kell küldeni az összes magánszemély
és szervezet részére, amelyek a pályázati felhívást az aján-
lattételi határidõ lejártát megelõzõ napig átvették.

(7) A pályázó legkésõbb az ajánlattételi határidõ utolsó
napját megelõzõ 10. napig kezdeményezhet helyszíni
szemlét. A helyszíni szemle idõpontját legkésõbb az aján-
lattételi határidõt megelõzõ 6. napra kell kitûzni, és leg-
alább 2 munkanappal elõre tájékoztatni kell róla a pályáza-
ti felhívást átvevõ összes magánszemélyt és szervezetet.

(8) A (6) és (7) bekezdésben biztosított határidõt köve-
tõen kért tájékoztatás, vagy kezdeményezett helyszíni
szemle esetén a kérelmezõt írásban tájékoztatni kell a ké-
relem késedelmérõl és annak elutasításáról.

(9) Az elsõdlegesen alkalmazandó és meghatározó érté-
kelési szempont a felajánlott bérleti díj mértéke. Egyéb ér-
tékelési szempontok csak különösen indokolt esetben, pél-
dául az ingatlan, vagy az ingatlanban végzett tevékenység
jellegére tekintettel alkalmazhatóak.

(10) A pályázati felhívást a Kiíró által kijelölt bizottság
készíti elõ (elõkészítõ bizottság) és terjeszti fel aláírás cél-
jából a Kiíró képviselõje részére. Az elõkészítõ bizottság
legalább egy tagjának gazdasági szakembernek és leg-
alább egy tagjának jogi végzettséggel rendelkezõ szakem-
bernek kell lennie.

(11) A pályázati felhívás elõkészítése során a Kiíró kép-
viseletében csak az a személy járhat el, aki írásban nyilat-
kozott arról, hogy vele szemben a 10/L. § (1) bekezdésé-
ben szereplõ összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

10/D. § (1) A Kiíró nyilvános pályázat esetében az aján-
lattételi határidõt nem határozhatja meg a pályázati felhí-
vás közzétételétõl számított 30 napnál, zártkörû pályázat
esetében a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napnál rö-
videbb idõtartamban.

(2) A pályázati felhívásban foglalt feltételek csak kivé-
telesen, indokolt esetben, legkésõbb az ajánlattételi határ-
idõ utolsó napját megelõzõ 10. napig módosíthatóak.
A módosítást a kivonattal azonos módon, a 10/C. § (1) be-
kezdése szerint kell közzétenni, továbbá – nyilvános és
zártkörû pályázat esetén egyaránt – a pályázati felhívást át-
vevõk részére is meg kell küldeni.

(3) A Kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi
határidõ letelte elõtt visszavonni. Errõl a kivonat közlésé-
vel megegyezõ helyeken és módokon az ajánlattételi ha-

táridõ lejárta elõtt köteles hirdetményt megjelentetni.
A hirdetményt – nyilvános és zártkörû pályázat esetén
egyaránt – meg kell küldeni a pályázati felhívást átvevõk
részére. A felhívás visszavonása esetén a Kiíró köteles a
pályázati felhívás ellenértékét visszafizetni az iratok
visszaszolgáltatása ellenében.

(4) A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosít-
hatja vagy visszavonhatja pályázatát.

(5) A pályázó a pályázati felhívásban foglaltaknak meg-
felelõen, továbbá a Kiíró felhívására köteles a pályázatá-
ban foglaltakat hitelt érdemlõen igazolni.

(6) A Kiíró köteles a pályázati felhívást átvevõ szerve-
zet vagy magánszemély nevérõl, a szervezet székhelyérõl,
képviselõjének nevérõl, telefonszámáról és elektronikus
címérõl; magánszemély esetén a lakhelyérõl, telefonszá-
máról és elektronikus címérõl külön listát vezetni.

10/E. § (1) A pályázaton való részvétel pályázati bizto-
síték adásához köthetõ, melyet a Kiíró által meghatározott
módon és idõpontig kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A Kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati felhívás
visszavonása, az eljárás eredménytelenségének, vagy ér-
vénytelenségének megállapítása esetén, továbbá – a pályá-
zatok elbírálását követõen – a nem nyertes pályázók részé-
re köteles 8 napon belül visszafizetni. A határidõt a vissza-
vonásról szóló hirdetmény közzétételének, vagy az ered-
mény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell
számítani.

(3) Nem fizethetõ vissza a pályázati biztosíték, ha a pá-
lyázó a pályázatát az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki felróható,
vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

(4) A nyertes pályázó esetében a pályázati biztosíték
összegét a bérleti díjba be kell számítani.

10/F. § (1) A pályázat akkor fogadható el, ha azt a pályá-
zó cégjelzéssel, magánszemély esetén névvel és címmel
ellátott, zárt borítékban, legalább 2 példányban, a pályáza-
tok benyújtására nyitva álló határidõben, a megadott he-
lyen, az adott pályázatra utaló jeligével, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújtotta be. A pályázat egy példá-
nyának minden oldalon tartalmaznia kell a szervezeti kép-
viselõ eredeti cégszerû aláírását, a magánszemély pályázó
eredeti aláírását, valamint a meghatalmazott aláírását.

(2) Egy pályázó csak egy pályázat kidolgozásában és
benyújtásában lehet közvetve vagy közvetlenül érdekelt,
de ez nem érintheti a pályázó részajánlat-tételi jogosultsá-
gát. Ez a korlátozás vonatkozik a konzorciális – polgári
jogi társaság tagjaként tett – pályázatokra is. A 10/H. § (1) be-
kezdése szerinti Értékelõ Bizottság az e bekezdésben fog-
laltakat a pályázat érvényességének vizsgálata körében
köteles értékelni.

(3) A pályázat kötelezõ tartalmi elemeként kell elõírni
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról

szóló nyilatkozatot,
b) az ellenszolgáltatás összegét,
c) a pályázó nevét és címét,
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d) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályá-
zati eljárásban részt vevõ természetes vagy jogi sze-
méllyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal
semmilyen képviselõi, alkalmazotti, foglalkoztatotti, al-
kalmazói, tulajdonosi, valamint ezen személyekkel a Ptk.
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban
nem áll.

(4) Amennyiben a pályázat a (3) bekezdés szerinti tar-
talmi elemeket nem tartalmazza, azok kiegészítésére (pót-
lására) hiánypótlást nem lehet engedélyezni.

(5) Amennyiben a pályázati kiírás biztosítékadási köte-
lezettséget tartalmaz, a pályázat érvényesnek csak akkor
fogadható el, ha a pályázó igazolja, hogy a kiírásban meg-
jelölt összegû biztosítékot az ott meghatározott formában
és módon rendelkezésre bocsátotta.

(6) A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtá-
sára nyitva álló határidõ lejártával kezdõdik.

(7) A pályázó a pályázatában szereplõ ajánlathoz a fel-
hívásban meghatározott idõpontig, de legalább a benyújtá-
si határidõ lejártától számított 90 napig kötve van, kivéve,
ha a Kiíró ezen határidõn belül a pályázatot megnyert pá-
lyázóval szerzõdést köt, vagy a pályázatot eredménytelen-
né nyilvánítja.

(8) Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályá-
zati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen
utasításban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot be-
nyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak to-
vábbi szakaszából ki kell zárni.

(9) A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés
nem fizethetõ. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell,
hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvé-
tellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétõl,
valamint eredményességétõl függetlenül – a pályázót ter-
helik.

10/G. § (1) A pályázat beérkezését követõen a Kiíró
képviselõje rávezeti az átvétel pontos idõpontját és sorszá-
mát a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal iga-
zolja az átvétel tényét.

(2) A határidõben beérkezett pályázatokat tartalmazó
zárt borítékokat a Kiíró a pályázati felhívásban megjelölt
idõpontban bontja fel. Az ajánlattételi határidõ lejártát kö-
vetõen érkezett pályázatokat a Kiíró köteles felbontás nél-
kül visszaküldeni a pályázó részére.

(3) A bontáson a pályázók és meghatalmazottaik is jelen
lehetnek. A bontási eljárás során a Kiíró képviseletében
csak az a személy járhat el, aki írásban nyilatkozott arról,
hogy vele szemben a 10/L. § (1) bekezdésében szereplõ
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A 10/C. § (11) be-
kezdése szerinti nyilatkozattétele esetén a bontási eljárás-
ban részt vevõ személynek nem kell ismételten nyilat-
koznia.

(4) A pályázatok nyilvános felbontásakor a jelenlévõk-
kel ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét (lakóhe-
lyét), és azokat a számszerû adatokat, amelyek a bírálati
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

(5) A pályázatok felbontásáról és ismertetésérõl külön
jegyzõkönyvet (bontási jegyzõkönyv) kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a) a pályázatok darabszámát és azoknak a Kiíró által az
érkezési idõ szerint adott sorszámát,

b) a Kiíró képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázatok megfeleltek-e a felhívás szerinti alaki követelmé-
nyeknek,

c) a (4) bekezdés szerinti ismertetés megtörténtére vo-
natkozó utalást,

d) a pályázatok felbontásakor, valamint ismertetésekor
bejelentett esetleges kifogásokat, észrevételeket,

e) a bontási eljáráson részt vevõk felsorolását.
(6) A bontási jegyzõkönyvet a bontástól számított 8 na-

pon belül az összes pályázó részére meg kell küldeni.
10/H. § (1) A benyújtott pályázatokat a Kiíró által kije-

lölt bizottság értékeli (a továbbiakban: Értékelõ Bizottság)
és az elbírálásra vonatkozó javaslatát indokolással együtt
felterjeszti a Kiíró képviselõje részére a pályázat elbírálása
érdekében. Az Értékelõ Bizottság 3 tagú és legalább az
egyik tagjának jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) Az értékelés során csak az a személy járhat el, aki
írásban nyilatkozott arról, hogy vele szemben a 10/L. §
(1) bekezdésében szereplõ összeférhetetlenségi ok nem áll
fenn. A 10/C. § (11) bekezdés vagy a 10/G. § (3) bekezdés
szerinti nyilatkozattétele esetén az Értékelõ Bizottság tag-
jának nem kell ismételten nyilatkoznia.

(3) Az Értékelõ Bizottság csak az érvényes pályázatokat
értékelheti.

(4) A Kiíró a pályázatok felbontása után felvilágosítást
kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok
értékelése, valamint összehasonlítása elvégezhetõ legyen,
azonban ez nem eredményezheti a pályázat módosítását.

(5) Az Értékelõ Bizottság és a Kiíró köteles a pályázati
felhívásban meghatározott szempontok szerint megvizs-
gálni a pályázók alkalmasságát a szerzõdés teljesítésére,
ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét ellen-
õrizheti.

(6) Az Értékelõ Bizottság a pályázatok összehasonlítá-
sát a pályázati kiírásban meghatározott szempont, vagy
szempontok és súlyozás alapján végzi.

(7) A pályázatok értékelésérõl külön jegyzõkönyvet
kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen:

a) pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett pá-
lyázatok számát,

b) a beérkezett pályázatoknak a pályázati felhívásban
közzétett szempontok szerinti részletes értékelését,

c) az Értékelõ Bizottságnak a pályázók rangsorolására,
a nyertes pályázó megállapítására vonatkozó javaslatát,

d) a pályázók által megajánlott bérleti díjat, valamint a
pályázatok egésze értékelésének szempontjait,

e) az érvénytelen és a hiánypótlással érintett pályázatokat,
f) a pályázati eljárás során felmerült kifogásokat és ész-

revételeket, valamint ezek értékelését és az elbírálására
vonatkozó javaslatot.
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(8) Az értékelési jegyzõkönyvet az Értékelõ Bizottság
minden tagja aláírásával hitelesíti. Az értékelési jegyzõ-
könyvhöz csatolni kell a bizottság tagjának esetleges kü-
lönvéleményét is.

10/I. § Ha a pályázó hiányos pályázatot nyújtott be, ak-
kor a Kiíró által megállapított határidõn belül pótolhatja a
hiányosságokat, a hiánypótlás azonban nem eredményez-
heti a pályázat módosítását. A hiánypótlás teljesíthetõsége
érdekében megfelelõ határidõt kell biztosítani. A pályázat
érvényességét a Kiíró a hiánypótlásra rendelkezésre álló
határidõ leteltét követõen állapítja meg.

10/J. § (1) A pályázatok elbírálásáról az Értékelõ Bizott-
ság javaslatának mérlegelésével – a 11. § (7) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével – a Kiíró képviselõje (a pályáza-
tot kiíró szervezet, vagy szerv vezetõje) dönt. A pályázato-
kat a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szem-
pont, vagy szempontok és értékelési rendszer alapján kell
elbírálni.

(2) Ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a
pályázatokat az ajánlattételi határidõ lejártától számított
30 napon belül kell elbírálni.

(3) Az elbírálási határidõt a Kiíró egy alkalommal leg-
feljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyrõl az összes
érdekeltet tájékoztatni kell.

10/K. § (1) A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül írás-
ban közli valamennyi pályázóval és intézkedik a HM hon-
lapján és az illetékes önkormányzat polgármesteri hivata-
lának hirdetõtábláján történõ közzététel érdekében. Az el-
járás során felmerült kifogásokat és észrevételeket, vala-
mint az elbírálásuk eredményét csak az érintettekkel kell
közölni.

(2) A szerzõdést a pályázat elbírálásáról történt értesí-
tést követõen a lehetõ legrövidebb idõn, de legfeljebb 90
napon belül meg kell kötni.

(3) Ha a pályázat nyertesével a szerzõdéskötés meghiú-
sul, vagy a szerzõdés aláírása után a nyertes a szerzõdést
nem teljesíti és ezért a Kiíró a szerzõdést felmondja, vagy a
felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a Kiíró –
korábbi döntése alapján – jogosult a soron következõ pá-
lyázóval szerzõdést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta
után új pályázatot kiírni.

(4) Eredménytelennek kell nyilvánítani a pályázati eljá-
rást, ha

a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
b) a benyújtott pályázatok vagy a pályázók egyike sem

felelt meg a pályázati kiírásban foglalt, valamint a jogsza-
bály vagy jelen utasítás által meghatározott feltételeknek,

c) a Kiíró a 10/L. § (4) bekezdésében megjelölt okból az
eljárás érvénytelenítésérõl döntött.

(5) A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzõ-
könyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megõrizni.

10/L. § (1) A pályázatok elõkészítésében, bontásában,
értékelésében és elbírálásában nem vehet részt

a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak
képviselõje, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója
és foglalkoztatója,

b) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság képviselõje, tulajdonosa,
tagja, vezetõ tisztségviselõje, alkalmazottja vagy más
szerzõdéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaságnak a képviselõje, vezetõ tisztség-
viselõje, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pá-
lyázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, il-
letõleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,

d) az a)–c) pontban megjelölt személyek a Ptk. 685. § b)
pontja szerinti közeli hozzátartozója,

e) az a személy, akitõl bármely oknál fogva nem várható
el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).

(2) A pályázat elõkészítésében, bontásában, vagy érté-
kelésében elbírálásában részt vevõ személy a Kiíró képvi-
selõje részére, a Kiíró képviselõje pedig a közvetlen elöljá-
rója részére köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele
szemben az eljárás során valamelyik összeférhetetlenségi
ok áll fenn.

(3) Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén a Kiíró
képviselõje dönt. Ha az összeférhetetlenségi ok a Kiíró
képviselõjének személyére nézve áll fenn, akkor a vitában
a Kiíró képviselõjének közvetlen elöljárója dönt.

(4) Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati el-
járás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi
szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az
eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan
sértõ cselekményt követett el.

10/M. § (1) Kiíró a pályázati eljárás során köteles a
Korm. rendelet 43. §-ában foglaltak érvényre juttatásáról
gondoskodni.

(2) Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más sze-
mély a pályázat titkosságát megsértette, a pályázatát ér-
vénytelenné kell nyilvánítani.”

8. §

Az Ut. a 10/M. §-t követõen kiegészül az „A bérleti
szerzõdések megkötésének szabályai” alcímmel.

9. §

Az Ut. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az idõszakosan hasznosítható ingatlan, ingat-

lanrész legfeljebb 2 év határozott idõtartamra szóló, hon-
védelmi célú, vagy azt kiszolgáló funkciójú bérbeadására
vonatkozó szerzõdést, amennyiben ezen utasítás feltételei
mellett megállapított éves bérleti díj összege az 5 millió fo-
rintot nem haladja meg – a honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánított ingatlanok bérbeadására, valamint reklámtáb-
la elhelyezésére irányuló szerzõdések kivételével – a hasz-
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nálati jogot gyakorló honvédelmi szervezet vezetõje a HM
vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv 10. § (2) bekez-
désében szereplõ elõzetes, írásbeli hozzájárulásában fog-
laltakat betartva köti meg.

(2) Nem kell hozzájárulást kérni az ital- és élelmi-
szer-automata mûködtetése céljából történõ bérbeadáshoz.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével, a
honvédelmi célú, vagy azt kiszolgáló funkciójú, valamint
a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõ célú, továbbá a
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanokra,
vagy reklámtábla elhelyezésére vonatkozó bérleti szerzõ-
dést – amennyiben a szerzõdés az 5 évet meg nem haladó
határozott idõtartamra szól, és a szerzõdésben meghatáro-
zott éves bérleti díj a 10 millió forintot nem haladja meg –
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv vezetõje köti
meg.

(4) A 10 évet meg nem haladó határozott idõtartamra
szóló, szerzõdési értékét tekintve legfeljebb 15 millió fo-
rint éves bérleti díjig terjedõ bérleti szerzõdést – a (3) be-
kezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a HM vagyon-
felügyeleti feladatokat ellátó szerv vezetõje köti meg.

(5) A 15 évet meg nem haladó határozott idõtartamra
szóló, szerzõdési értékét tekintve legfeljebb 20 millió fo-
rint éves bérleti díjig terjedõ bérleti szerzõdést – a (4) be-
kezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a HM véde-
lemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára (a további-
akban: HM VGHÁT) köti meg.

(6) A 20 millió forint éves bérleti díj feletti, valamint a
15 évnél hosszabb határozott idõtartamra szóló bérleti
szerzõdést a honvédelmi miniszter köti meg.

(7) A (4)–(6) bekezdésben foglalt esetekben a verse-
nyeztetési eljárás eredményét – a HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szerv által elõterjesztett döntési javaslat
alapján – a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv
vezetõje hagyja jóvá. A döntési javaslathoz csatolni kell a
pályázati felhívást, a pályázati ajánlatokat, valamint az
ajánlatok bontásáról és értékelésérõl készült jegyzõ-
könyvet.”

10. §

Az Ut. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az MH törvényben foglalt feladatai teljesítése ér-
dekében történõ bérbeadás esetén az éves bérleti díjat a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv javaslata
alapján a honvédelmi miniszter állapítja meg. Ebben az
esetben az éves bérleti díj összege az (1) bekezdés szerint
megállapított összegnél alacsonyabb lehet, amennyiben a
bérbeadás körülményei és a bérbeadással támogatott fel-
adat azt indokolttá teszi, így különösen, ha az MH törvény-
ben foglalt feladatainak ellátását a bérleti szerzõdés vagy
más megállapodás keretében a bérlõ által nyújtott szolgál-
tatás elõsegíti. A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv a javaslatát a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó

szerv bérleti díjra vonatkozó, indokolt álláspontjának is-
meretében teszi meg.”

11. §

Az Ut. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § A használat jogával rendelkezõ honvédelmi szer-

vezet vezetõje az általa nem megköthetõ bérleti szerzõdés
tervezetét a szolgálati út betartásával megküldi a HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv részére. A HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a bérleti szerzõdés
tervezetének szakmai felülvizsgálatát követõen, egyetérté-
se esetén a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
megköti a bérleti szerzõdést, illetõleg a szolgálati út betar-
tásával – a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv
útján – felterjeszti azt a bérleti szerzõdés megkötésére jo-
gosult részére.”

12. §

Az Ut. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az utasítás 8–19. §-ában és 21–22. §-ában foglal-

tak szerint megkötött szerzõdés egy eredeti példányát – an-
nak megkötését követõ 15 napon belül – köteles a bérleti
jogviszonnyal érintett ingatlan használatának jogát gya-
korló honvédelmi szervezet vezetõje a HM vagyonkezelõi
feladatokat ellátó szerv részére megküldeni, amely a szer-
zõdések nyilvántartásáról gondoskodik. A szerzõdésekrõl
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv felé teljes körû
adatszolgáltatási kötelezettség terheli.”

13. §

(1) Az Ut. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A HM vagyonkezelésében lévõ – idõszakosan

hasznosítható – ingatlan, ingatlanrész határozatlan idõre
szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig tartó bérbe-
adására különösen indokolt esetben – amennyiben azt hon-
védelmi érdek indokolja – kerülhet sor.

(2) A 10 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó,
határozatlan idõre szóló, vagy valamely feltétel bekövet-
kezéséig tartó bérleti szerzõdést a HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szerv vezetõje köti meg.

(3) A 10 és 15 millió forint éves bérleti díj közötti, hatá-
rozatlan idõre szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezé-
séig tartó bérleti szerzõdést a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv vezetõje köti meg.

(4) A 15 és 20 millió forint éves bérleti díj közötti, hatá-
rozatlan idõre szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezé-
séig tartó bérleti szerzõdést a HM VGHÁT köti meg.
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(5) A 20 millió forint éves bérleti díj feletti, határozatlan
idõre szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig tartó
bérleti szerzõdést a honvédelmi miniszter köti meg.

(6) Az e §-ban meghatározott esetekre a 13–16. §-ban,
és a 17. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkal-
mazni kell.

(7) A határozatlan idõre szóló bérleti szerzõdésben min-
den esetben ki kell kötni a bérbeadó legfeljebb 60 napos,
elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélküli felmon-
dási jogát.

(8) A határozatlan idõre szóló bérleti szerzõdéseket a
2. számú mellékletben foglalt minta szerint kell megkötni,
azzal, hogy az egyes bérleti szerzõdések – a bérbe adandó
ingatlan jellegébõl adódó sajátos körülményekre, valamint
a célszerûségi szempontokra tekintettel – különösen indo-
kolt esetben, a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén a 2. számú
mellékletben foglalt mintától eltérhetnek, egyéb rendelke-
zéseket is magukban foglalhatnak, ám azok nem lehetnek
ellentétesek a vonatkozó jogszabályokban, közjogi szerve-
zetszabályozó eszközökben, valamint a belsõ rendelkezé-
sekben és a Vagyonkezelési Szerzõdésben foglaltakkal.”

14. §

Az Ut. 22. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az 5 évet meg nem haladó határozott idõtartamra
szóló, szerzõdési értékét tekintve legfeljebb 10 millió fo-
rint éves bérleti díjig terjedõ bérleti szerzõdést a HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv vezetõje köti meg. A
szerzõdést a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv vezetõje hagyja jóvá.

(4) A 15 évet meg nem haladó határozott idõtartamra
szóló, szerzõdési értékét tekintve legfeljebb 20 millió fo-
rint éves bérleti díjig terjedõ bérleti szerzõdést – a (3) be-
kezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a HM
VGHÁT köti meg.

(5) A 20 millió forint éves bérleti díj feletti, valamint a
15 évnél hosszabb határozott idõtartamra, vagy a határo-
zatlan idõtartamra szóló, vagy valamely feltétel bekövet-
kezéséig tartó bérleti szerzõdést a honvédelmi miniszter
köti meg.

(6) A bérbevételre vonatkozó szerzõdés tervezetét a
HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv készíti el,
szükség szerint bevonva a késõbbiekben a használat jogát
gyakorló honvédelmi szervezet vezetõjét. A HM vagyon-
kezelõi feladatokat ellátó szerv vezetõje a (3) bekezdésben
foglaltakra figyelemmel megköti a bérleti szerzõdést és
felterjeszti azt jóváhagyásra a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv vezetõje részére, vagy – a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv útján – felterjeszti
a szerzõdéstervezetet a bérleti szerzõdés megkötésére jo-
gosult részére.”

15. §

(1) Az Ut. 23. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A központi ingatlan-nyilvántartást egységesen,
valamennyi HM vagyonkezelésébe tartozó ingatlanra ki-
terjedõen a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv ve-
zeti.

(3) A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok tárgyév
december 31-ei állományáról a HM vagyonkezelõi felada-
tokat ellátó szerv évente egyszer– a HM vagyonfelügyeleti
feladatokat ellátó szerv útján – a tárgyévet követõ év má-
jus 31-éig adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére a Vagyon-
kezelési Szerzõdésben és mellékletében meghatározott
adattartalommal.”

(2) Az Ut. 23. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv ne-
gyedévente, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig
– elektronikus formában – megküldi a központi ingat-
lan-nyilvántartás adatait a HM vagyonfelügyeleti felada-
tokat ellátó szerv részére.

(5) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a HM
vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv eseti megkere-
sése alapján – a megkeresésben foglaltak szerinti adattarta-
lommal és határidõre – adatot szolgáltat a HM vagyonkeze-
lésében lévõ ingatlanokról.”

16. §

Az Ut. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A vagyonkezelõi jog átvétele, valamint ingatlanvá-
sárlás esetén – beleértve a lakás megvásárlását is – az adás-
vételi vagy egyéb szerzõdést a HM vagyonkezelõi felada-
tokat ellátó szerv készíti elõ. A szerzõdéskötést megelõzõ
eljárás során a (köz)beszerzési jogszabályok, a Korm. ren-
delet 2. §-a és 52–53. §-a, valamint a honvédelmi szerve-
zetek beszerzéseinek eljárási rendjét szabályozó HM uta-
sítás figyelembevételével kell eljárni. Az elkészített szer-
zõdéstervezetet a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv felterjeszti a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellá-
tó szerv részére. A szerzõdést 10 millió forint bruttó érték-
határig a HM VGHÁT, 10 millió forint bruttó értékhatár
fölött a honvédelmi miniszter köti meg.”

17. §

Az Ut.
a) 6. § (3) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés b) pontjá-

ban a „HM IÜ” szövegrész helyébe a „HM vagyonkezelõi
feladatokat ellátó szerv”,
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b) 9. § (2) bekezdésében és a 22. § (2) bekezdésében a
„HM IÜ vezérigazgató” szövegrész helyébe a „HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv”,

c) 16. §-ában, 21. § (3) bekezdésében és 24. § (2) bekez-
désében a „HM IÜ vezérigazgató” szövegrész helyébe a
„HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv”,

d) 17. § (2) bekezdésében a „vagyonkezelõ képviselõje”
szövegrész helyébe a „HM vagyonfelügyeleti feladatokat
ellátó szerv”,

e) 19. § (1) bekezdésében a „a Nemzeti Földalapról szó-
ló 2001. évi CXVI. törvény” szövegrész helyébe a „a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény”,

f) 19. § (2) bekezdésében „az állami irányítás egyéb jogi
eszköze” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabá-
lyozó eszköz”,

g) 1. számú mellékletének 8. pontjában és 2. számú mel-
lékletének 8. pontjában a „(HM Infrastrukturális Ügynök-
ség vezérigazgató)” szövegrész helyébe a „(HM Hadfel-
szerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály fõosztályve-
zetõ)”,

h) 1. számú mellékletének 9. pontjában és 2. számú mel-
lékletének 9. pontjában a „HM Infrastrukturális Ügynök-
ség vezérigazgatójával” szövegrész helyébe a „HM Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság
igazgatójával”
szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti az Ut. 12. §-a és 27. §-a.

19. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 138/2011. (XII. 20.) HM utasításhoz

„3. számú melléklet a 11/2010. (I. 27.) HM utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A (kiíró szervezet megnevezése) (a továbbiakban: Kiíró) – (székhelye) – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
vény (a továbbiakban: Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a további-
akban: Vhr.), továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én
megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) vonatkozó pontjai alapján

(nyílt vagy zártkörû) pályázati eljárás keretében

(év, hónap, nap)-tól kezdõdõen (határozott vagy határozatlan) idõtartamra – legfeljebb azonban a Honvédelmi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: HM) jelen pályázat tárgyát képezõ ingatlanra vonatkozó vagyonkezelõi jogának fennállásá-
ig – bérbe kívánja adni a magyar állam tulajdonában és a HM (1055 Budapest, Balaton u. 7–11.) vagyonkezelésében lévõ
alábbi ingatlanokat/helyiségeket (például legeltetés/büfé üzemeltetése) céljából.

1. Az ingatlan(ok) adatai:
X1.)

1. Az ingatlan címe: (település)
2. Fekvése: (külterület/belterület/zártkert)
3. Helyrajzi száma:
4. Megnevezése: (például gyakorlótér)
5. Az ingatlan teljes területe: ( ha m2)
6. Haszonbérbe adható terület: ( ha m2)
7. Mûvelési ága:
8. Tulajdonos: magyar állam
9. Vagyonkezelõ: Honvédelmi Minisztérium
Xy.)
2. Az ingatlan címe: (település)
3. Fekvése: (külterület/belterület/zártkert)
4. Helyrajzi száma:
5. Megnevezése: (például gyakorlótér)
6. Az ingatlan teljes területe: ( ha m2)
7. Haszonbérbe adható terület: ( ha m2)
8. Mûvelési ága:
9. Tulajdonos: magyar állam
10.Vagyonkezelõ: Honvédelmi Minisztérium

2. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei:
2.1. A pályázati eljáráson részt vehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gaz-

dasági társaságok, amelyekkel szemben nem állnak fenn a Vtv. 25. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. A Ki-
író jogosult a pályázatot érvénytelenné nyilvánítani, vagy a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a pá-
lyázati eljárás lefolytatása során vagy a szerzõdés megkötését követõen merül fel valamely kizáró körülmény.

2.2. A pályázók a Kiíró által meghatározott ( Ft, azaz forint) összegû pályázati biztosítékot a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett - - számú egyszámlájára, „jelige” megjelöléssel a pályázat benyújtását
megelõzõen átutalással kötelesek megfizetni.
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A Kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása ese-
tén, továbbá – a pályázatok elbírálását követõen – a nem nyertes pályázók részére nyolc munkanapon belül visszafizeti.
A határidõt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, vagy az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének
napjától kell számítani.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó a pályázatát az ajánlati kötöttség idõtartama alatt visszavonta, vagy
a szerzõdés megkötése neki felróható, vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

A nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték összege a bérleti díjba/haszonbérbe beszámít.
2.3. A pályázati eljáráson való részvétel feltétele a jelen pályázati felhívás átvétele.

3. A legkisebb bérleti díj/haszonbér összege:
A Kiíró a pályázható területegység vonatkozásában az éves bérleti díj/haszonbér minimumát nettó ............... Ft/m2,

azaz ………………… forint/négyzetméter összegben határozza meg.
[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének l) pontja értelmében fõsza-

bályként a bérleti díjat/haszonbért áfa nem terheli!]
Érvénytelen az a pályázat, amelyben a felajánlott bérleti díj/haszonbér összege a fent meghatározott összeget nem

éri el!
A (haszon)bérlõ(k) a bérleti díjat/haszonbért havonta egy összegben elõre, a tárgyhó 5. napjáig köteles(ek) számla el-

lenében a …………-nál vezetett ………-………-……… számú egyszámlára átutalás útján megfizetni.

4. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat:

1. a pályázó nevét, székhelyét (lakóhelyét), vezetõ tisztségviselõjének nevét, elérhetõségeit, adószámát, vagy
adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, természetes személy pályázó esetében a személyi azonosító adatokat
(születési év, hó, nap, születési hely, anyja neve) és a felajánlott éves bérleti díj összegét;

2. önkormányzat esetén nyilatkozatot arról, hogy áll-e önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;
3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Vtv. 25. § (1) bekezdésében

meghatározott kizáró ok;
4. nyilatkozatot arról, arról, hogy a pályázónak nincsen a Kiíróval, vagy bármelyik HM vagy MH szervvel

szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége;
5. nyilatkozatot arról, hogy állami tulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos jogsértõ magatartása miatt a

pályázat benyújtását megelõzõ két évben jogerõs hatósági elmarasztaló, vagy bírságot kiszabó határozatot
a pályázó ellen nem hoztak;

6. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban elõírt feltételeket, valamint a HM utasítás
szabályait megismerte és elfogadja;

7. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázatát az ajánlattételi határidõ elteltétõl számított 90 napig
fenntartja (ajánlati kötöttség);

8. arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati eljárásban részt vevõ természetes vagy jogi személlyel,
jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal semmilyen képviselõi, alkalmazotti, foglalkoztatotti, alkalmazói,
tulajdonosi, valamint ezen személyekkel a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban nem
áll;

9. külön nyilatkozatot arról, hogy a pályázó által közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatközlési és nyilatkozattételi kötelezettségének a pályázó a Kiíró által rendelkezésre bocsátott adatlap pontos ki-

töltésével is eleget tehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi igazolásokat, dokumentumokat:

1. a pályázó vezetõjének személyi igazolvány, valamint lakcímkártya fénymásolatát,
2. vállalkozói igazolvány másolatát (egyéni vállalkozó esetén),
3. gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
4. a pályázó valamennyi számlavezetõ pénzintézetének az igazolását arról, hogy a pályázó általuk vezetett

élõszámláján a megelõzõ egy évben sorban álló tétel nem volt,
5. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes területi szerve, valamint az illetékes jegyzõ által, a 30 napnál nem

régebben kiállított igazolást arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs.
A Kiíró a fenti kötelezõ tartalmi elemekkel kapcsolatban hiánypótlásra (egy) alkalommal biztosít lehetõséget. A pá-

lyázó a Kiíró felhívásától számított (Z) napon belül pótolhatja a hiányosságokat. A hiánypótlás nem eredményezheti a
pályázat tartalmának a módosítását.
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Nincs lehetõség hiánypótlásra:
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat,
b) az ellenszolgáltatás összege,
c) a pályázó neve és címe tekintetében,
d) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata tekintetében, hogy a pályázati eljárásban részt vevõ természetes vagy jogi sze-

méllyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal semmilyen képviselõi, alkalmazotti, foglalkoztatotti, alkalmazói,
tulajdonosi, valamint ezen személyekkel a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban nem áll.

(A Kiíró lehetõséget biztosít arra, hogy a pályázók az 1. pontban szereplõ ingatlanok közül csak a X1-Xy ingatlanokra
vonatkozóan nyújtsanak be pályázatot [részajánlat]).

A pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól a pályázata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a részvétellel
kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétõl, valamint eredményességétõl függetlenül – a pályázót terhelik.

5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot cégjelzéssel, vagy magánszemély esetén névvel és címmel ellátott, zárt borítékban, legalább 2, egy „ere-

deti” és egy „másolati” jelzéssel ellátott példányban, a („ …………………… bérbeadása”) jelige feltüntetésével, ma-
gyar nyelven ……………………………………………………………………………………… (év, hónap, nap)- n
(X) óráig
kell benyújtani:

1. személyesen (hétfõtõl csütörtökig délelõtt 900-tól 1100 óráig, délután 1300-tól 1500 óráig, pénteken 900-tól
1100-ig), a (Kiíró, cím) szám alatti székhelyének ügyviteli részlegére,

2. vagy postai úton a fenti címre, úgy, hogy az ajánlattételi határidõre a Kiíró kézhez vehesse.
Az eredeti példánynak minden oldalon tartalmaznia kell a szervezeti képviselõ eredeti cégszerû aláírását, a magánsze-

mély pályázó eredeti aláírását, valamint a meghatalmazott aláírását.
Ha a benyújtott példányok között eltérés mutatkozik, akkor a Kiíró a pályázat elbírálása során az „eredeti” jelzéssel el-

látott példányt fogja figyelembe venni.
A pályázat érvénytelenségét eredményezi a határidõ bármely – akár a postai szolgáltatónak felróható – okból történõ

elmulasztása.

6. Ajánlati kötöttség:
A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja a pályázatát.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártát követõ napon kezdõdik. A pályázó a pályázatát az ajánlattételi

határidõ elteltétõl számított 90 napig köteles fenntartani, kivéve, ha a Kiíró ezen idõponton belül a pályázatot megnyert
pályázóval szerzõdést köt, vagy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

7. A pályázatok bontása és elbírálása:
A pályázatok bontására (év, hónap, nap, óra) órai kezdettel, a (Kiíró) székhelyén, a (VII.) számú épület (I.) emeleti tár-

gyalótermében kerül sor. A bontáson a pályázók és meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A Kiíró a pályázatok bontásáról készült jegyzõkönyvet a bontást követõ 8 napon belül megküldi a pályázók részére.
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntést a (Kiíró vezetõje) az ajánlattételi határidõt követõ (Y) napon belül hozza

meg.
A pályázat nyertese az a pályázó,
(– amely a pályázható ingatlanra a legmagasabb bérleti díjat/haszonbért ajánlotta fel,
– ha több pályázó azonos pályázatot tesz, akkor a Kiíró ezekkel a pályázókkal külön tárgyal a legmagasabb bérleti díj

elérése érdekében,
– amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot).
A pályázatok értékelését és a (Kiíró vezetõjének) döntését haladéktalanul, de legkésõbb az elbírálást követõ nyolc na-

pon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

8. Érvényes a pályázat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõben nyújtották be;
2. a pályázati felhívásban, a jogszabályokban és a HM utasításban meghatározott feltételeknek maradéktalanul

eleget tesz;
3. olyan pályázó nyújtotta be, akinek a Kiíróval szemben nincsen fennálló lejárt fizetési kötelezettsége;
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4. olyan pályázó nyújtotta be, akivel szemben nem áll fenn, és az eljárás során sem következik be a 2. pontban
meghatározott kizáró okok valamelyike;

5. a pályázó által megjelölt, egy négyzetméterre vetített éves bérleti díj a Kiíró által az 3. pontban meghatározott
minimum bérleti díjat/haszonbért eléri;

6. a pályázó a pályázatot szabályszerûen – nem természetes személy esetén cégszerûen – aláírta;
7. állami tulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos jogsértõ magatartása miatt a pályázat benyújtását megelõzõ

két évben jogerõs hatósági elmarasztaló, vagy bírságot kiszabó határozatot a pályázó ellen nem hoztak;
8. egyik pályázó sem követ el az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekményt.

Érvénytelen a pályázat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlás(oka)t köve-
tõen sem felel meg.

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
1. nem érkezett be pályázat,
2. a benyújtott pályázatok vagy pályázók egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt, valamint a

jogszabályokban és a HM utasításban meghatározott feltételeknek.
Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályo-

kat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ
cselekményt követett el.

10. A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy:
1. ha a pályázat nyertesével a szerzõdéskötés meghiúsul, vagy a szerzõdés aláírása után a nyertes a szerzõdést nem

teljesíti és ezért a Kiíró a szerzõdést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, a soron
következõ pályázóval szerzõdést kössön, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki;

2. a pályázati eljárást a 9. pontban szereplõ indokok alapján eredménytelenné nyilvánítsa;
3. a pályázatok elbírálása során, írásban és a többi pályázó egyidejû értesítése mellett felvilágosítást kérjen a

pályázótól a kizáró okokkal, illetõleg a pályázati felhívásban elõírt egyéb követelményekkel kapcsolatos nem
egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, ez azonban nem
eredményezheti a pályázat módosítását.

11. Titokvédelmi szabályok:
A pályázó a szerzõdéskötésig köteles titokban tartani a pályázata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás során,

valamint befejezését követõen is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt,
adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, kon-
zorcionális pályázat esetén a konzorciumi résztvevõkkel, valamint a pályázó meghatalmazott jogi képviselõjével, vala-
mint a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkezõ egyéb szakértõvel való kapcso-
lattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Kiíró a pályázatát érvény-
telenné nyilvánítja.

12. A bérleti szerzõdés megkötésének feltételei
A kiírásra került ingatlan(rész)t a bérbeadó eredményes pályázati eljárás esetén, (a legmagasabb összegû) ajánlatot

tevõ pályázónak adja (haszon)bérbe.
A szerzõdéskötésre a döntésrõl való írásbeli tájékoztatástól számított (X) napon belül [legfeljebb 90 nap] kerül sor.
A bérleti szerzõdés (tervezetten) (év, hónap, nap)-tól kezdõdõen (határozott vagy határozatlan) idõtartamra szól, de

legfeljebb a HM jelen pályázat tárgyát képezõ ingatlanra vonatkozó vagyonkezelõi jogának fennállásáig tart.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a megkötendõ bérleti szerzõdés a HM utasításban meghatározott HM-szervek vagy

azok jogutódjai vezetõinek aláírásával válik hatályossá. Ennek elmaradása esetén a (Kiíró)-t szerzõdéskötési és kártérí-
tési kötelezettség nem terheli.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázóval megkötésre kerülõ szerzõdés jelen pályázati felhívás mellékle-
tét képezõ bérleti szerzõdés tervezetnek megfelelõen kerül megkötésre ( . számú melléklet).

(A használat korlátozását eredményezõ szabályzatok, intézkedések, gyakorlatok, stb. felsorolása, amennyiben a terje-
delmük lehetõvé teszi. Ha ez nem lehetséges, akkor annak ismertetése, hogy azok hol tekinthetõek meg.)
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(A pályázó tudomásul veszi a HM által meghatározott, a tárgyi ingatlan használatát korlátozó szabályokat (például lõ-
tér biztonsági szabályzata), továbbá azt, hogy a tárgyi ingatlan használata során annak rendelkezéseit köteles betartani,
és ennek elmaradásából eredõ kárért a felelõsség a bérlõt terheli, bérbeadó semminemû felelõsséget nem vállal.)

A pályázó legkésõbb az ajánlattételi határidõt megelõzõ 10. napig kérhet tájékoztatást írásban vagy szóban. A szóban
elõterjesztett kérelemrõl a Kiírónak jegyzõkönyvet kell felvennie, amelyet a jegyzõkönyv készítõjének és a kérelmezõ-
nek alá kell írnia. A Kiíró a tájékoztatást – a kérdés bonyolultságától függõen – másnap, de legkésõbb az ajánlattételi ha-
táridõt megelõzõ 6. napig köteles írásban megadni.

A pályázó legkésõbb az ajánlattételi határidõt megelõzõ 10. napig kezdeményezhet helyszíni szemlét. A helyszíni
szemle idõpontját legkésõbb az ajánlattételi határidõt megelõzõ 6. napra kell kitûzni, és legalább 2 munkanappal elõre
tájékoztatni kell róla a pályázati felhívást átvevõ összes magánszemélyt és szervezetet.

A határidõt követõen kért tájékoztatás, vagy kezdeményezett helyszíni szemle esetén a kérelmezõt írásban tájékoztatni
kell a kérelem késedelmérõl és annak elutasításáról.

Melléklet(ek):

Jóváhagyom!

Dátum

(A Kiíró vezetõje)
beosztása”
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A honvédelmi miniszter
139/2011. (XII. 27.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Állam tulajdonában
és a Honvédelmi Minisztérium

vagyonkezelésében lévõ,
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok

értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett
felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogának

vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ
átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása

elõkészítésének rendjérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(1) bekezdése alapján –az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvényben és az állami vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben fog-
laltakkal összhangban – a Honvédelmi Minisztérium va-
gyonkezelésében lévõ, honvédelmi célra feleslegessé nyil-
vánított ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre
nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogá-
nak vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ
átruházása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása
elõkészítésének rendjérõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetekre,
c) a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tarto-

zó szervezetre,
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai

szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a Magyar Állam tulajdoná-
ban és a HM vagyonkezelésében lévõ, a honvédelmi mi-
niszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított (a
továbbiakban: felesleges), más jogszabályban elõírt elide-
genítési korlátozás alá nem tartozó ingatlanok értékesíté-
sének, a vagyonkezelõi jog átruházásának és a tulajdonjog
ingyenes átruházása elõkészítésének rendjére terjed ki.

(3) Jelen utasítás alkalmazási köre nem terjed ki a lakó-
ingatlanok és a lakóingatlanokhoz tartozó, nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek elidegenítésének rendjére.

(4) A honvédelmi szervek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló

226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdésére
figyelemmel, az utasítás hatálya nem terjed ki a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatnak az alaptevékenysége ellá-
tásához szükséges, speciális kezelésû vagyonelemeire.

2. §

(1) A felesleges és értékesítésre kijelölt ingatlanok érté-
kesítésére, valamint a vagyonkezelõi jog átruházására irá-
nyuló eljárás minden szakaszában az állami vagyon érté-
kesítésére és a vagyonkezelõi jog átruházására vonatkozó
jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökben meghatározott rendelkezéseknek, valamint a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV
Zrt.) és a HM közötti Vagyonkezelési Szerzõdésben (a to-
vábbiakban: Vagyonkezelési Szerzõdés) foglaltaknak
megfelelõen kell eljárni.

(2) Jelen utasítás alkalmazásában
a) HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv: HM

Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
b) HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv: HM

Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igaz-
gatóság,

c) HM közgazdasági és pénzügyi feladatokat ellátó
szerv: HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal,

d) HM védelmi tervezési feladatokat ellátó szerv: HM
Védelmi Tervezési Fõosztály,

e) HM gazdasági tervezési és szabályozási feladatokat
ellátó szerv: HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõ-
osztály.

2. Az ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánításának szabályai

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjai hatálya alá tartozó
szervezet vezetõje a HM vagyonfelügyeleti feladatokat el-
látó szervnél kezdeményezheti a vezetése alatt mûködõ
költségvetési szerv használatában lévõ ingatlan felesleges-
sé nyilvánítását. A kezdeményezésrõl szóló javaslatát a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv vezetõje a
Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) hadmûveleti
csoportfõnökkel közösen elõterjeszti a Honvéd Vezérkar
fõnökéhez (a továbbiakban: HVKF).

(2) Az 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatálya alá tarto-
zó szervezet vezetõje – a szolgálati út betartásával – a
HVK hadmûveleti csoportfõnöknél kezdeményezheti a
vezetése alatt mûködõ költségvetési szerv használatában
lévõ ingatlan feleslegessé nyilvánítását. A kezdeménye-
zésrõl szóló javaslatát a HVK hadmûveleti csoportfõnök
elõterjeszti a HVKF-hez.

(3) Az (1)–(2) bekezdések alapján elõterjesztett javaslat
tárgyában a HVKF az 1. mellékletben foglalt minta alkal-
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mazásával dönt az ingatlannak a szolgálati alárendeltségé-
be tartozó szervezetek feladatai ellátásához való szüksé-
gességérõl. A HVKF döntésérõl a HVK hadmûveleti cso-
portfõnök – a döntésrõl szóló irat és a HVKF szolgálati
alárendeltségébe tartozó szervezetek feladatai ellátásához
nem szükséges ingatlanok aktualizált jegyzékének meg-
küldésével – nyolc napon belül tájékoztatja a HM vagyon-
felügyeleti feladatokat ellátó szervet.

(4) A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ve-
zetõje a HVKF (3) bekezdés szerinti döntése alapján a
2. mellékletben foglalt minta alkalmazásával elkészíti a
honvédelmi szervezetek jogszabályban és a közjogi szer-
vezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatai el-
látásához nem szükséges ingatlanok jegyzékét, és azt elõ-
terjeszti a honvédelmi miniszterhez. Az elõterjesztés tar-
talmazza a jegyzéken szereplõ ingatlanok tervezett hasz-
nosítására vonatkozó javaslatot, mely irányulhat a vagyon-
kezelõi jog átruházására az MNV Zrt.-nek vagy – a Nem-
zeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a to-
vábbiakban: NFAtv.) hatálya alá tartozó ingatlan eseté-
ben – a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnek (a további-
akban: NFA), vagy a vagyonkezelõi jog más szerv részére
történõ átruházásának, az értékesítésnek, vagy a tulajdon-
jog ingyenes átruházásának az MNV Zrt.-nél történõ kez-
deményezésére. Az elõterjesztés alapján a honvédelmi mi-
niszter dönt az ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánításáról és a tervezett hasznosítás módjáról.

(5) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet az
(1)–(4) bekezdésben szabályozott eljárás során teljes körû
adatszolgáltatási kötelezettség terheli a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv felé.

3. A felesleges ingatlanok jogi helyzetének
és nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos feladatok

4. §

(1) A honvédelmi miniszter 3. § (4) bekezdése szerinti
döntését követõen az ingatlanok feleslegessé nyilvánításá-
ról és a tervezett hasznosításról szóló iratokat a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv soron kívül meg-
küldi a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv részére.
A megküldött iratok alapján a HM vagyonkezelõi felada-
tokat ellátó szerv vezetõje a felesleges ingatlanok jogi
helyzetének és nyilvántartásának rendezésére ütemtervet
készít, valamint – az ütemterv megküldésével egyidejûleg
– átmeneti hasznosításukra javaslatot tesz a HM vagyon-
felügyeleti feladatokat ellátó szerv részére.

(2) A felesleges ingatlanokat – amennyiben ez a jelen
utasítás hatályba lépéséig nem történt meg – a HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv központi vagyonba
vonja.

(3) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a fe-
lesleges ingatlanok jogi helyzetét és nyilvántartását rende-

zi. A felesleges ingatlan jogi helyzetének és nyilvántartá-
sának rendezése során

a) fel kell mérni az ingatlan mûszaki állapotát, a haszná-
lattal és üzemeltetéssel összefüggõ fontosabb körülmé-
nyeket, valamint az ingatlan természetbeni telekhatárát;

b) szükség szerint el kell végezni az ingatlan elõzetes
környezetvédelmi vizsgálatát;

c) el kell végezni az ingatlan analitikus nyilvántartási
adatainak és okmányainak pontosítását, az idõközben be-
következett változások átvezetését;

d) ellenõrizni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett jogokat, feljegyzett tényeket, átvezetett adatokat, va-
lamint az esetleges széljegyek tartalmát, gondoskodni kell
arról, hogy az ingatlan-nyilvántartás a valóságnak megfe-
lelõ állapotot tükrözze, kezdeményezni kell a téves be-
jegyzések törlését, tisztázni kell az ingatlan szabályozási
terv szerinti övezeti besorolását;

e) számításba kell venni az ingatlan védett jellegét, az
ingatlanon esetlegesen fennálló, vagy azt terhelõ használa-
ti jogokat, hatósági kötelezéseket (ideiglenes fennmaradá-
si engedély, hatályos bontási határozat, egyéb kötelezé-
sek) és tilalmakat (építési, telekalakítási tilalmak), vala-
mint azok idõtartamát, tartalmát, terjedelmét és megszün-
tetésének lehetõségét;

f) átadásra elõ kell készíteni azokat az okiratokat, okmá-
nyokat, vagy az ezekbõl készült kivonatokat, illetve az
ezekrõl készített másolatokat, amelyek a tájékoztatási kö-
telezettség körébe tartozó tényekre, jogokra, körülmé-
nyekre vonatkoznak, azok fennállását vagy megszûnését
bizonyítják, illetve igazolják;

g) fel kell mérni a határozott idõre vagy feltétel bekövet-
keztéig szóló (haszon)bérleti, vagy használatba adási szer-
zõdés alapján a vagyonkezelõt terhelõ kötelezettségeket,
tisztázni kell a kötelezettségek alóli mentesülés jogi lehe-
tõségeit;

h) kezdeményezni kell a kivett, állami terület I. mûvelé-
si ág bejegyzés törlését, egyidejûleg végre kell hajtani a
mûvelési ágba sorolással kapcsolatos feladatokat;

i) az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott körben el kell készíteni az épület energetikai tanúsít-
ványát.

(4) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a ren-
dezett ingatlanok dokumentációját haladéktalanul meg-
küldi a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ré-
szére, egyidejûleg javaslatot tesz a rendezett ingatlanok ér-
tékesítésére, illetve vagyonkezelõi jogának vagyonkeze-
lésre jogosult más szervek részére történõ átruházására,
vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására.

(5) A felesleges ingatlan jogi helyzetének és nyilvántar-
tásának rendezése során biztosítani kell azt, hogy a lehetõ
legegyszerûbb rendezés eredményeként az ingatlan alkal-
massá váljon az értékesítésre, illetve vagyonkezelõi jogá-
nak vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ
átruházására vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására.
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4. Az értékesítés lebonyolításába bevont
gazdálkodószervezet megbízásának szabályai

5. §

(1) A felesleges ingatlanok értékesítésének lebonyolítá-
sára a honvédelmi miniszter a közbeszerzésekrõl szóló
2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pontjában
foglalt feltételeknek megfelelõ gazdálkodószervezetet (a
továbbiakban: lebonyolító) bízhat meg.

(2) A lebonyolítóval a honvédelmi miniszter a megbízási
(keret)szerzõdést olyan tartalommal köti meg, mely szerint
a felesleges ingatlan értékesítésének jelen utasítás 7–8. §-a
szerinti elõkészítésével, valamint a saját hatáskörû értéke-
sítési eljárás jelen utasítás 9–15. §-a szerinti lefolytatásá-
val összefüggõ valamennyi feladat elvégzése – az MNV
Zrt. hatáskörébe tartozó feladatok kivételével – a lebonyo-
lító kötelezettsége legyen.

(3) A lebonyolítóval kötendõ megbízási (keret)szerzõ-
dés tervezetét a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv készíti el, és a szolgálati út betartásával jóváhagyásra
felterjeszti a honvédelmi miniszter részére. A szerzõdéster-
vezetnek teljes részletességgel tartalmaznia kell a HM és a
lebonyolító közötti jogviszony tartalmát, a felek jogait és
kötelezettségeit, a lebonyolítóra vonatkozó szakmai köve-
telményeket, illetve a lebonyolító értékesítési eljárás so-
rán teljesítendõ részletes feladatait. Az (1)–(2) bekezdés
szerinti megbízási (keret)szerzõdés csak olyan gazdálko-
dószervezettel köthetõ meg, amely maradéktalanul megfelel
a honvédelmi miniszter által jóváhagyott szerzõdéstervezet-
ben foglalt szakmai követelményeknek.

(4) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott szerzõdés-
tervezet alapján a lebonyolítóval véglegesített megbízási
(keret)szerzõdést a HM vagyonfelügyeleti feladatokat el-
látó szerv a szolgálati út betartásával aláírásra felterjeszti a
honvédelmi miniszter részére.

(5) Megbízási keretszerzõdés esetén az egyes értékesí-
tendõ ingatlanokra vonatkozóan a honvédelmi miniszter –
a megbízási keretszerzõdés keretein belül – eseti megbízá-
si szerzõdéseket köt a lebonyolítóval. Az eseti megbízási
szerzõdések tervezeteit a HM vagyonfelügyeleti feladato-
kat ellátó szerv készíti el és a szolgálati út betartásával fel-
terjeszti azokat a honvédelmi miniszter részére.

(6) A lebonyolítóval a kapcsolatot a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv tartja. A HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv kapcsolattartás körébe
tartozó feladatait a megbízási (keret)szerzõdés tartal-
mazza.

(7) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet a
megbízási (keret)szerzõdés hatálya alá tartozó értékesítési
eljárás során teljes körû adatszolgáltatási kötelezettség ter-
heli a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv felé.
Ennek keretében a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ál-
tal meghatározottak szerint jár el.

6. §

A honvédelmi miniszter a felesleges és értékesítésre ki-
jelölt ingatlanok értékesítésével és az értékesítésre irányu-
ló eljárással kapcsolatos jogi feladatok ellátására – ide ért-
ve a lebonyolító értékesítési eljárással kapcsolatos tevé-
kenysége jogszerûségének ellenõrzését is – jogi tanácsadó
szervezetet bízhat meg.

5. A felesleges ingatlan értékesítésének elõkészítése

7. §

(1) Az értékesítésre tervezett ingatlan tekintetében a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv elõterjesz-
tése alapján a honvédelmi miniszter kezdeményezi a MNV
Zrt.-nél az értékesítési eljárás lefolytatását (a továbbiak-
ban: értékesítési javaslat).

(2) A honvédelmi miniszter (1) bekezdés szerinti dönté-
sérõl a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv tájé-
koztatja a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet.

(3) A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ve-
zetõje elrendelheti, hogy a HM vagyonkezelõi feladatokat
ellátó szerv az értékesítésre kijelölt – jogi és ingatlan-nyil-
vántartási szempontból rendezett – ingatlan forgalmi ér-
tékbecslését készíttesse el. Az értékesítésre kijelölt ingat-
lan hivatalos forgalmi értékbecslését a közbeszerzési, be-
szerzési szabályok betartásával kiválasztott értékbecslõvel
kell elkészíttetni. Az értékesítési eljárás során biztosítani
kell azt a követelményt, hogy ugyanaz az értékbecslõ két
egymást követõ értékesítési eljárásban nem vehet részt.

(4) Az értékesítési eljárás során készített értékbecslés
szakmai tartalmának felülvizsgálatára a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv és a HM védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM
VGHÁT) szakértõt bízhat meg.

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdése szerinti elõterjesztést megelõ-
zõen a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv in-
tézkedik a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv felé
az értékesíteni tervezett ingatlan tulajdoni lapjának beszer-
zésére, az ingatlan jogi és ténybeli adatait tartalmazó adat-
lapjának, szükség szerint az ingatlanforgalmi értékbecslés,
az adásvételi szerzõdéstervezet, az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 26. § (3) bekezdése szerinti megál-
lapodástervezet, valamint az értékesítési javaslat összeállí-
tásához a Vhr. 25. § (3) bekezdése szerint szükséges egyéb
iratok összeállítására, és aláírásra elõterjeszti a honvédel-
mi miniszter részére az MNV Zrt.-nek szóló értékesítési
javaslatot.
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(2) A Vhr. 26. § (2) bekezdés a) pontja szerinti – az érté-
kesítés lebonyolítására vonatkozó – megbízás esetén a
Vhr. 26. § (3) bekezdése szerinti megállapodást az MNV
Zrt.-vel a HM VGHÁT köti meg (saját hatáskörû értéke-
sítés).

(3) Az ingatlan értékesítésére irányuló eljárás során a
Vhr. rendelkezései az irányadóak.

6. A saját hatáskörû értékesítési eljárással kapcsolatos
követelmények, elõírások

9. §

(1) A saját hatáskörû értékesítési eljárás a Vhr. 26. §
(3) bekezdése szerinti megállapodás érvényes létrejöttét
követõen kezdõdhet meg.

(2) Az értékesítési eljárást az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
34–35. §-ára tekintettel, a Vhr. 26. § (3) bekezdése szerinti
megállapodásban meghatározott módon kell lefolyatni.

10. §

(1) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv az ál-
tala elkészített pályázati felhívás (árverés esetén az árveré-
si hirdetmény) tervezetét megküldi a HM vagyonfelügye-
leti feladatokat ellátó szerv részére, aki – annak vélemé-
nyezését követõen – a Vhr. 32. § (1) bekezdésére tekintet-
tel jóváhagyásra megküldi azt az MNV Zrt. részére. A pá-
lyázati felhívás kiírója – a HM vagyonfelügyeleti feladato-
kat ellátó szerv eltérõ intézkedése hiányában – a HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv. A pályázatok bontá-
sára a kiíró telephelyén kerül sor, melyre meg kell hívni a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv részérõl a
(2) bekezdés szerinti Értékelõ Bizottságba delegált sze-
mélyt.

(2) Az MNV Zrt. által jóváhagyott, a Vhr. 32. § (3) be-
kezdése szerint közzétett, illetve a Vhr. 32. § (6) bekezdése
szerint megküldött pályázati felhívásra beérkezett – a kiíró
által feldolgozott és indokolt döntési javaslattal ellátott –
ajánlatokat a kiíró megküldi a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv részére. A kiíró által döntésre elõké-
szített ajánlatokat a HM VGHÁT, mint az Értékelõ Bizott-
ság elnöke által vezetett, és a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv vezetõjébõl, a HM vagyonkezelõi
feladatokat ellátó szerv vezetõjébõl, a HM vagyonfelügye-
leti feladatokat ellátó szerv ingatlanfelügyeleti feladatokat
végzõ osztályának állományából kijelölt személybõl (a to-
vábbiakban együtt: tagok) álló Értékelõ Bizottság értékeli.
Indokolt esetben az Értékelõ Bizottság az elnök által meg-
hívott személyekkel bõvíthetõ. A meghívottak az Értékelõ
Bizottság ülésén tanácskozási joggal rendelkeznek.

(3) Az Értékelõ Bizottság ülésérõl jegyzõkönyvet kell
vezetni.

(4) Az Értékelõ Bizottság ülése zárt.
(5) Az Értékelõ Bizottság összehívásával, az Értékelõ

Bizottság ülésérõl készítendõ jegyzõkönyv vezetésével és
a tagok részére történõ kézbesítésével kapcsolatos felada-
tok teljesítése a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv kötelezettsége.

(6) Az Értékelõ Bizottság – a tagjai által szótöbbséggel
kialakított, a Vhr. 38. § (1) bekezdése szerinti – javaslatát a
HM VGHÁT írja alá. Szavazategyenlõség esetén az Érté-
kelõ Bizottság elnökének szavazata dönt. A Vhr. 38. §
(6) bekezdésében foglaltak betartásával az Értékelõ Bi-
zottság a javaslatát – az értékelési jegyzõkönyvvel együtt
– döntésre megküldi az MNV Zrt.-nek.

11. §

(1) Az MNV Zrt. Vhr. 40. § (1) bekezdése szerinti dön-
tését követõen, az abban foglaltaknak megfelelõen a HM
vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv véglegesíti az adás-
vételi szerzõdés tervezetét, melyet felterjeszt a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv részére, aki a szer-
zõdés véleményezését követõen intézkedik annak vevõ ál-
tali aláíratására, majd felterjeszti azt a honvédelmi minisz-
ter részére. Amennyiben a Vhr. 26. § (3) bekezdése szerin-
ti megállapodás azt lehetõvé teszi, a szerzõdéseket érték-
határra való tekintet nélkül a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv jogtanácsosának – illetve ennek hiá-
nyában a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály jog-
tanácsosának – ellenjegyzése mellett a honvédelmi minisz-
ter, vagy az általa az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény 33. § (2) bekezdésének megfelelõen
meghatalmazott személy köti meg. Az adásvételi szerzõ-
désnek a következõ fõbb tartalmi és formai elemeket kell
tartalmaznia:

1. a szerzõdõ felek pontos megnevezése, székhelye, te-
lephelye (gazdasági társaság esetében a képviseletre jogo-
sult neve és fontosabb személyi adatai, illetve az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben az
okiratok kellékeiként meghatározott adatok);

2. az ingatlan megjelölése és jellemzõ adatai (cím, hely-
rajzi szám, tulajdoni lapszám, épületszám, területnagyság,
légköbméter, értékadatok stb.);

3. a jogváltozás jogcímének megjelölése;
4. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, módja és

mértéke, valamint határideje (vételár, készpénzfizetés,
költségtérítés stb.);

5. a birtokbaadás feltételei (határideje, módja, szükség
esetén rendelkezés a tulajdonjog fenntartással történõ bir-
tokbaadásról stb.);

6. az ingatlan lényeges tulajdonságai és esetleges hiányos-
ságai (az ingatlan fõbb mûszaki és használati jellemzõi);

7. az ingatlannal kapcsolatos jogok, terhek és tények
felsorolása;
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8. a szerzõdés megszûnésére vonatkozó megállapodá-
sok, a szerzõdésszegés következményei (A vevõt az adás-
vételi szerzõdésbõl eredõen reá háruló kötelezettségek hi-
bás vagy késedelmes teljesítése esetén a szerzõdésszerû
teljesítésre írásban haladéktalanul fel kell szólítani.
Amennyiben a szerzõdésbõl fakadó kötelezettségei teljesí-
tésének pótlására megadott határidõ eredménytelenül telt
el, az eredeti állapot helyreállítása mellett intézkedni kell a
szerzõdés felbontására, illetve az elállásra és a vevõvel
szemben a szerzõdés hibás, vagy nem teljesítésébõl eredõ-
en fennálló követelés polgári peres úton történõ érvényesí-
tésére);

9. a vételár késedelmes teljesítése esetén fizetendõ kése-
delmi kamat mértéke;

10. a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekre irá-
nyuló megállapítások (foglaló, kötbér, jótállás, bankga-
rancia, jogvesztés kikötése, zálogjog, óvadék, kezesség);

11. azon kérdések felsorolása, amelyek rendezését a szer-
zõdés külön megállapodás körébe utalja (így különösen az
ütemeletetési költségek viselésére vonatkozó kérdések);

12. a szerzõdés hatályosságának feltételei (így különö-
sen harmadik személy jóváhagyása, szükséges ellenjegy-
zések);

13. a szerzõdéskötéssel kapcsolatos és egyéb költségek
viselésére vonatkozó fõ és mellékkötelezettségek teljesíté-
sére vonatkozó megállapítások;

14. a vevõ tulajdonjogának a földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásba történõ bejegyzéshez szükséges hozzájárulás a
tulajdonszerzési jogcím megjelölésével, illetve a hozzájá-
rulás feltételei;

15. a vevõ környezetvédelmi nyilatkozata, amely sze-
rint az adásvételi szerzõdés tárgyát képezõ ingatlan kör-
nyezeti állapotából – ide értve az ingatlanon esetlegesen
végzendõ régészeti feltárásból fakadó kötelezettségeket
is –, azon esetlegesen feltárásra kerülõ környezeti
szennyezõdésekbõl, tûzszerészeti elõírásokból fakadó kö-
telezettségek megtérítését, kártérítését, illetve bármiféle
ezzel kapcsolatos kárenyhítési térítés iránti igényt, követe-
lést nem támaszt és nem érvényesít az eladóval szemben,
egyúttal vállalja az ingatlan esetleges környezeti kármen-
tesítésével összefüggõ költségek viselését.

(2) A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv az
érvényesen létrejött adásvételi szerzõdés két eredeti példá-
nyát a szerzõdés teljesítése érdekében haladéktalanul meg-
küldi a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv részére.

12. §

(1) Amennyiben a vételár beszedését a Vhr. 26. § (3) be-
kezdése szerinti megállapodás a HM számára írja elõ, az
ezzel kapcsolatos feladatokat a HM vagyonkezelõi felada-
tokat ellátó szerv végzi.

(2) Amennyiben az ingatlan teljes vételára nem folyik
be a Vhr. 26. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban
foglaltakra tekintettel az adásvételi szerzõdésben megje-

lölt bankszámlára az adásvételi szerzõdésben megjelölt
határidõre, a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
vezetõje – a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv egyidejû tájékoztatása mellett – haladéktalanul fel-
szólítja a vevõt a vételár késedelmes idõszakra esõ ké-
sedelmi kamattal növelt összege megfizetésének telje-
sítésére.

(3) Amennyiben a vételár – késedelmi kamattal növelt –
teljes összege a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
által megadott póthatáridõre sem folyik be a (2) bekezdés
szerinti bankszámlára, a HM vagyonkezelõi feladatokat ellá-
tó szerv vezetõje haladéktalanul tájékoztatja errõl a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv vezetõjét, aki intéz-
kedik a szükséges jogi lépések megtételére.

13. §

(1) A birtokbaadási eljárás lefolytatása a HM vagyonke-
zelõi feladatokat ellátó szerv feladata. Az ingatlan birtok-
ba, illetve tulajdonba adásának követelményei a követ-
kezõk:

1. Az adásvétel tárgyát képezõ ingatlant vagy ingatlano-
kat az érvényesen létrejött szerzõdésben rögzített feltéte-
lekkel a vevõ részére birtokba kell adni.

2. A birtokbaadási eljáráson részt kell venni:
a) az eladó és a vevõ képviselõjének,
b) az ingatlan utaltsági feladatait ellátó katonai szerve-

zet képviselõjének,
c) amennyiben az ingatlan bérlettel, vagy használati

joggal terhelten került eladásra a bérlõ, illetve a használó
képviselõjének, mint meghívottaknak,

d) felépítményes ingatlan esetében az üzemeltetési fel-
adatokat ellátó szervezet képviselõjének.

3. A birtokbaadási eljárásra meg kell hívni az MNV Zrt.
képviselõjét.

4. Amennyiben a birtokbaadási eljárást lefolytató HM
vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv szükségesnek ítéli,
az eljárásra meghívhatja a helyi önkormányzat képviselõjét,
hatóságok és közmûvek képviselõit is.

5. Rögzíteni kell az ingatlan lényeges adatait, így külö-
nösen az épületek számát, rendeltetésüket, mûszaki álla-
potukat, a közmûellátás módját, a közmûvek mûszaki álla-
potát, a mérõórák számát, állását, az utolsó leolvasás idõ-
pontját.

6. Az ingatlan területérõl, az épületek, építmények mû-
szaki állapotáról videofelvételt kell készíteni, azt nyilván-
tartási számmal kell ellátni, az átadó példányát a tervtár-
ban kell tárolni.

7. A birtokbaadási eljáráson rögzíteni kell az ingatlan-
nal kapcsolatban minden olyan tényt, ami az ingatlan bir-
toklásával, használatával kapcsolatos és arról az átadó tu-
domással bír.

8. A birtokbaadási eljárás meghiúsulásáról az átvevõt és
átadót – valamint a 3. pont szerinti egyéb résztvevõket –
azonnal tájékoztatni kell.
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9. Az eljárásról jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõ-
könyvben rögzíteni kell az eljárás megkezdésének és lezá-
rásának idõpontját, a résztvevõ személyeket, valamint az
eljárással kapcsolatos összes lényeges tényt, körülményt.

10. A lezárult birtokbaadási eljárásról a HM vagyonke-
zelõi feladatokat ellátó szerv tájékoztatja a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szervet.

(2) Az érvényesen létrejött adásvételi szerzõdés alapján
az ingatlan birtokbaadására csak akkor kerülhet sor, ha a
vételár teljes összege befolyt a 12. § (2) bekezdése szerinti
bankszámlára. A birtokbaadást és lényeges körülményeit
jegyzõkönyvben kell rögzíteni, amelyet az adásvételi szer-
zõdéshez kell csatolni.

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonjogát több termé-
szetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság szerzi meg, a birtokbaadást
lehetõleg egy eljárás keretében kell lefolytatni.

14. §

Az értékesítéssel összefüggõ gazdasági eseményekkel,
az ingatlan egyedi nyilvántartásával, az ingatlanállomány-
változással, a vagyonból történõ kivezetéssel és az össze-
sített adatok szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat a ha-
tályos jogszabályoknak és egyéb normatív rendelkezések-
nek megfelelõen kell végezni.

15. §

Árverési eljárás keretében történõ értékesítésre a Vhr.
44–47. §-a az irányadó azzal, hogy megbízott árvereztetõ-
ként – a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv el-
térõ intézkedése hiányában – a HM vagyonkezelõi felada-
tokat ellátó szerv jár el.

16. §

A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet az érté-
kesítési eljárás során teljes körû adatszolgáltatási kötele-
zettség terheli a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv felé. Ennek keretében a HM vagyonkezelõi feladato-
kat ellátó szerv a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv által meghatározottak szerint jár el.

17. §

(1) Az utasítás 7–15. §-a – a 7. § (2) bekezdésében fog-
laltak kivételével – az 5. §-ban foglalt megbízási (ke-
ret)szerzõdés hatálya alá nem tartozó ingatlanok értékesí-
tési eljárása során alkalmazandó. A megbízási (keret)szer-
zõdés hatálya alá tartozó ingatlanok értékesítési eljárására
a (keret)szerzõdésben foglaltak az irányadóak.

(2) Az 5. §-ban foglalt megbízási (keret)szerzõdés hatá-
lya alá tartozó, értékesítésre tervezett ingatlanok esetében
a 4. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak, ha
a (keret)szerzõdés a 4. § (3) bekezdésében felsorolt felada-
tok elvégzését a lebonyolító kötelezettségévé teszi.

7. Az ingatlanok értékesítésébõl befolyt bevételek
és az értékesítésre irányuló eljárás során keletkezett

kiadások kezelése, nyilvántartása

18. §

(1) A vételár beszedésére, az értékesítésbõl származó
bevétel felhasználására, illetõleg az értékesítéssel össze-
függésben felmerült költségek elszámolására a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvényben, a Vtv.-ben, az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, a minden-
kori költségvetési törvényben, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben,
valamint a Vagyonkezelési Szerzõdésben foglaltak az
irányadók.

(2) Az ingatlan értékesítésébõl befolyt, a HM-et megil-
letõ bevételt, valamint az értékesítés elõkészítésének és le-
bonyolításának költségeit az intézményi bevételekkel kap-
csolatos feladatokról szóló HM utasítás szerint kell elszá-
molni és nyilvántartani.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételt a HM vagyonkezelõi
feladatokat ellátó szerv bankszámláján kell nyilvántartani.

(4) A (2) bekezdés szerinti bevétel felhasználási javas-
latát a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv kezde-
ményezésére a költségvetési törvénynek megfelelõen a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv készíti el,
és a honvédelmi miniszter hagyja jóvá. A HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv vezetõje a javaslatról – a
honvédelmi miniszter részére történõ felterjesztéssel egy-
idejûleg – tájékoztatja a HM közgazdasági és pénzügyi
feladatokat ellátó szerv, a HM védelmi tervezési feladato-
kat ellátó szerv, valamint a HM gazdasági tervezési és sza-
bályozási feladatokat ellátó szerv vezetõjét.

8. Az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok
vagyonkezelõi jogának vagyonkezelésre jogosult

más szervek részére történõ átruházása elõkészítésének
szabályai

19. §

(1) Ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelõi jognak a va-
gyon kezelésére jogosult más szervek részére történõ átru-
házása során alkalmazandó eljárásra a jogszabályokban
– különös tekintettel a Vhr. 11. §-ában –, a Vagyonkezelési
Szerzõdésben, valamint a jelen utasításban elõírtak megfe-
lelõen irányadóak.
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(2) A 3. § (4) bekezdése szerint a vagyonkezelõi jognak
más szerv részére történõ átruházására javasolt ingatlan 4. §
szerinti jogi és ingatlan-nyilvántartási rendezését – HM
vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv szakmai fel-
ügyelete mellett – a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv hajtja végre.

(3) Az egyes ingatlanok rendezésének megtörténtérõl a
HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv haladéktalanul
tájékoztatja a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szervet, aki javaslatot tesz a honvédelmi miniszter részére
az ingatlanok vagyonkezelõi jogának átruházására.

(4) A vagyonkezelõi jog átruházási megállapodást – a
Vhr. 11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a HM vagyon-
kezelõi feladatokat ellátó szerv készíti elõ, és terjeszti fel a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv részére.
A megállapodást a HM részérõl a honvédelmi miniszter,
vagy az általa az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 33. § (2) bekezdésének megfelelõen meg-
hatalmazott személy köti meg.

(5) A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy az
átruházással kapcsolatban felmerülõ költségek az átvevõt
terhelik, továbbá arról is, hogy – szükség esetén – a HM
vagy a személyi állomány az átadott ingatlan tekintetében
kedvezményes használati feltételekkel rendelkezzen. En-
nek az elvnek az érvényesítésére törekedni kell az ingye-
nesen átadásra tervezett ingatlanok tekintetében is.

(6) Az érvényesen létrejött vagyonkezelõi jog átruházá-
si megállapodás két eredeti példányát a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv megküldi a HM vagyon-
kezelõi feladatokat ellátó szerv részére. A megállapodás-
ban foglaltak szerint a HM vagyonkezelõi feladatokat ellá-
tó szerv hajtja végre az ingatlanok birtokba adását, aki az
átadott ingatlanokról átvevõ szervenként nyilvántartást
vezet. A nyilvántartás külön kimutatást tartalmaz az ingye-
nes tulajdonba adásra tervezett, illetve átadott – korábban
HM vagyonkezelésû – ingatlanokról.

(7) Az ingatlanok birtokba adása után a HM vagyonke-
zelõi feladatokat ellátó szerv ingatlan-nyilvántartási eljá-
rást kezdeményez az ingatlannal kapcsolatos jogok be-
jegyzése, tények feljegyzése, illetve változások átvezetése
érdekében, és eleget tesz a hatályos jogszabályokban rög-
zített adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a gaz-
dasági eseményekkel, az ingatlan egyedi nyilvántartásá-
val, az ingatlanállomány-változással, a vagyonból történõ
kivezetéssel és az összesített adatok szolgáltatásával kap-
csolatos feladatokat elvégzi.

9. Az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok
tulajdonjogának ingyenes átruházása elõkészítésének

sajátos szabályai

20. §

(1) Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházására a
Vtv. 36. § (2) bekezdésében és az NFAtv. 22. § (1) bekez-

désében foglalt esetekben, az e törvényekben és a külön
jogszabályokban – így különösen a Vhr.-ben és a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram
megvalósítása céljából az önkormányzatok számára törté-
nõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben –
meghatározottak szerint kerülhet sor.

(2) A felesleges, de értékesítésre nem tervezett ingatla-
nok ingyenes tulajdonba adása során az ingatlanok jogi
rendezésének, az MNV Zrt., vagy az NFA részére történõ
átadásának, a tulajdonba és birtokba adás során a tárca ré-
szérõl teljesítendõ feladatok végrehajtásának szabályaira a
jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökben, valamint a jelen utasításban elõírtak megfelelõen
irányadóak.

(3) A Vhr. 50. § (1)–(2) bekezdésére figyelemmel – a
HM vagyonkezelésében lévõ felesleges ingatlanra nézve –
a HM-nél bejelentett és a honvédelmi miniszter által támo-
gatott ingyenes tulajdonszerzési igényt a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szerv megküldi az MNV Zrt.,
vagy az NFA részére, és errõl egyidejûleg értesíti az igény-
lõt.

(4) Az utasítás hatálya alá tartozó, az 1. § (1) bekezdés
b)–d) pontjában szereplõ szervezetnél – a (3) bekezdésben
meghatározott módon – bejelentett igényt a szervezet ve-
zetõje a szolgálati út betartásával nyolc napon belül meg-
küldi a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv ré-
szére.

(5) A jelen §-ban meghatározott feladatok végrehajtásá-
ban közremûködõ szervek, illetve feladat- és hatáskörük
tekintetében a 21. § vonatkozó rendelkezései irányadóak.

10. Az értékesítési, valamint a vagyonkezelõi jog
átruházására irányuló eljárásban részt vevõ szervezetek

fõbb feladatai

21. §

(1) A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv
a) szükség esetén kezdeményezi az értékesítési eljárást

szabályozó jogszabályok vagy egyéb normatív rendelke-
zések kiadását, módosítását, továbbá egyedi döntés meg-
hozatalát kezdeményezi az illetékes szervnél, dönt a saját
hatáskörébe tartozó kérdésekben;

b) a 7. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel el-
rendeli az értékesítésre szánt ingatlan forgalmi értékbecslé-
sének elkészíttetését, illetõleg szakértõt bíz meg az érték-
becslés felülvizsgálatára;

c) irányítja és ellenõrzi az ingatlanok értékesítésével
összefüggõ tevékenységet;

d) aláírásra felterjeszti a honvédelmi miniszter részére
az MNV Zrt.-nek szóló értékesítési javaslatot;

e) végzi a 10. § (5) bekezdésében meghatározott felada-
tokat;
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f) aláírásra elõterjeszti az adásvételi szerzõdéseket és a
vagyonkezelõijog-átruházási megállapodásokat, az érvé-
nyesen létrejött szerzõdéseket és megállapodásokat meg-
küldi a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv részére,
intézkedik a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
felé a birtokbaadási eljárás lefolytatására;

g) a 18. §-ban foglaltakra figyelemmel javaslatot ter-
jeszt elõ a honvédelmi miniszter részére az értékesítésbõl
befolyt bevételek felhasználására.

h) A 3. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel el-
készíti a feleslegessé nyilvánításra tervezett ingatlanok
hasznosítására vonatkozó javaslatot.

(2) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
a) elvégzi az értékesítésre tervezett ingatlanok központi

vagyonba vonását;
b) a felesleges ingatlannál elvégzi a 4. §-ban számára

meghatározott feladatokat;
c) kezeli, nyilvántartja és elszámolja az ingatlanok érté-

kesítésébõl a 18. §-ban foglaltakra tekintettel befolyt pénz-
eszközöket, teljesíti az utasításban meghatározott feladatai
ellátásával kapcsolatos kifizetéseket;

d) külön nyilvántartást vezet az értékesítés kiadásairól,
a benyújtott bizonylatok alapján gondoskodik a kifizeté-
sek teljesítésérõl, valamint negyedévente tételes kimuta-
tást küld a nyilvántartásról és a kifizetésekrõl a HM va-
gyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv részére;

e) nyilvántartja az adásvételi szerzõdéseket és a va-
gyonkezelõijog-átruházási megállapodásokat, gondosko-
dik az azokban foglaltak végrehajtásáról, megszervezi és
végrehajtja az ingatlanok birtokbaadását;

f) vezeti az értékesítésre kijelölt ingatlanok gyûjtõjét;
g) összeállítja a 8. § (1) bekezdésében meghatározott

iratanyagot, és felterjeszti azt a HM vagyonfelügyeleti fel-
adatokat ellátó szerv részére;

h) saját hatáskörû értékesítés esetén elkészíti az ingatlan
pályázati dokumentációját, végzi a pályázati felhívás ki-
írásával és a pályáztatással kapcsolatos feladatokat, ide
értve a 10. § (2) bekezdése szerinti feladatokat is, véglege-
síti az adásvételi szerzõdés tervezetét;

i) elkészíti vagy elkészítteti a 7. § (3) bekezdése szerinti
ingatlanforgalmi értékbecslést, az abban foglaltak szakmai
megalapozottságáért felelõsséggel tartozik.

11. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez az utasítás 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Magyar Állam tulajdonában és a

Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ, hon-
védelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének,
és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok va-
gyonkezelõi jogának vagyonkezelésre jogosult más szer-
vek részére történõ átruházása, valamint ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adása elõkészítésének rendjérõl szóló
35/2004. (HK 9.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 139/2011. (XII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADFELSZERELÉSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI

FÕOSZTÁLY

HONVÉD VEZÉRKAR
HADMÛVELETI CSOPORTFÕNÖKSÉG

Nyt. szám:
számú példány

A felterjesztett ingatlanok a HVKF szolgálati
alárendeltségébe tartozó szervezetek feladatai ellátásához

nem szükségesek, azok honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánítását javaslom

Budapest, ......................................................-n

a Honvéd Vezérkar
fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek feladatai ellátásához
nem szükséges ingatlanok jegyzéke

Jóváhagyásra felterjesztem Jóváhagyásra felterjesztem

Budapest, ..........................................-n Budapest, ......................................-n

HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály
fõosztályvezetõ

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnök
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2. melléklet a 139/2011. (XII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADFELSZERELÉSI

ÉS VAGYONFELÜGYELETI FÕOSZTÁLY

. számú példány

Nyt. szám:

A felterjesztett ingatlanokat honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánítom

Budapest, ....................................................................-n

honvédelmi miniszter

Honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra javasolt ingatlanok jegyzéke

Jóváhagyásra felterjesztem A jóváhagyást javasolom A jóváhagyást javasolom

Budapest,
.........................................-n

Budapest, .................................-n Budapest,
.........................................-n

HM Hadfelszerelési
és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

fõosztályvezetõ

HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár

HM közigazgatási államtitkár
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A honvédelmi miniszter
140/2011. (XII. 27.) HM

u t a s í t á s a
az egyes honvédelmi szervezetek éves

és havi munkaterveinek
elkészítésével összefüggõ feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének c) és f) pont-
ja alapján – az egyes honvédelmi szervezetek munkaterve-
inek elkészítésével összefüggõ feladatokról – az alábbi

utasítást

adom ki.

1. Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a további-
akban: HM szervezetek), valamint a Honvéd Vezérkar fõ-
nök (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre (a továbbiakban: HVKF közvetlen
szervezetek).

2. A munkatervezés célja

2. §

(1) A munkatervezés célja Magyarország Nemzeti Biz-
tonsági Stratégiájából, Nemzeti Katonai Stratégiájából, a
jogszabályokból, a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökbõl, a Kormány munkatervébõl, a haderõfejlesztés irá-
nyait hosszú és rövid távra meghatározó tervekbõl az ezen
utasítás hatálya alá tartozó szervezetekre háruló feladatok
és ellenõrzések lebontása a tárgyévre, illetve tárgyhónap-
ra, továbbá a feladatok és ellenõrzések végrehajtásának a
felelõs és az együttmûködõ szervek, szervezetek közötti
összehangolása.

(2) A munkaterv biztosítja a feladatok kidolgozásának
és az elõterjesztések elkészítése vagy benyújtása határide-
jének meghatározását, továbbá a feladatok végrehajtásá-
nak számonkérhetõségét.

(3) Az ellenõrzési feladatok vonatkozásában támogatja
az ellenõrzések elõkészítését, végrehajtását és az ellenõr-
zésrõl készített jelentések határidejének meghatározását.

3. A tervezés szintjei

3. §

(1) A HM mûködése vonatkozásában éves és havi mun-
katerv készül. A HM-szervek – a titkárságok és a Honvéd

Vezérkar Vezérkari Iroda kivételével – havi munkatervet,
a HM-szervezetek, valamint a HVKF közvetlen szerveze-
tek éves és havi munkatervet készítenek.

(2) A HM éves munkaterve – a HM Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának (a továbbiakban: HM SZMSZ) és a
honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl szóló 52/2007.
(HK 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) figyelem-
bevételével – azokat a feladatokat, ellenõrzéseket tartal-
mazza, amelyek valamely HM-szerv, HM-szervezet, vagy
a HVKF közvetlen szervezet felelõsségi körébe tartoznak,
és a végrehajtásában az 1. §-ban meghatározott szervek,
szervezetek a tárgyévben részt vesznek, vagy olyan jelen-
tõségûek, amelyeket országgyûlési, kormányzati, minisz-
teri, parlamenti államtitkári, közigazgatási államtitkári,
HVKF-i, helyettes államtitkári döntésre kell elõterjeszte-
ni, továbbá, ha a feladatvégzésre más központi közigazga-
tási szervvel együttmûködésben kerül sor.

(3) A HM éves munkatervében a honvédelmi miniszter
által a tárca és a Magyar Honvédség egészére, a közigaz-
gatási államtitkár, a parlamenti államtitkár és a helyettes
államtitkárok által az irányított szerveik, szervezeteik, va-
lamint a HVKF által a közvetlen szervezetei tevékenysé-
gére meghatározott, tárgyévre szóló feladatok, ellenõrzé-
sek kerülnek konkrét, végrehajtható, számonkérhetõ rész-
feladatokra lebontásra.

(4) A HM havi munkaterve – a HM SZMSZ és az Utasí-
tás figyelembevételével – a HM éves munkatervébõl szár-
mazó, illetve idõközben új feladatként jelentkezõ, az
1. §-ban meghatározott szervek, szervezetek azon tárgyha-
vi feladatait, ellenõrzéseit tartalmazza, amelyek kidolgo-
zásáért, végrehajtásáért a felsorolt szervek, szervezetek fe-
lelõsek, vagy olyan jelentõségûek, hogy országgyûlési,
kormányzati, miniszteri, parlamenti államtitkári, közigaz-
gatási államtitkári, HVKF-i, helyettes államtitkári döntés-
re kell elõterjeszteni.

(5) Az egyes feladatok és ellenõrzések végrehajtására
kidolgozott részletes, önálló tervekben meghatározott fel-
adatok közül a munkatervek csak azokat tartalmazzák,
amelyek a (2)–(4) bekezdésben leírt feltételeknek megfe-
lelnek.

4. A tervezés elvei

4. §

(1) Az éves és havi munkatervek tartalmazzák a felada-
tokat, azok végrehajtásának felelõseit, az ellenõrzéseket,
azok vezetéséért felelõsöket, a feladatokban együttmûkö-
dõket, valamint az ellenõrzésben közremûködõket, a vég-
rehajtás határidejét, az elõterjesztés idõpontját, az adott
feladat elõkészítésében és végrehajtásában döntésre jogo-
sult vezetõ, illetve az ellenõrzésrõl készített jelentés cím-
zettjének megnevezését.

(2) Az éves és havi munkatervek a HM Információ Kap-
csolati Rendszerben, illetve a HM SZMSZ-ben rögzített,
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rendszeresen ismétlõdõ és állandó feladatokat nem tartal-
mazzák.

(3) A havi munkatervek tartalmazzák a hatályos jogsza-
bályokban, országgyûlési és kormányhatározatokban, il-
letve belsõ szabályozókban megjelent feladatokat, ellen-
õrzéseket, a felelõsöket és a végrehajtás rendjét.

(4) Az éves és havi munkatervek a fejezetszintû állam-
háztartási belsõ ellenõrzéseket és a HM igazgatása mint in-
tézmény államháztartási belsõ ellenõrzéseit nem tartal-
mazzák.

(5) A havi munkatervek kidolgozásáért felelõs szerv,
vagy szervezet vezetõje – a szolgálati elöljárójának, vagy
hivatali felettesének történõ jelentéssel egyidejûleg – tájé-
koztatja a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztályt (a to-
vábbiakban: HM TKF) az elmaradt feladatokról, ellenõr-
zésekrõl, az elmaradásának okáról, valamint a határidõ
vagy feladat, ellenõrzés módosítására vonatkozó javasla-
táról a következõ havi munkaterv összeállítására vonatko-
zó javaslatai megküldésével egyidejûleg.

5. A tervezési idõszakok

5. §

(1) Az éves munkaterv a tárgyév január 1-jétõl a tárgy-
évet követõ év március 31-ig tartalmazza az esedékes fel-
adatokat, ellenõrzéseket. A HM TKF az éves munkatervet
fél év elteltével felülvizsgálja és annak eredményét a mun-
katerv kiegészítéseként kiadja.

(2) A havi munkaterv a tárgyhó elsõ munkanapjától a
következõ hónap ötödik munkanapjáig részletesen tartal-
mazza az esedékes feladatokat.

6. A tervezési okmányok tartalma

6. §

(1) A HM éves munkaterve tartalmazza:
a) a tárgyévi tevékenység vonatkozásában:
aa) a HM tevékenységének fõ irányait;
ab) az 1. §-ban megnevezett szervek, szervezetek fel-

adatait;
ac) az ellenõrzéseket az Utasítás 14. § (2) bekezdése

alapján;
ad) a fontosabb rendezvényeket;
ae) a HM kormány-elõterjesztéseinek éves jegyzékét;
af) az ünnepnapok körüli munkarendet;
ag) a kidolgozásra tervezett tárca szintû rendeleteket, a

közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belsõ szabá-
lyozók jegyzékét;

b) a tárgyévet követõ két év tevékenységének fõ irányait.
(2) A HM havi munkaterve tartalmazza:
a) az adott hónap tevékenységének fõ irányait;

b) az Országgyûlés, a Kormány adott havi üléseinek is-
mert idõpontjait;

c) a tárgyhónap kiemelt fontosságú kormányzati döntést
igénylõ elõterjesztések jegyzékét;

d) a 3. § (1) bekezdésében felsorolt szervek és szerveze-
tek feladatait;

e) az ellenõrzéseket;
f) a fontosabb rendezvényeket;
g) a minisztériumi vezetõk, valamint a HM-szervek és a

HVKF közvetlen szervezetek vezetõi tervezett szabadsá-
gát, külföldi szolgálati elfoglaltságát.

(3) A HM-szervek/szervezetek havi munkaterve tartal-
mazza:

a) az adott hónap tevékenységének fõ irányait;
b) a HM-szerv/-szervezet feladatai:
ba) megnevezését;
bb) a kidolgozásáért vagy végrehajtásáért felelõs(ök)

nevét;
bc) kidolgozásában vagy végrehajtásában együttmûkö-

dõket (belsõ és külsõ szervek, szervezetek);
bd) kidolgozásának idejét (tól–ig);
be) elõterjesztésének határidejét, címzettjét;
bf) megjegyzés rovatát;
c) az ellenõrzéseket;
d) a rendezvényeket;
e) az állomány elfoglaltságát;
ea) a szolgálati utakat, vezényléseket;
eb) a szabadságokat;
f) az ügyeleti és készenléti szolgálatokat (amennyiben a

szerv, vagy szervezet szolgálat ellátásra kötelezett).
(4) A (3) bekezdés bb) pontja a HM Fegyverzeti és Had-

biztosi Hivatalra, valamint a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Hivatalra vonatkozóan a kidolgozásért/végrehajtásért
felelõs osztály(ok), a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
umra vonatkozóan a szervezet vezetõje által meghatáro-
zott felelõs(ök) megnevezését tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés c), d), e) és f) pontjai a szervek, szer-
vezetek sajátos feladatai figyelembevételével kiegészíthe-
tõk.

7. A tervek összeállításának és jóváhagyásának rendje

7. §

(1) A HM éves és havi munkatervének összeállításáért a
HM TKF fõosztályvezetõje a felelõs.

(2) Az államháztartási szakfeladatok rendjén alapuló
HM-feladatcsoportok jegyzéke struktúrájának megfelelõ
szerkezetben készülõ HM éves munkaterv összeállítása,
egyeztetése és jóváhagyása a közigazgatási államtitkár jó-
váhagyásával évente kiadásra kerülõ „Elgondolás” és an-
nak mellékletét képezõ „Ütemterv” szerint történik. Az
éves munkatervet olyan ütemezéssel kell összeállítani,
hogy az a HVKF egyetértésével, a közigazgatási államtit-
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kár útján a tárgyév január 15-ig miniszteri jóváhagyásra
felterjesztésre kerüljön.

(3) A HM havi munkaterve összeállításának, egyezteté-
sének rendje:

a) az 1. §-ban meghatározott szervek, szervezetek veze-
tõi javaslataikat a 3. §-ban meghatározottak szerint legké-
sõbb a tárgyhónapot megelõzõ hónap 15-ig a HM TKF-re
küldik meg. Amennyiben a meghatározott határnap mun-
kaszüneti, szabad- vagy ünnepnapra esik, illetve egyéb in-
dokolt esetben az eltérõ határidõt a megelõzõ havi munka-
terv tartalmazza;

b) a HM TKF fõosztályvezetõje a beérkezett javaslatok
alapján összeállított és pontosított munkaterv tervezetét
legkésõbb minden hónap utolsó elõtti hetének csütörtöké-
ig megküldi a javaslatot tevõ szervek, szervezetek vezetõi-
nek, akik észrevételeiket, javaslataikat a tervezetben meg-
határozott határidõig teszik meg;

c) az egyeztetéseket követõen elkészített munkatervet a
HM TKF fõosztályvezetõje a HVKF egyetértésével felter-
jeszti a közigazgatási államtitkár részére jóváhagyásra;

d) a HM TKF fõosztályvezetõje a jóváhagyott tervet
megküldi a végrehajtásban érintett szervek, szervezetek
vezetõinek úgy, hogy azt a tárgyhónapot megelõzõ hónap
utolsó munkanapjáig megkapják.

(4) A munkatervhez a javaslatok és észrevételek továb-
bítása – azok vezetõk által jóváhagyott/aláírt lapjának fa-
xon történõ egyidejû megküldésével –, valamint a jóváha-
gyott munkaterv kiadása elektronikus levelezõ rendsze-
re(ke)n történik.

8. A HM szerveinek, szervezeteinek munkatervei

8. §

A HM-szervezetek és a HVKF közvetlen szervezetei a
HM jóváhagyott éves munkaterve alapján saját szerveze-
tük vonatkozásában éves munkatervet készítenek, amelyet
a közvetlen vagy átruházott hatáskörben irányító parla-
menti államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a HVKF, a
helyettes államtitkár, illetve a kabinetfõnök a HM éves
munkaterve jóváhagyását követõ 30. napig hagy jóvá.

9. §

A részletes havi munkaterveket a HM-szerv, -szervezet
vezetõje, illetve a katonai szervezet vezetõje hagyja jóvá a
tárgyhónap 5. munkanapjáig.

9. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és a mi-
niszter alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és
havi munkaterveinek elkészítésével összefüggõ feladatok-
ról szóló 30/2009. (IV. 24.) HM utasítás, valamint az azt
módosító 100/2010. (XI. 26.) HM utasítás.

11. §

Ezen utasítás elveivel összhangban a HVKF a katonai
szervezetek éves és havi munkaterveinek tartalmi felépíté-
sét, és a tervezéssel összefüggõ feladatokat intézkedésben
szabályozza.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
141/2011. (XII. 27.) HM

u t a s í t á s a
az UH-1N helikopterek beszerzésével kapcsolatos

miniszteri döntést elõkészítõ bizottság felállításáról
és feladatairól szóló 97/2011. (IX. 2.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az UH-1N helikopterek beszerzésével kapcsolatos
miniszteri döntést elõkészítõ bizottság felállításáról és fel-
adatairól szóló 97/2011. (IX. 2.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) A bizottság tagjai:
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmû-

veleti Csoportfõnökség állományának a Honvéd Vezérkar
fõnök helyettese,

b) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség állományának a
Honvéd Vezérkar fõnök helyettese,

c) a HM FHH Hadfelszerelési Igazgatóság állományá-
nak a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kára,

d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) Haditechnikai Fõnökség és Légierõ Had-
mûveleti és Kiképzési Fõnökség állományának a Honvéd
Vezérkar fõnök helyettese,
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e) az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj állományának a Honvéd Vezérkar fõnök helyet-
tese,

f) az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományának a
Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

által kijelölt képviselõje.”
(2) Az Ut. 2. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„d) HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosz-

tály,”
(3) Az Ut. 2. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„h) HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály,”
(4) Az Ut. 2. § (5) bekezdés n) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„n) MH ÖHP Jogi, Igazgatási és Repülésbiztonsági

Osztály,”

2. §

Az Ut. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Ez az utasítás 2012. február 29-én hatályát veszti.”

3. §

Hatályát veszti az Ut. 2. § (5) bekezdés i) és m) pontja.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
142/2011. (XII. 30.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának

és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Hatályát veszti a Magyar Honvédség belsõ rendelke-
zései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás 14. § (3) bekezdése.

(2) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
143/2011. (XII. 30.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi

és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló Korm.
rendelet, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésé-
nek az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályai-
ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet elõírásaira –
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás (a továbbiakban Ut.) 1. §-a helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe és közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetekre, a parlamenti államtit-
kár által felügyelt szervezetre, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az Ut. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:
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„(2) Az elkülönített nyilvántartás történhet a pályázat,
illetve az odaítélt támogatás felhasználásra kötött szerzõ-
désben foglaltak alapján a kedvezményezett honvédelmi
szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) kezdemé-
nyezésére a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a to-
vábbiakban: HM KPH) által az elõirányzat-felhasználási
keretszámlához kapcsolódóan, az európai uniós progra-
mokhoz projektenként nyitott célelszámolási forintszám-
lán, illetve – amennyiben a külön számla nyitására vonat-
kozó elõírás a szerzõdésben nem kerül kikötésre – a ked-
vezményezett fõkönyvi könyvelésében elkülönítési céllal
létrehozott azonosító – CRK, PROJ kód – segítségével.”

3. §

Az Ut. 16. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A költségvetési tervezési létszámok meghatározá-

sának módját és a kapcsolódó adatszolgáltatás rendjét az
évente kiadásra kerülõ, a Honvédelmi Minisztérium feje-
zet 1(+n) évi költségvetési javaslatának összeállításához
szükséges adatszolgáltatás rendjérõl, illetve az intézményi
és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jó-
váhagyásának rendjérõl szóló HM utasítások szabályoz-
zák.”

4. §

Az Ut. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az intézményi költségvetéssel rendelkezõ honvé-
delmi szervezetek intézményi elemi költségvetési beszá-
molóikat, zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásai-
kat, szöveges beszámolójukat és idõközi mérlegjelentései-
ket – a Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a
HM KPH fõigazgatója által idõszakonként elõkészítésre
és a HM VGHÁT által kiadásra kerülõ szakutasítás alapján
készítik el.”

5. §

(1) Az Ut. 33. § (2)–(3) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti központi logisztikai elõ-
irányzatok közül

a) a mûködési, fenntartási és kiképzési dologi elõirány-
zatok, valamint egyes, külön meghatározott projektek fi-
nanszírozása vonatkozásában az MH ÖHP parancsnoka;

b) a fejlesztési, felújítási és beruházási elõirányzatok –
ideértve a hadfelszerelés-fejlesztési programok teljesülé-
séhez szükséges dologi kiadásokat is – tekintetében, a

nemzeti támogatás feladatai kivételével a HM FHH fõ-
igazgatója;

c) egészségügyi anyagok, eszközök vonatkozásában az
MH Honvédkórház parancsnoka, MH egészségügyi fõnök
– az 56. § (3) bekezdése szerinti HM utasítás elõírásainak
megfelelõen –

gyakorolja az elõirányzatok feletti rendelkezési jogot.
(3) A központi logisztikai elõirányzatok közül
a) az elhelyezési szolgáltatási szerzõdés,
b) a Gripen szerzõdés,
c) a kutatási-fejlesztési feladatok,
d) egyes, külön meghatározott projektek finanszírozása,
e) a lakáscélú támogatások,
f) az ingatlanok karbantartásához, biztosításához és va-

gyonkezeléséhez kapcsolódó,
g) az ingatlanok technikai õrzés-védelmével kapcsolatos,

valamint
h) a mûködési, fenntartási és kiképzési körbe nem tartozó

környezet- és természetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó
elõirányzatok a HM FHH költségvetésében kerülnek jó-

váhagyásra. Ezen elõirányzatok vonatkozásában kötele-
zettségvállalásra a HM FHH fõigazgatója jogosult.”

(2) Az Ut. 33. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti elõirányzatokat és
azok teljesítését a központi ellátó szervek elkülönítetten,
technikai GSZ azonosító kódon vezetik.

(6) Az egyes, külön meghatározott projektek végre-
hajtásáért felelõs honvédelmi szervezetet a HM VGHÁT
jelöli ki.”

6. §

Az Ut. 40. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A fejezeti szintû költségvetési gazdálkodás rendszeré-
ben a HM KPH fõigazgatója feladat- és hatáskörében:)

„b) elõkészíti a HM fejezet egységes számviteli politi-
kájáról és a HM számlarendjérõl szóló HM VGHÁT szak-
utasítást, továbbá azt a honvédelmi szervezetek bevonásá-
val folyamatosan naprakészen tartja;”

7. §

Az Ut. 41. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A HVK LCSF-ség)
„f) a HVKF közvetlen alárendelt szervezetei, valamint

az MH ÖHP által összeállított, az MH katonai szerveze-
tenkénti és összesített intézményi és saját rendelkezésû
központi logisztikai erõforrásterveket, javaslatokat felül-
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vizsgálja és megküldi a HM FHH-nak, a HM GTSZF egy-
idejû tájékoztatásával.”

8. §

Az Ut. 43. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A HM FHH a központi logisztikai költségvetési elõ-
irányzatokkal történõ gazdálkodás során – a b)–g) pont
végrehajtása során a 48/A–48/J. §-ban foglalt eljárásrend
szerint:”

9. §

(1) Az Ut. 46. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A HM FHH végzi az (1) bekezdésben meghatározott
feladatokon túl:)

„c) a szövetségesi szerepvállalásból eredõ válságreagá-
ló, béketámogató és humanitárius mûveletek, a terroriz-
mus elleni küzdelem, a fegyverzetellenõrzés központi lo-
gisztikai támogatási feladatai végrehajtásának irányításá-
val és felügyeletével összefüggõ feladatokat, valamint a
két- és többoldalú felsõszintû logisztikai kapcsolatok ki-
alakításával, az ehhez kapcsolódó megállapodások meg-
kötésével összefüggõ feladatokat – szükség esetén az MH
ÖHP és a HVK LCSF-ség bevonásával;”

(2) Az Ut. 46. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A HM FHH végzi az (1) bekezdésben meghatározott
feladatokon túl:)

„h) a költségvetésében jóváhagyott elõirányzatok, vala-
mint a rendelkezési jogosultságába tartozó központi logisz-
tikai elõirányzatok vonatkozásában az elemi költségvetési
javaslathoz, valamint a költségvetési zárszámadáshoz kap-
csolódó szakmai adatszolgáltatást.”

10. §

Az Ut. a „14. Az MH ÖHP logisztikai gazdálkodási fel-
adatai” alcímet megelõzõen a következõ 48/A.–48/K.
§-sal egészül ki:

„48/A. § (1) A HM FHH a 33. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti (a továbbiakban: a HM FHH rendelkezési jogo-
sultságába tartozó) és (3) bekezdése szerinti (a továbbiak-
ban: a HM FHH kezelésébe tartozó) központi logisztikai
elõirányzataival történõ gazdálkodás egyes pénzügyi tá-
mogatási feladatait, valamint gazdálkodási döntéseinek
elõkészítéséhez és meghozatalához szükséges – egyedi, fel-
adatsoros analitikus – operatív elõirányzat nyilvántartás (a
továbbiakban: központi elõirányzat nyilvántartás) vezetését

a HM KPH kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban:
nyilvántartó) végzi.

(2) A nyilvántartó a központi elõirányzat nyilvántartás
elérhetõségét folyamatosan biztosítja a HM FHH döntést
elõkészítõ és döntést hozó szervezeti egységei részére.

48/B. § A HM költségvetési fejezet költségvetési javas-
latának összeállítása során, a 16. § (1) bekezdése szerinti
HM utasításban meghatározottak szerint

a) a HM FHH a nyilvántartó által kialakított formában,
elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartó
részére. A nyilvántartó az adatszolgáltatás alapján összeál-
lítja a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfele-
lõ részletezettséggel, cím/alcímenként a HM FHH kezelé-
sébe, illetve rendelkezési jogosultságába tartozó elõirány-
zatok központi logisztikai költségvetési javaslatát, és azt a
HM FHH logisztikai vezetõjének záradékolásával és fõ-
igazgatójának aláírását követõen felterjeszti a HM GTSZF
részére;

b) az MH ÖHP összeállítja a 33. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti (a továbbiakban: saját rendelkezésû) központi lo-
gisztikai elõirányzatok költségvetési javaslatát, és annak
egy példányát – a HM utasításban szabályozott eljárási
rend szerint – a HM GTSZF részére, egy példányát pedig
tájékoztatásul a HVK LCSF-ség és a HM FHH részére
megküldi.

48/C. § (1) A Magyarország költségvetésérõl szóló tör-
vény elfogadását követõen a 18. § b) pontja szerint kiadott
HM utasítás és költségvetési tervezési keretek alapján

a) az MH ÖHP honvédelmi szervezetenként és költség-
vetési alcímre összesítve összeállítja a saját rendelkezésû
központi logisztikai elõirányzatok elemi költségvetési ja-
vaslatát, és annak egy példányát a HM utasításban megha-
tározottak szerint a HVK LCSF-ség útján a HM KPH ré-
szére, egy példányát pedig közvetlenül a HM FHH részére
tájékoztatás céljából megküldi;

b) a HM KPH a HM FHH – nyilvántartó által meghatá-
rozott formátumú – adatszolgáltatása szerint összeállítja
költségvetési alcímenként és honvédelmi szervezetenként
a HM FHH kezelésébe és rendelkezési jogosultságába tar-
tozó központi logisztikai elõirányzatok elemi költségveté-
si javaslatait. A javaslatokat a HM FHH logisztikai vezetõ-
jének ellenjegyzését és fõigazgatójának aláírását követõen
a 16. § (1) bekezdése szerinti HM utasításban meghatáro-
zottaknak megfelelõen, az a) pont szerinti javaslattal
együtt, jóváhagyásra a miniszter részére felterjeszti.

(2) A jóváhagyást követõen a HM KPH az (1) bekezdés
szerinti központi logisztikai költségvetéseket megküldi az
érintett honvédelmi szervezetek részére.

48/D. § (1) A jóváhagyott költségvetések alapján a HM
KPH az eredeti elõirányzatokat feladja a KGIR rendszer-
be, a nyilvántartó pedig a központi elõirányzat nyilvántar-
tásba felveszi azokat.
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(2) A központi elõirányzat nyilvántartás a tervidõszakra
vonatkozó részletes erõforrás terv és az ÉBT adatait is fi-
gyelembe véve feladatsorosan kerül megnyitásra.

48/E. § (1) A nyilvántartó a HM FHH központi logiszti-
kai elõirányzatainak nyilvántartásba vételét követõen, az
elõirányzat-felhasználási tervek és a teljesítésarányos tá-
mogatási elõirányzat-finanszírozási tervek összeállításá-
nak rendjérõl szóló külön HM utasításban meghatározot-
tak szerint – a HM FHH adatszolgáltatását figyelembe
véve – összeállítja a HM FHH kezelésébe tartozó központi
logisztikai elõirányzatok éves finanszírozási tervét. A HM
KPH a finanszírozási terv alapján, az évközi feladatválto-
zásokat figyelembe véve folyamatosan biztosítja a szüksé-
ges támogatási keretet.

(2) Az MH ÖHP alárendeltségében mûködõ ellátó köz-
pontok az (1) bekezdés szerinti terv összeállítását és a tá-
mogatási keret igénylését, mind a saját rendelkezésû, mind
a HM FHH rendelkezési jogosultsága alá tartozó elõirány-
zatok tekintetében önállóan rendezik.

48/F. § (1) A HM FHH kezelésében és rendelkezési jo-
gosultságában jóváhagyott elõirányzatok alapján történõ
beszerzések kezdeményezése a nyilvántartó bevonásával
történik, melynek során a megbízás indítására vonatkozó
döntés meghozatalához szükséges adatok egyeztetésre ke-
rülnek. A HM FHH fõigazgatójának elrendelését követõ-
en, a kötelezettségvállalás kezdeményezését, az eszköz-
foglalást a kötelezettségvállalásra jogosult honvédelmi
szervezet – a HM FHH és az ellátó központok – adatszolgál-
tatása alapján a nyilvántartó rögzíti a központi elõirányzat
nyilvántartásban.

(2) A kötelezettségvállalás, ellenjegyzése és bejelenté-
se, a hatályos szabályzók alapján

a) a HM FHH kezelésébe tartozó elõirányzatokra vonat-
kozóan a HM FHH és a referatúra közvetlen együttmûkö-
désével,

b) a HM FHH rendelkezési jogosultságába tartozó elõ-
irányzatok esetében az ellátó központok saját hatásköré-
ben a HM KPH együttmûködésével valósul meg.

(3) A kötelezettségvállalással kapcsolatos és a központi
elõirányzat nyilvántartás vezetéséhez szükséges informá-
ciókat a HM FHH, az ellátó központok és a KGIR adatai
együttesen biztosítják.

48/G. § (1) A szállítói számlák feldolgozása során a HM
FHH kezelésében lévõ elõirányzatokhoz kapcsolódó
számlák azok HM FHH általi befogadhatósági vizsgálatát
követõen átadásra kerülnek a referatúra részére.

(2) A szállítói számlákat a referatúra a KGIR-ben, ezzel
egyidejûleg a nyilvántartó a központi elõirányzat nyilván-
tartásban rögzíti, majd ezt követõen a referatúra visszaadja
azokat a HM FHH részére, az elemi költségvetésben jóvá-
hagyott feladatokhoz kötött szakmai teljesítésigazolás,
kontírozás és utalványozás céljából.

(3) Az utalványozott számlák kiegyenlítését követõen a
nyilvántartó a KGIR és az utalványrendelet feladatsoros
adatai alapján a központi elõirányzat nyilvántartást ponto-
sítja, a pénzügyi teljesítést rögzíti.

48/H. § (1) A HM FHH rendelkezési jogosultságába tar-
tozó elõirányzatokhoz kapcsolódó szállítói számlákat az
ellátó központok az általános szabályok szerint érkeztetik
és kezelik.

(2) A nyilvántartó, a KGIR adatai és az ellátó központok
– a szállítói számlák feladatokhoz kötésérõl szóló, a nyil-
vántartó által kialakított – elektronikus adatszolgáltatása
alapján a teljesítési adatokkal a központi nyilvántartást ak-
tualizálja. A tárgynapi forgalomról szóló adatszolgáltatást
a tárgynapot követõ munkanap végéig kell végrehajtani.

48/I. § (1) A HM FHH kezelésébe és rendelkezési jogo-
sultságába tartozó központi logisztikai elõirányzatok mó-
dosítását a HM FHH a nyilvántartó bevonásával kezdemé-
nyezi.

(2) A nyilvántartó
a) az elõirányzat módosítási javaslathoz – a központi

elõirányzat nyilvántartás adatai alapján – csatolja az elõ-
irányzat felhasználás aktuális helyzetérõl készített szám-
szaki kimutatást, valamint a tájékoztatást a döntéshozó
mozgásterérõl és azt átadja a HM FHH logisztikai vezetõ-
jének;

b) a HM FHH fõigazgatója döntésének megfelelõen el-
készíti az elõirányzat átcsoportosítás okmányait és a fel-
adatsoros elõirányzat módosításról tájékoztatja az érintett
ellátó központokat.

(3) A HM KPH
a) saját hatáskörû elõirányzat átcsoportosítás esetén

végrehajtja az elõirányzat módosítást a fõkönyvi könyve-
lésben, valamint a központi elõirányzat nyilvántartásban
és arról értesíti az érintett ellátó központot;

b) saját hatáskört meghaladó elõirányzat átcsoportosítás
esetén kezdeményezi az elõirányzat módosítást;

c) a b) pont szerinti elõirányzat módosítás kezdeménye-
zését és jóváhagyását rögzíti a nyilvántartásokban és arról
az általános szabályok szerint tájékoztatja a HM FHH fõ-
igazgatóját, valamint az érintett ellátó központot.

48/J. § A HM FHH által kezelt és a rendelkezési jogo-
sultságában lévõ központi logisztikai elõirányzatokról

a) az intézményi elemi költségvetési beszámolót, a
Korm. rendelet 17. §-a szerint a HM KPH készíti el;

b) a szöveges beszámolót a 26. § (1) bekezdés szerinti
szakutasításban foglaltaknak megfelelõen a – nyilvántartó
által kialakított formátumú – HM FHH adatszolgáltatás
alapján a nyilvántartó állítja össze, melyet aláírásra a HM
FHH logisztikai vezetõje útján a HM FHH fõigazgatója ré-
szére megküld.

48/K. § A 48/A-48/J. § szerinti feladatok zökkenõmen-
tes végrehajtása érdekében a HM FHH a központi elõ-
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irányzataival történõ gazdálkodásról szóló gazdálkodási
szabályzatát a HM KPH-val egyeztetve állítja össze.”

11. §

Az Ut. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § (1) A központi ellátó szervezetek a központi lo-

gisztikai gazdálkodási feladataik végrehajtása során
a) a mûködés-fenntartás, kiképzés központi elõirányza-

tai felhasználását – a 33. § (2) bekezdés c) pontja kivételé-
vel – az MH ÖHP parancsnoka,

b) a felhalmozási – beruházási és felújítási – központi
elõirányzatok felhasználását – ideértve a hadfelszerelés-fej-
lesztési programok teljesüléséhez szükséges dologi kiadá-
sokat is – a HM FHH fõigazgatója
szakmai iránymutatásai alapján végrehajtói jogkörrel lát-
ják el.

(2) A központi ellátó szervezetek végzik
a) a hatáskörükbe utalt eszközök és anyagok beszerzé-

sét és a szolgáltatások biztosítását;
b) – az MH Honvédkórház kivételével – a központi lo-

gisztikai gazdálkodás során a mûködés, fenntartás, kikép-
zés területét illetõen az MH ÖHP, a felhalmozás – beruhá-
zás, felújítás – területén a HM FHH által biztosított terve-
zési adatok, szerzõdések alapján végrehajtják az ellenõr-
zést, bevételezést, kifizetést;

c) az anyagok, illetve technikai eszközök átvételével,
készletezésével, fejezeti szintû központi nyilvántartásával,
tárolásba helyezésével vagy kiadásával, karbantartásával és
frissítésével, állagmegóvásával, hadrafoghatóságának, il-
letve hadihasználhatóságuk fenntartásával és honvédelmi
célra feleslegessé nyilvánításuk elõkészítésével, végrehaj-
tásával, az elszámolásokkal, az ártalmatlanítással kapcso-
latos feladatokat;

d) a HM vagyonkezelésébe tartozó, honvédelmi célra
feleslegessé vált ingó vagyonelemek kezelésével kapcso-
latos feladatokat, a veszélyes anyagok mûszaki ellenõrzé-
sét, laboratóriumi és szavatossági vizsgálatokat, valamint
a kijelölt veszélyes anyagok, a hadfelszerelés tárolásközi
kiszolgálását;

e) a kommunikáció technikai feltételeinek biztosítását,
a távközlõ hálózat üzemeltetését és felügyeletét, valamint
a részükre meghatározott egyéb feladatokat.”

12. §

(1) Az Ut. 52. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A költségvetési év során a központi ellátó szervezetek
a központi logisztikai elõirányzatokra vonatkozóan, figye-
lemmel a 48/A.–48/K. §-ban foglaltakra:”

(2) Az Ut. 52. § h) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(A költségvetési év során a központi ellátó szervezetek
a központi logisztikai elõirányzatokra vonatkozóan, figye-
lemmel a 48/A.–48/K. §-ban foglaltakra:)

„h) a központi logisztikai elõirányzatok felhasználásá-
ról – az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultsággal
rendelkezõ honvédelmi szervezet által meghatározott
rendszerességgel – adatszolgáltatást nyújtanak, illetve
idõszaki szakmai számszaki beszámolót készítenek, ame-
lyet az 50. § (1) bekezdésében szereplõ megosztás szerint
szolgálati úton felterjesztenek az MH ÖHP vagy a HM
FHH részére;”

13. §

Az Ut. 54. § -a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § (1) A HM GTSZF a HM VGHÁT irányításával

végzi az operatív belsõ kontrollok kialakításának, mûköd-
tetésének és fejlesztésének, valamint fejezetszintû szabá-
lyai kidolgozásának szakmai koordinációját, illetve har-
monizációját.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõje a honvédelmi szer-
vezet mûködésének folyamatára és sajátosságaira tekintet-
tel köteles kialakítani, mûködtetni és fejleszteni a szerve-
zet államháztartási belsõ kontrollrendszerét, valamint az
annak részét képezõ – az operatív tevékenységtõl függetle-
nül mûködõ – államháztartási belsõ ellenõrzést.

(3) Az operatív belsõ kontroll rendszer, a kapcsolódó
okmányrendszer kialakítását, mûködtetését és fejlesztését,
a kapcsolódó beszámolást, értékelést a honvédelmi szerve-
zet vezetõje külön HM utasítás alapján hajtja végre, ide
nem értve az államháztartási belsõ ellenõrzés tevékenysé-
gét és elõírásait.

(4) A belsõ kontroll rendszer keretén belül mûködõ füg-
getlen államháztartási belsõ ellenõrzés rendszerét a honvé-
delmi szervezet vezetõje külön HM utasítás alapján alakít-
ja ki és mûködteti.”

14. §

Az Ut. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § (1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a to-

vábbiakban: KNBSZ) és az MH Honvédkórház költségve-
tési gazdálkodását az Áht. és végrehajtási rendeletei, vala-
mint a védelmi ágazat mûködését szabályozó törvények és
végrehajtási rendeletek mellett a honvédelmi szervezet
alaptevékenységére jellemzõ speciális ágazati törvények
és végrehajtási rendeletek elõírásainak figyelembevételé-
vel kell megszervezni.

(2) A KNBSZ gazdálkodásának sajátos szabályait kor-
mányrendelet tartalmazza. A KNBSZ részére központi
gazdálkodás keretében csak a HVKF és a KNBSZ fõigaz-
gatója együttmûködésének részletes szabályait tartalmazó
Megállapodásban rögzített anyagok, eszközök valamint
szolgáltatások kerülnek biztosításra.
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(3) A KNBSZ fõigazgatója az érvényes jogszabályok,
egyéb szabályozók és a jelen utasítás alapján a részletes
gazdálkodási szabályokat saját hatáskörben állapítja meg.

(4) Az MH Honvédkórház gazdálkodási sajátosságairól
külön HM utasítás rendelkezik.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti szabályozókban foglalt
eltérõ szabályok mellett az (1) bekezdés szerinti honvédel-
mi szervezeteknek a HM fejezet központi gazdálkodási és
ellátási rendjétõl való eltérését a gazdálkodás részterületeit
szabályozó HM utasítások tartalmazzák.”

15. §

Az Ut. 58. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 40. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakutasítást

a HM KPH fõigazgatója készíti elõ úgy, hogy azt a HM
VGHÁT 2012. március 31-ig kiadhassa. A szakutasítás
hatálybalépését követõ második napon a Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezet egységes számviteli politikája jóváha-
gyásáról szóló 95/65/2001. (HK 17.) HM közlemény hatá-
lyát veszti.”

16. §

Az Ut. 1. melléklete helyébe a jelen utasítás 1. mellékle-
te lép.

17. §

Az Ut.
a) 5. § (5) bekezdésében az „MH Dr. Radó György Hon-

véd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)”
szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház”,

b) 8. § (1) bekezdésében az „a Honvédkórház – Állami
Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „az MH
Honvédkórház”,

c) 9. § (5) bekezdésében a „pályázó szervezeteknek”
szövegrész helyébe a „pályázó honvédelmi szervezetek-
nek”,

d) 16. § (1) bekezdésében a „HM Gazdasági Tervezési
Fõosztály (a továbbiakban: HM GTF)” szövegrész helyé-
be a „HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
(a továbbiakban: HM GTSZF)”,

e) 16. § (2) és (4) bekezdésében, 17. §-ának nyitó szöve-
gében, 20. § (2)–(7) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésé-
ben, 23. § (5) bekezdésében, 43. § a) pontjában, valamint
44. § c) pontjában a „HM GTF” szövegrész helyébe a HM
GTSZF,

f) 17. §-ának nyitó szövegében, valamint 49. § l) pontjá-
ban a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Ma-
gyarország”,

g) 43. § f) pontjában a „HM GTF-nek” szövegrész he-
lyébe a „HM GTSZF-nek”
szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 5. § (6) bekezdése,
b) 40. § (4) bekezdés k) pontja,
c) 42. § (2) bekezdésében a „nyomon követi a költség-

vetési elõirányzatok felhasználását” szövegrész, valamint
d) 44. § b) pontjában az „és logisztikai költségvetési”

szövegrész.

19. §

Ez az utasítás 2012. január 2-án lép hatályba és 2012. ja-
nuár 3-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 143/2011. (XII. 30.) HM utasításhoz

„1. melléklet
a 89/2011. (VIII. 4.) HM utasításhoz

Központi ellátó szervezetek

a) Ellátó központok:
MH Logisztikai Ellátó Központ
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
MH Katonai Közlekedési Központ
MH Támogató Dandár
b) Egyéb központi ellátó szervezetek:
MH Honvédkórház
MH Légijármûjavító Üzem”

A honvédelmi miniszter
144/2011. (XII. 30.) HM

u t a s í t á s a
a rekreáció, honvédelmi üdültetési,

illetve kulturális tevékenység, valamint
az azt biztosító ingatlanhálózat fenntartási rendszere

átalakításának egyes feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– a költségvetési forrásokkal történõ takarékosabb gazdál-
kodás megvalósítása érdekében – a rekreáció, honvédelmi
üdültetési, illetve kulturális tevékenység, valamint az azt
biztosító ingatlanhálózat fenntartási rendszere átalakításá-
nak egyes feladatairól az alábbi

utasítást

adom ki.
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1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtásban érintett
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: érintett szer-
vezetek) terjed ki.

2. §

(1) A rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturá-
lis tevékenység, valamint az azt biztosító ingatlanhálózat
fenntartási rendszere átalakításának eredményeként a költ-
ségvetési források takarékosabb felhasználását biztosító
szervezeti felépítést kell kialakítani.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a rekreáció, honvé-
delmi üdültetési, illetve kulturális tevékenységet ellátó
szervezetek részére meghatározott feladatok ellátásához
optimálisan szükséges létszám megállapítására.

3. §

A rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturális te-
vékenységet ellátó végelszámolással megszüntetésre kerü-
lõ, HM vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaság
egyes feladatai a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó egyes szervezetek feladatrendszerének,
struktúrájának és rendszeresített létszámának korrekciójá-
val, az érintett szervezetek részére történõ átadásával kerül
végrehajtásra.

4. §

(1) A szervezési tevékenység (idõszak):
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ napon;
b) befejezése: 2012. június 30.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja 2012. január 1.

2. Az átalakítás végrehajtásának irányítása

5. §

(1) A rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturá-
lis tevékenység rendszere átalakításának tárca szintû elõ-
készítéséért a kabinetfõnök felelõs.

(2) A honvédelmi üdültetési, illetve kulturális tevékeny-
ség mûködtetésében érintett szervezetek átalakításának

irányításáért a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek tekintetében a közigazgatási ál-
lamtitkár, az MH katonai szervezetei tekintetében a Hon-
véd Vezérkar fõnöke felelõs.

(3) A közigazgatási államtitkár irányítja:
a) az érintett szervezetek alapító okirata módosításának

elõkészítését;
b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetek munkaköri jegyzéke módosításának
elõkészítését;

c) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek tekintetében a végrehajtás folyama-
tában szükséges honvédelmi miniszteri döntések elõkészí-
tését;

d) az átalakítás végrehajtásával összefüggõ normatív
szabályzók elõkészítését.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke irányítja:
a) az érintett katonai szervezetek állománytáblájának,

állománytáblája módosításának elõkészítését;
b) a katonai szervezetek tekintetében a végrehajtás fo-

lyamatában szükséges honvédelmi miniszteri döntések
elõkészítését.

(5) A Honvéd Vezérkar fõnöke a katonai szervezetek
rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturális tevé-
kenység rendszere átalakítása keretében elõkészített javas-
latait a közigazgatási államtitkár útján terjeszti fel a hon-
védelmi miniszter részére.

3. Mûködési alapokmányok elõkészítése

6. §

(1) Az érintett szervezetek alapító okiratának módosítá-
sát – a szervezet vezetõjének javaslata alapján – a HM Ter-
vezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatok
kidolgozása és a HM TKF részére történõ megküldése az
utasítás hatálybalépését követõ napig;

b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-
jesztése honvédelmi miniszteri jóváhagyásra az utasítás
hatálybalépését követõ második napig;

c) a kincstári nyilvántartás pontosításának kezdeménye-
zése az okiratok honvédelmi miniszteri jóváhagyását kö-
vetõ 8 napon belül.

(2) Az érintett szervezetek kincstári nyilvántartásának
pontosításához szükséges okmányokat a HM TKF készíti
elõ, és az azokra vonatkozó okirat honvédelmi miniszteri
aláírását követõen a Magyar Államkincstár (a továbbiak-
ban: Kincstár) részére haladéktalanul megküldi.

(3) Az érintett szervezetek az alapító okiratukban meg-
határozott határidõig kidolgozzák és jóváhagyásra felter-
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jesztik szervezeti és mûködési szabályzatukat, illetve an-
nak módosítását.

7. §

(1) Az érintett HM-szervezet munkaköri jegyzékének
módosítását az adott szervezet irányítását végzõ miniszté-
riumi vezetõ javaslata alapján – a munkaköri jegyzékekrõl
és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.)
HM utasítás szerinti eljárásrendben és az érintett szerveze-
tek vezetõivel együttmûködésben – a HM TKF készíti elõ
az alábbi határidõk betartásával:

a) a szervezet munkaköri jegyzékére vonatkozó javaslat
összeállítása és megküldése a HM TKF részére az utasítás
hatálybalépését követõ napig;

b) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, elõkészítése
jóváhagyásra az utasítás hatálybalépését követõ második
napig;

c) az okmányok jóváhagyása és kiadása az utasítás ha-
tálybalépését követõ harmadik napig;

(2) Az (1) bekezdés szerinti okmány hatálybalépésének
idõpontja 2012. január 1.

4. Az átalakítás feladatai

8. §

(1) A Balatonkenesei Honvéd Rekreációs Központ, a
Mátraházai Honvéd Rekreációs Központ (a továbbiakban
együtt: üdülõk) és a Honvéd Kulturális Központ a HM
Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság szervezeté-
be integrálódik, amelynek feladatrendszere és létszáma ki-
egészül a (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenységekkel, az
azok ellátásához szükséges személyi állománnyal, vala-
mint megnevezése HM Protokoll Rekreációs és Kulturális
Fõigazgatóság (a továbbiakban: HM PRKF) megnevezés-
re módosul.

(2) Rekreációs és egészségmegóvási feladatok
a) katonai kiképzési és továbbképzési rendezvényekhez

szükséges keretek meghatározás és elosztása, azok biztosí-
tása,

b) a missziós feladatok ellátását követõen, valamint
egészségmegõrzést biztosító regeneráló, továbbá a HM, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, továbbá a MH katonai szervezetei állományá-
ba tartozók pihentetését szolgáló üdülések biztosítása,

c) az igényjogosultsággal rendelkezõk és családtagjaik
kedvezményes pihentetését, egészségmegõrzését szolgáló
üdülések biztosítása,

d) két- és többoldalú szerzõdések alapján nemzetközi,
valamint ifjúsági üdültetés tárca szintû szervezése,

e) a rekreációs központok szakmai feladatainak, vala-
mint az optimális férõhely-gazdálkodás koordinálása, köz-
remûködés a szabad férõhelyek kereskedelmi célú értéke-
sítésében,

f) rekreációs és egészségmegóvási feladatokkal össze-
függõ nyilvántartási, adminisztrációs és információs rend-
szerek mûködtetése.

(3) Kulturális feladatok
a) a HM-tárca éves kulturális program tervének összeál-

lítása, valamint központi, országos és regionális kulturális
programok szervezése, biztosítása,

b) a HM-tárca nemzetközi kulturális szerepvállalásával
összefüggõ feladatok koordinálása, kapcsolattartás az
érintett szervezetekkel,

c) HM kulturális mecenatúra és a honvédelmi miniszter
által alapított kulturális szakmai díjakkal kapcsolatos fel-
adatok ellátása,

d) katonazenekarok, közmûvelõdési könyvtárak, az MH
katonai szervezetei közmûvelõdéssel összefüggõ szakmai
tevékenységének segítése, a Honvéd Együttes fellépései-
nek HM-tárcaszintû koordinálása,

e) kulturális ágazat országos, megyei és helyi szerveze-
teivel szakmai együttmûködés fenntartása.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti feladatokat a HM
PRKF alaptevékenység keretében látja el.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenységekkel
összefüggõ szabályzók átdolgozása, módosítása során a
normatív szabályzók kidolgozásáért felelõs HM-szervek a
HM PRKF fõigazgatójának javaslatait kikérik.

5. Ingó és ingatlan vagyon átadás-átvételével
kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
2011. december 31-ig, a magyar állam tulajdonában és a
HM vagyonkezelésében lévõ a nonprofit gazdasági társa-
ság által használt és az érintett szervezetek részére átadásra
kerülõ – a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõ-
osztállyal (a továbbiakban: HM HVF) egyeztetett – ingat-
lanokra vonatkozó a honvédelmi miniszter döntésének
megfelelõen a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a
továbbiakban: HM FHH) felé intézkedik a használatba
adás megszüntetésére.

(2) A magyar állam tulajdonában, a HM vagyonkezelé-
sében és a nonprofit gazdasági társaság használatában
lévõ, az ingatlan rendeltetésszerû mûködéséhez szükséges
ingó vagyon HM PRKF részére történõ használatába adá-
sát a HM HVF fõosztályvezetõje – mint a HM vagyonke-
zelõ képviselõje – kezdeményezi az MH Összhaderõnemi
Parancsnokságnál, illetve az MH központi ellátó szerveze-
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teknél. Az ingó vagyon átvétele tételes leltárral kerül vég-
rehajtásra.

(3) Az ingatlan vagyon HM PRKF részére történõ hasz-
nálatba adását a HM FHH hajtja végre.

(4) A HM FHH fõigazgatója az érintett szervezetekkel
együttmûködésben 2011. december 31-ig intézkedik az in-
gatlanállománnyal kapcsolatos üzemeltetési és karbantar-
tási feladatokat szabályozó Szolgáltatási Szerzõdés meg-
felelõ módosításának – vonatkozó rendelkezések szerinti –
elõkészítésére.

6. Pénzügyi biztosítás feladatai

10. §

(1) A HM PRKF fõigazgatója az új mûködési rend meg-
kezdéséig a Kincstárnál kezdeményezi a névváltozásból
adódó elõirányzat-felhasználási keretszámla, az alá-
írás-bejelentõk módosítását, továbbá a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz bejelenti a szervezeti változását, továbbá
intézkedik az új bélyegzõk elkészítésérõl.

(2) A HM PRKF 2012. évi elemi költségvetési tervét az
intézményi költségvetések összeállításának rendjérõl szó-
ló HM utasításban foglaltaknak megfelelõen állítsa össze.
A tervjavaslatban az üdülõk és a Honvéd Kulturális Köz-
pont mûködtetéséhez szükséges kiadási és bevételi elõ-
irányzatokat úgy tervezi, hogy azokban az üdültetéssel és
kulturális tevékenységgel kapcsolatos összes intézményi
bevétel elkülönítetten szerepel.

7. Az üdülõk és a Honvéd Kulturális Központ
mûködtetése

11. §

A HM PRKF az üdülõk és a Honvéd Kulturális Köz-
pont:

a) mûködtetésének fedezetét az elemi költségvetésé-
ben jóváhagyott támogatási elõirányzatok, az üdültetési
térítési díjbevételek és a szabad kapacitás terhére végzett

egyéb üdültetési és kulturális szolgáltatási bevételek bizto-
sítják;

b) üzemeltetését a honvédelmi miniszter által kijelölt, a
HM vagyonkezelésében lévõ gazdasági társasággal – a 9. §
(4) bekezdése szerint – kötött szerzõdésnek megfelelõen,
annak állománya bevonásával végzi;

c) a szabad kapacitás terhére végzett tevékenységét a
honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására ren-
delkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevé-
kenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 2/2011 (I. 11.)
HM utasításban meghatározottak szerint végzi.

8. Vegyes rendelkezések

12. §

(1) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi gondoskodnak a költségvetési gazdálkodásra, valamint
az ahhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó
szabályozók felülvizsgálatáról. A szükséges módosítások
elõkészítését olyan számvetéssel tervezzék, hogy azok az
átalakítás végrehajtásával párhuzamosan hatályba léphes-
senek.

(2) A rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturá-
lis ellátás rendszerének átalakítása következtében szüksé-
gessé váló normatív szabályzókat, illetve azok módosítá-
sait az azok kidolgozásáért felelõs HM-szervek készítik
elõ és küldik meg a HM Jogi Fõosztály részére. Az új mû-
ködési rendre történõ áttérést úgy kell ütemezni, hogy az
biztosítsa az új szervezeti struktúrában a gazdálkodási fel-
adatok zökkenõmentes végrehajtását.

13. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

81/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a honvédelmi szervezetek által nyújtandó,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kara
mûködését biztosító egyes szolgáltatások

eljárási rendjérõl és szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (2)–(3) és (5) bekezdése,
valamint 52. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló
2011. évi XXXVI. törvényben, valamint a honvédelmi mi-
niszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásá-
nak felügyeletére kinevezett miniszteri biztos között kö-
tött, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi
Minisztérium közötti együttmûködés és ellátás rendjérõl
szóló megállapodásban foglaltakra – a honvédelmi szerve-
zetek által nyújtandó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kara mûködését biz-
tosító egyes szolgáltatások eljárási rendjérõl és szabályai-
ról, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával egyetér-
tésben a következõket rendeljük el:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) végrehajtásban érintett katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakterület

2. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010.
(XII. 28.) Korm. rendelet 28.§ (4) bekezdése alapján, az
MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemmel (a továbbiakban: NKE) a
híradó-, informatikai- és információvédelmi rendszerek
hatékony mûködtetése és az információ szolgáltatás ered-
ményes biztosítása érdekében külön Együttmûködési
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt.

3. A Megállapodás kidolgozása és megkötése során az
MH TD az alábbi elveket érvényesíti:

a) az együttmûködés során szem elõtt kell tartani a költ-
séghatékonyságot, valamint azt, hogy az MH TD és az
NKE (a továbbiakban: együtt Felek) közös érdekek men-

tén kölcsönösen biztosítanak szolgáltatásokat egymás ré-
szére;

b) kerüljenek meghatározásra a hálózatok üzemeltetésé-
nek mûszaki-technikai feltételei, az együttmûködés érde-
kében végrehajtandó feladatok, a kölcsönös tájékoztatás
és az információcsere, valamint -szolgáltatás rendje;

c) a Felek tevékenységüket a személyes adat és minõsí-
tett adat védelmére vonatkozó rendszabályok maradékta-
lan betartása mellett végzik;

d) az NKE és az MH közös objektumban elhelyezett
szervezetei egymástól elkülönült saját híradó, informatikai
és információvédelmi rendszereket üzemeltetnek;

e) a Felek a saját tulajdonú eszközök, szoftverek és szol-
gáltatások fejlesztését és üzemviteli támogatását saját ha-
táskörben tervezik és hajtják végre, egymás kölcsönös tá-
jékoztatása mellett, illetve lehetõség szerint egymással
együttmûködve;

f) a Felek, valamint a közös objektumban elhelyezett
szervezetek híradó, informatikai és információvédelmi ki-
szolgálása érdekében, kölcsönösségi alapon, egymás ré-
szére térítésmentesen biztosítják a saját adatátviteli infra-
struktúrájukat, az objektumaikba történõ betelepülés lehe-
tõségét, valamint egymásnak híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi szolgáltatásokat nyújthatnak;

g) az NKE Gazdasági Elõkészítõ Bizottság biztosítja – a
jogelõd jogfolytonos tevékenysége érdekében – a nemzeti
és a külföldi minõsített és nyílt, papíralapú és elektronikus
adatok kezelése személyi-, fizikai-, elektronikus és admi-
nisztratív biztonságának jogszabályokban elõírt feltételeit;

h) a Felek együttmûködésük során – adatvédelmi köte-
lezettségeiknek eleget téve – az egymástól átvett adatot,
információt bizalmasan kezelik, azokat a másik Fél írásbeli
beleegyezése nélkül harmadik fél részére nem adják ki;

i) az együttmûködés érdekében szükséges adatokat, ter-
veket, kimutatásokat, jegyzékeket, telefonkönyveket a Fe-
lek kölcsönösen átadják egymás részére.

4. Az NKE részére oktatási célból átadott, az MH-ban
rendszeresített, illetve alkalmazásba vett speciális katonai
célú híradó, informatikai és információvédelmi rendsze-
rek, hardverek és szoftverek az MH tulajdonában marad-
nak. Ezek fejlesztéséért, valamint – az NKE által fenntar-
tandó tantermi beépítések, oktató kabinetek kivételével –
folyamatos üzemeltetéséért, logisztikai biztosításáért és
karbantartásáért az MH tervezõ és logisztikai szervezetei
saját Szervezeti és Mûködési Szabályzatuknak megfelelõ
mértékben felelnek.

5. A kölcsönös együttmûködésre figyelemmel az MH
TD a hálózati adatokban, az érintett szakterületek szolgá-
lati beosztásaiban, illetve azok elérhetõségében jelentke-
zõ, az együttmûködést befolyásoló változást 30 napon be-
lül megküldi az NKE részére.

6. Az NKE és az MH közötti minõsített adatok cseréje a
hatályos jogszabályokban meghatározott, védelmi, keze-
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lési, elektronikus biztonsági, rejtjeltevékenység engedé-
lyezési, valamint a hatósági felügyeleti feladatok végre-
hajtási feltételeinek kölcsönös megléte és a hatósági enge-
délyek birtokában a biztonsági vezetõk koordinálása sze-
rint történik.

7. A rejtjelzõ- és rejtjelezõ elszámolású szakanyagokat
az MH rejtjelszabályzatában meghatározottak alapján az
MH Központi Rejtjelfelügyelet biztosítja.

3. Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok

8. A tárca oktatási és képzési igényeit – az NKE rektora
által ellenjegyzett - központi beiskolázási terv tartalmazza.
A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK SZCSF) az adott tanévet megelõzõ év
augusztus 31-éig elkészíti és az NKE rektorának ellen-
jegyzés céljából megküldi a beiskolázási tervet, amelyet
ezt követõen a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra fel-
terjeszt.

9. Az MH Összhaderõnemi Parancsnoksággal (a továb-
biakban: MH ÖHP) történt elõzetes tervpontosítást köve-
tõen, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar
(a továbbiakban: HHK) dékánja által évente augusztus
31-ig a HVK kiképzési csoportfõnök útján megküldött, a
HHK következõ naptári évre vonatkozó éves (kiképzési)
csapat és bázisigényének biztosításáról a Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) október 31-ig tájé-
koztatja a dékánt.

10. A HVKF a HHK 9. pont szerinti éves (kiképzési)
csapat és bázisigényének biztosítását a miniszter által jó-
váhagyott éves központi beiskolázási terv és az abban fel-
merült egyéb kiképzési igények figyelembevételével iga-
zolja vissza.

11. Amennyiben a következõ évi beiskolázási tervé-
ben megfogalmazott oktatási és képzési igények értéke
20%-kal meghaladja az elõzõ évi igények értékét, vagy év
közben a képzési igényekben további kiadásnövelõ válto-
zás történik, akkor a többletkiadások pótlását a HVK
SZCSF kezdeményezése alapján a HM Gazdasági Terve-
zési és Szabályozási Fõosztály fejezetek közötti elõirány-
zat-átadással rendezi.

4. Személyügyi feladatok

12. Az NKE-hez az MH rendelkezési állományából ve-
zényelt hivatásos és szerzõdéses állomány személyügyi
alapellátását a HVK SZCSF végzi.

5. Pénzügyi feladatok

13. Az NKE-hez az MH rendelkezési állományából ve-
zényelt hivatásos és szerzõdéses állomány pénzügyi alap-
ellátását a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal végzi.

6. Logisztikai szakterület

14. Az ellátási körök meghatározásának alapját a
2012. évre tervezett elõirányzatok képezik, amelyek a fel-
adatot végrehajtó ellátó szervezeteknél jelentkeznek. A to-
vábbiakban az ellátás tervezésének alapját a HHK által az
ellátó honvédelmi szervek erõforrás- és költségszükségle-
ti, valamint kiadási igénytervei, a költségvetési tervei, il-
letve a beszerzési tervei összeállításához biztosított adat-
szolgáltatások képezik. Az adatszolgáltatásokhoz szüksé-
ges aktuális tervezési alapelveket, a tervezés formáját, ha-
táridejét meghatározó utasításokat, a tervezéshez szüksé-
ges idõtartam figyelembevételével az ellátó szervek bizto-
sítják a HHK részére.

15. A HHK által igényelt és jelen intézkedés alapján a
HM tárca ellátásába utalt szakanyagok és szolgáltatások a
mindenkor rendelkezésre álló erõforrások függvényében
kerülnek biztosításra.

16. Az ellátó katonai szervezetek a HHK-val együttmû-
ködve évente „Részletes Logisztikai Együttmûködési
Megállapodásokat” kötnek a napi ellátási és kiképzési fel-
adatok szabályozására. A Részletes Logisztikai Együttmû-
ködési Megállapodások kidolgozását a HVK Logisztikai
Csoportfõnökség koordinálja.

17. A kiképzéshez szükséges szakanyagokat a HM tárca
csak abban az esetben biztosítja állandó jelleggel, végle-
ges átadással, amennyiben azok az MH szükségletén felül
rendelkezésre állnak. Az elõzõek alapján nem biztosítható
szakanyagokat a tárca ideiglenes átadással, vagy csapatbá-
zison történõ használattal biztosítja, amit részletesen az
évente megkötendõ „Részletes Logisztikai Együttmûkö-
dési Megállapodás”-ban kell rögzíteni.”

18. Az alegységszintû technikai kiszolgálásokat, rend-
szeres, idõszakos ellenõrzéseket, karbantartásokat az üze-
meltetõ szervezet állománya hajtja végre.

19. A logisztikai szakterület vonatkozásában – eltérõ
rendelkezés hiányában – a kijelölt ellátó honvédelmi szer-
vek: Budapest helyõrségben az MH TD, Szolnok helyõr-
ségben az MH 86. Szolnoki Helikopter Bázis.

6.1. Fegyverzettechnikai szakterület (10, 11, 15 AN):

20. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.2. Híradó szakterület (12AN):

21. A szükséges szakanyagokat és szolgáltatásokat a
NKE tervezi és biztosítja a saját ellátása érdekében. Az ob-
jektumban közösen elhelyezett katonai szervezetek és a
saját szervezeti elemeinek távközlési szolgáltatását az
MH-val közösen oldják meg a „2. Híradó, informatikai és
információvédelmi szakterület” alcímben leírtak figye-
lembevételével.
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6.3. Szoftverek (13AN):

22. Az NKE tulajdonában és alkalmazásában lévõ infor-
matikai eszközök szoftverellátását az NKE tervezi és biz-
tosítja. Az MH tulajdonában lévõ, az NKE részére haszná-
latra átadott speciális oktatókabinetekben telepített, kifeje-
zetten katonai célú informatikai rendszerek oktatását biz-
tosító számítógépek operációs rendszerét és egyéb általá-
nos alapszoftvereit az NKE, speciális katonai szoftvereit
az MH biztosítja. A tábori kivitelû, illetve gépjármûbe épí-
tett, alapvetõen tábori körülmények között alkalmazott
katonai számítástechnikai eszközök szoftverellátását tel-
jes egészében az MH biztosítja.

6.4. Repülõmûszaki szakterület (14AN):

23. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.5. Tábori híradó szakterület (19AN):

24. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.6. Élelmezési szakterület (21AN):

25. A nem igényjogosult állomány ellátása szabad kapa-
citás függvényében kerül biztosításra. Az igényjogosult
állomány vonatkozásában a szakanyagokat, a természet-
beni ellátást, a munkahelyi étkeztetést a HM a hatályos
szabályozásnak megfelelõen biztosítja.

26. A HHK katonai oktatási, képzési és kutatási tevé-
kenységhez szükséges szakanyagokat és szolgáltatásokat
a HM biztosítja.

6.7. Ruházati szakterület (22AN):

27. A HM térítésmentesen biztosítja a HHK részére a
mûködése érdekében, illetve a katonai oktatási, képzési és
kutatási tevékenységéhez szükséges szakanyagokat és
szolgáltatásokat. Kivételt képez ez alól az író- és iroda-
szerrel, papírral, illetve nyomtatvánnyal történõ ellátás,
amely az NKE felelõsségében marad.

28. Az igényjogosult állomány részére a HM biztosítja
az ellátást a mindenkor érvényben lévõ normák alapján.

6.8. Üzemanyag szakterület (24AN):

29. A HM térítésmentesen biztosítja a HHK részére a
mûködése érdekében, illetve a katonai oktatási, képzési és
kutatási tevékenységéhez szükséges szakanyagokat és
szolgáltatásokat.

6.9. Közlekedési szakterület (28AN):

30. A HM térítésmentesen biztosítja a HHK részére a kato-
nai oktatási, képzési és kutatási tevékenységhez szükséges
szakanyagokat és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

6.10. Páncélos gépjármû-technikai szakterület
(29AN):

31. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.11. Kiképzés-technikai szakterület (30AN):

32. A HM részérõl kizárólag a katonai kiképzési, okta-
tási, képzési és kutatási tevékenységhez szükséges szak-
anyagok és szolgáltatások kerülnek térítésmentesen bizto-
sításra a HHK részére.

6.12. Rendszerszervezés, gépesítés, vezetés,
automatizálás (REVA 31):

33. A szükséges szakanyagokat és szolgáltatásokat az
NKE tervezi és biztosítja saját rendszerei – függetlenül at-
tól, hogy annak egyes felhasználói nem az NKE állomá-
nyába tartoznak – és saját szakfeladatai vonatkozásában.
Az MH saját rendszerei – függetlenül attól, hogy annak
egyes felhasználói az NKE állományába tartoznak – és sa-
ját szakfeladatai, elsõsorban az MH Ludovika Zászlóalj
(a továbbiakban: MH LZ) és az MH TD betelepült alegy-
ségei vonatkozásában a szükséges szakanyagokat és szol-
gáltatásokat saját hatáskörben tervezi és biztosítja,
amennyiben nem a jelen utasítás 3. pont d) alpontjában
tárgyalt speciális esetekrõl van szó.

6.13. Humán szakterület (32AN):

34. A HM e szakterület vonatkozásában szakanyagokat
és szolgáltatásokat a HHK részére nem biztosít.

6.14. Mûszaki szakterület (33AN):

35. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.15. Vegyivédelem szakterület (34 AN):

36. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.16. Mérésügy szakterület (35AN):

37. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
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szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére. A kalibrálásokat a HM a saját eszközeivel és
a kapacitásai figyelembevételével hajtja végre.

6.17. Térképész szakterület (36AN):

38. A HM részérõl kizárólag a katonai oktatási, képzési
és kutatási tevékenységhez szükséges szakanyagok és
szolgáltatások kerülnek térítésmentesen biztosításra a
HHK részére.

6.18. Elhelyezési szakterület (38AN):

39. A HHK részére használatba adott ingatlanok üze-
meltetését és fenntartásának feltételeit – ide értve a köz-
üzemi szolgáltatásokat, a takarítást, a karbantartást és az
objektum õrzés-védelmét – a HM és a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem között megkötött „Használatba adási
Szerzõdés” tartalmazza.

40. A HHK részére szükséges ingó vagyonelemeket az
NKE tervezi és biztosítja saját hatáskörben.

7. Mûtárgyakkal kapcsolatos szakterület

41. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a további-
akban: HM HIM) az NKE részére a honvédelmi nevelés
elõsegítése érdekében vagyontárgyakat biztosít azzal,
hogy a vagyonelemek körét a két szervezet között létrejö-
võ átadás-átvételi jegyzõkönyv határozza meg, évenkénti
tételes leltárellenõrzés kötelezettségével. A HM HIM a va-
gyontárgyakat az NKE részére állagmegõrzési kötelezett-
séggel adja át a leltárellenõrzések közötti idõszakra azzal,
hogy az NKE a HM HIM indokolt kérésére azokat év
közben is köteles visszaszolgáltatni.

8. Szolgálati könyvekkel és fõnökségi kiadványokkal
kapcsolatos ellátás

42. Az MH Geoinformációs Szolgálat a szolgálati köny-
vekbõl és a fõnökségi kiadványokból azok kiadásakor 3
példányt megküld a HHK könyvtára részére.

9. Orvosi ellátással kapcsolatos rendelkezések

43. A HM térítésmentesen, természetben biztosítja a
honvéd-egészségügyi ellátásra nem jogosult állomány sür-
gõsségi ellátását, honvéd-egészségügyi ellátásra jogosult

állomány részére ezen felül foglalkozás-egészségügyi, ál-
talános orvosi és fogászati alapellátást. Az igényjogosult
állomány részére járóbeteg-szakellátást, aktív fekvõbeteg
szakellátást és rehabilitációs ellátást biztosít az MH Hon-
védkórházban.

44. A HHK kiképzési foglalkozásainak egészségügyi
biztosítását az MH TD végzi a 30 nappal korábban leadott
igények alapján. Az MH TD egy idõben két orvossal és há-
rom mentõvel képes biztosítást végezni. Az NKE egész-
ségügyi szolgáltatásával kapcsolatos költségkalkulációt
az MH TD aktuális önköltségszámítása alapján kell elvé-
gezni.

45. A HHK orvosi ellátását – utaltság alapján – az MH
TD biztosítja. Az így meghatározott létszámra az MH TD
egészségügyi szakanyagot a norma alapján igényel.

9. Beléptetéssel kapcsolatos rendelkezések

46. Az objektumba történõ beléptetés a HHK állománya
részére az elõírásoknak megfelelõen biztosított. Az objek-
tum területén állandó jelleggel munkát végzõ NKE dolgo-
zók részére a beléptetést – az objektumra vonatkozó elõ-
írások betartása mellett – az MH LZ biztosítja.

47. Az ideiglenes jelleggel belépõ dolgozók, hallgatók
beléptetését – az objektum elõírásainak megfelelõen –
egyszeri belépési engedéllyel az MH LZ biztosítja.

48. Az objektum területén történõ parkolást a dolgozók
részére korlátozott számban a – férõhely függvényében –
az MH LZ biztosítja.

10. Záró rendelkezések

49. Ez az intézkedés 2012. január 1-jén lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

Egyetértek!

Budapest, 2011. december 22.

Prof. dr. Patyi András s. k.,
rektor

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

80/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

egyes intézkedések hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése alapján egyes
intézkedések hatályon kívül helyezésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti a ruházati termékek 2011. évi gazdál-
kodási árainak megállapításáról szóló 132/2010. (HK
1/2011.) HM KÁT intézkedés és a rendszeresített nyom-
tatványok 2011. évi egységárainak megállapításáról szóló
133/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT intézkedés.

2. Ez az intézkedés 2011. december 31-én lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

10/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a ruházati termékek 2012. évi gazdálkodási árainak
megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és fel-
sõszintû vezetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.)
Kormányhatározat 7. d) pontjára – a ruházati termékek
2012. évi gazdálkodási árainak megállapításáról az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség önálló
központi és csapat ruházati gazdálkodást folytató katonai
szervezeteire, továbbá a hivatásos és szerzõdéses állomá-

nyú katonákra, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-je-
lölt állományra, az önkéntes tartalékos állományra, a
nyugállományú és a szolgálati járandóságban részesülõ
katonákra, valamint a kormánytisztviselõkre és a közalkal-
mazottra terjed ki.

2. A ruházati termékek 2012. évi gazdálkodási árait az
1. melléklet határozza meg.

3. A ruházati szakanyagokban és felszerelésekben ke-
letkezett kár összegének megállapításakor – ha a dolog
megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha
nincs meg, – az I. értékcsoportban nyilvántartott, új cikk
esetében az árjegyzék szerinti áfával növelt ár 100%-át,
II. értékcsoportú, használt cikk esetében az árjegyzék sze-
rinti áfával növelt ár 50%-át kell figyelembe venni, illetve
alkalmazni.

4. A ruházati szakanyagok és felszerelések kölcsön-
használatba adásakor az árjegyzékben rögzített kölcsönzé-
si díjat kell alkalmazni. A felsorolásban nem szereplõ cik-
kek kölcsönzési díját a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hi-
vatal (a továbbiakban: HM FHH) hadtáp osztályvezetõ ál-
lapítja meg.

5. Az érintett katonai szervezet vezetõje a kölcsönbe
adással kapcsolatos okmányok, a kérelem, az engedély, az
átadás-átvételi jegyzõkönyv másolatát a HM FHH hadtáp
osztályvezetõ részére haladéktalanul felterjeszti.

6. A HM Ruházati Mûhely által végzendõ szolgáltatá-
sok során a mellékletben meghatározott térítési díjat kell
alkalmazni. Az árjegyzékben nem szereplõ szolgáltatások
térítési díját a HM FHH hadtáp osztályvezetõ állapítja
meg.

7. Rendszerbõl kivont, illetve kihordás alatt levõ cikkek
Katonai Ruházati Ellátó Pontokon történõ értékesítéséhez
szükséges kedvezményes egységárakat az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság hadtápfõnök javaslatára a HM
FHH hadtáp osztályvezetõ állapítja meg.

8. Az árjegyzékben nem szereplõ ruházati termékek
gazdálkodási egységárait a HM FHH hadtáp osztályvezetõ
állapítja meg.

9. Ez a szakutasítás 2012. január 1-jén lép hatályba, és
2012. december 31-én hatályát veszti.

Márki Gábor s. k.,
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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1. melléklet a 10/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasításhoz

GAZDÁLKODÁSI ÁRAK
RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI CIKKEKRE

Érvényes:
2012. január 1-jétõl

Az x-szel megjelölt cikkek központi hatáskörben, a többi csapathatáskörben selejtezhetõ.

Az árak 27% áfát tartalmaznak.

– 2012 –

HETK A cikk megnevezése Me.
2012. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

Sapka, sisak, fejvédõ

85 8431 1231 07 90 M nyári gyakorló sapka db 1 772 2 250

85 8431 1232 06 90 M nyári gyakorló sapka erdei db 2 815 3 575

85 8425 2321 10 90 M téli gyakorló sapka db 2 559 3 250

85 8425 2322 09 90 M téli gyakorló sapka erdei db 3 248 4 125

85 8431 1614 07 93 M ejtõernyõs barett sapka szerelve db 3 780 4 800

85 8431 1621 08 Barett sapka világoskék ENSZ szerelve db 3 543 4 500

85 8431 1613 08 Barett sapka zöld ejtõernyõs szerelék nélkül db 3 543 4 500

85 8431 1615 06 Barett sapka fekete szerelék nélkül db 3 543 4 500

85 8431 1618 03 Barett sapka skarlátpiros szerelék nélkül db 3 543 4 500

85 8415 6122 05 Baseball sapka ENSZ db 1 083 1 375

85 8421 1621 03 93 M ejtõernyõs téli sapka db 2 815 3 575

85 8421 1421 09 93 M repülõszerelõ téli sapka db 3 445 4 375

85 8431 1415 01 93 M repülõszerelõ téli sapka erdei db 3 740 4 750

85 8431 1413 03 93 M repülõszerelõ nyári sapka db 1 772 2 250

85 5431 1414 02 93 M repülõszerelõ nyári sapka erdei db 3 150 4 000

85 8431 1242 04 Sivatagi kalap db 3 937 5 000 X

85 8431 1243 03 2003 M sisaksapka barna polár db 1 969 2 500 X

85 8431 1241 05 Trópusi kalap db 3 740 4 750 X

85 8431 1240 06 Trópusi kalap erdei db 3 937 5 000 X

85 8415 1001 00 Köznapi sapka tbk. db 7 087 9 000 X

85 8415 1002 10 Köznapi sapka ti. db 6 890 8 750 X

85 8415 1003 09 Köznapi sapka tts. db 6 890 8 750 X

85 8415 1105 04 Köznapi sapka kék ti. általános db 5 160 6 450 X

85 8415 1106 03 Köznapi sapka kék tts. általános db 5 160 6 450 X

85 8415 1101 08 Köznapi sapka kék tbk. repülõs db 7 087 9 000 X

85 8415 1102 07 Köznapi sapka kék ti. repülõs db 6 890 8 750 X

85 8415 1103 06 Köznapi sapka kék tts. repülõs db 6 890 8 750 X

85 8415 3336 05 Bocskai sapka köznapi szerelve tbk. db 6 398 8 125 X

85 8415 3337 04 Bocskai sapka köznapi szerelve ti. db 5 020 6 375 X

85 8415 3338 03 Bocskai sapka köznapi szerelve tts. db 5 020 6 375 X

85 8415 3315 10 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve ti. db 6 693 8 500 X
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HETK A cikk megnevezése Me.
2012. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8415 3310 04 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve tts. db 6 693 8 500 X

85 8415 3334 07 Bocskai sapka társasági szerelve tbk. db 6 398 8 125 X

85 8415 3340 09 Bocskai sapka társasági szerelve ti. db 5 315 6 750 X

85 8415 3335 06 Bocskai sapka társasági szerelve tts. db 4 980 6 325 X

85 8415 6111 08 Tányérsapka repülõ társasági tbk. szerelve db 9 547 12 125 X

85 8415 6101 10 Tányérsapka társasági sötétkék szerelék nélkül db 6 890 8 750 X

85 8415 2318 00 Hadihajós társasági sapka ti. szerelve db 6 693 8 500 X

85 8415 2319 10 Hadihajós társasági sapka tts. szerelve db 6 693 8 500 X

85 8415 3342 07 Nõi kalap barna szerelék nélkül db 7 382 9 375 X

85 4341 3331 07 Nõi kalap fekete szerelék nélkül db 7 382 9 375 X

85 8415 2121 00 Zenész Bocskai sapka ti. db 17 402 22 100 X

85 8415 2122 10 Zenész Bocskai sapka tts. db 17 402 22 100 X

85 8415 2111 02 Bocskai sapka díszelgõ ti. Tihany db 15 748 20 000 X

85 8415 2112 01 Bocskai sapka díszelgõ tts. és legs. Tihany db 15 748 20 000 X

85 8415 2201 01 Bocskai díszsapka koronaõri ti. db 15 925 20 225 X

85 8415 2202 00 Bocskai sapka koronaõri tts. db 15 925 20 225 X

85 4916 1111 09 Rohamsisak db 3 150 4 000 X

85 4916 1128 00 90 M tereptarka sisakborító db 1 043 1 325

85 4916 1117 03 90 M tereptarka sisakborító erdei db 1 772 2 250

85 4916 1107 05 2003 M sivatagi sisakborító db 2 028 2 575

85 4621 1212 01 Gyapjú fejvédõ db 433 550

85 4916 1120 08 Kevlár sisak arc és tarkóvédõvel db 193 307 245 500 X

85 4916 1123 05 Kevlár sisak arc és tarkóvédõ nélkül db 129 134 164 000 X

85 4211 1111 06 Fehér (orvosi, szakács) sapka db 295 375

Zubbony, nadrág, szoknya, munkaköpeny, kötény, köntös

85 8163 2121 01 90 M gyakorló zubbony erdei db 10 728 13 625 X

85 8153 2121 07 90 M gyakorló nadrág erdei db 12 008 15 250 X

85 8161 1218 07 2000 M gyakorló zubbony erdei db 10 728 13 625 X

85 8151 1218 02 2000 M gyakorló nadrág erdei db 10 728 13 625 X

85 8161 1212 02 2000 M gyakorló zubbony ru. db 4 360 5 450 X

85 8163 1162 07 93 M ejtõernyõs nyári zubbony erdei db 11 417 14 500 X

85 8153 1162 02 93 M ejtõernyõs nyári nadrág erdei db 12 205 15 500 X

85 8163 2172 01 93 M ejtõernyõs téli zubbony erdei db 12 598 16 000 X

85 8163 7151 08 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli zubbonybélés db 4 724 6 000 X

85 8153 2162 09 93 M ejtõernyõs téli nadrág erdei db 13 287 16 875 X

85 8153 7161 01 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli nadrágbélés db 5 118 6 500 X

85 8165 3535 02 93 M repülõszerelõ nyári zubbony erdei db 10 236 13 000 X

85 8153 2153 10 93 M repülõszerelõ nyári nadrág erdei db 11 220 14 250 X

85 8163 2152 05 93 M repülõszerelõ téli zubbony erdei db 12 205 15 500 X

85 8153 1163 01 93 M repülõszerelõ téli nadrág erdei db 13 091 16 625 X

85 8163 1111 07 90 M gyakorló zubbony db 7 205 9 150 X

85 8153 1111 02 90 M gyakorló nadrág db 7 496 9 520 X

85 8161 1213 01 2000 M nyári gyakorló zubbony hu. db 5 512 7 000 X
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HETK A cikk megnevezése Me.
2012. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8151 1212 08 2000 M nyári gyakorló nadrág db 5 512 7 000 X

85 8163 1161 08 93 M ejtõernyõs nyári zubbony db 7 941 10 085 X

85 8153 1161 03 93 M ejtõernyõs nyári nadrág db 8 224 10 445 X

85 8163 2161 04 93 M ejtõernyõs téli zubbony db 10 728 13 625 X

85 8153 2161 10 93 M ejtõernyõs téli nadrág db 10 020 12 725 X

85 8163 1151 10 93 M repülõszerelõ nyári zubbony db 7 744 9 835 X

85 8153 1151 05 93 M repülõszerelõ nyári nadrág db 7 870 9 995 X

85 8163 2151 06 93 M repülõszerelõ téli zubbony db 9 902 12 575 X

85 8153 2151 01 93 M repülõszerelõ téli nadrág db 9 843 12 500 X

85 8231 2222 07 2003 M repülõhajózó overall db 51 181 65 000 X

85 8231 1219 06 Repülõhajózó overall homokszínû db 90 551 115 000 X

85 8161 1615 09 2003 M gyakorló zubbony sivatagi db 12 598 16 000 X

85 8161 1614 10 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári db 12 598 16 000 X

85 8151 1615 04 2003 M gyakorló nadrág sivatagi db 12 598 16 000 X

85 8151 1617 02 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári db 12 598 16 000 X

85 8235 3326 09 Köznapi öltöny tropikál ölt 40 370 51 270 X

85 8235 3325 10 Köznapi öltöny tropikál sötétkék ölt 40 370 51 270 X

85 8255 3316 10 Tropikál pantalló db 11 720 14 885 X

85 8255 3315 00 Tropikál pantalló sötétkék db 11 720 14 885 X

85 8225 3381 08 Köznapi nõi zubbony barna db 28 650 36 385 X

85 8225 3382 07 Köznapi nõi zubbony sötétkék db 28 650 36 385 X

84 2653 3351 02 Nõi mellény db 9 815 12 465 X

85 8242 1111 06 Nõi mellény sötétkék db 9 815 12 465 X

85 8286 3333 08 Szoknya köznapi barna db 10 335 13 125 X

85 8286 3336 05 Szoknya köznapi sötétkék db 10 335 13 125 X

85 8255 3351 07 Nõi pantalló köznapi barna db 11 720 14 885 X

85 8255 3352 06 Nõi pantalló köznapi sötétkék db 11 720 14 885 X

85 8225 3319 03 Társasági zubbony tábori barna ti. db 28 650 36 385 X

85 8255 3319 07 Társasági pantalló fekete db 11 720 14 885 X

85 8235 3366 01 Társasági öltöny tábori barna ölt 40 370 51 270 X

85 8235 3367 00 Társasági öltöny tábori barna ht. állományt kifejezõ jelvénnyel ölt 40 528 51 470 X

85 8165 3545 00 Társasági zubbony repülõs ti. db 28 650 36 385 X

85 8165 3546 10 Társasági zubbony repülõs tts. db 28 650 36 385 X

85 8155 3541 10 Társasági pantalló sötétkék ti. db 11 720 14 885 X

85 8155 3544 07 Társasági pantalló sötétkék tts. db 11 720 14 885 X

85 8165 3543 02 Ti. zubbony sötétkék kétsoros db 28 650 36 385 X

85 8165 3544 01 Tts. zubbony sötétkék kétsoros db 28 650 36 385 X

85 8225 3361 01 Nõi társasági zubbony db 28 650 36 385 X

85 8225 3362 00 Nõi társasági zubbony sötétkék db 28 650 36 385 X

85 8286 3351 06 Szoknya társasági fekete db 10 335 13 125 X

85 8286 3352 05 Szoknya társasági tábori barna db 10 335 13 125 X

85 8286 3354 03 Szoknya társasági sötétkék db 10 335 13 125 X

85 8255 3363 03 Nõi társasági pantalló fekete db 11 720 14 885 X

85 8255 3365 01 Nõi társasági pantalló tábori barna db 11 720 14 885 X
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85 8255 3364 02 Nõi társasági pantalló sötétkék db 11 720 14 885 X

85 8221 1916 05 Díszelgõ zubbony ti. Tihany db 40 445 51 365 X

85 8221 1915 06 Díszelgõ zubbony tts. és legs. Tihany db 40 445 51 365 X

85 8251 1915 10 Dísznadrág tts. és legs. Tihany db 14 740 18 720 X

85 8255 3371 03 Lovaglónadrág díszelgõ ti. Tihany db 15 815 20 085 X

85 2412 6211 02 Fehér nadrág (orvos, szakács) db 1 732 2 200

Kabát, kabátbélés, kötény, csapadék elleni védõcikk

85 5931 1115 10 2008 M gyakorló esõvédõ kabát db 59 055 75 000 X

85 8111 7719 08 2008 M polár pulóver kabátbélés db 23 740 30 150 X

85 5932 1223 02 2008 M gyakorló esõvédõ nadrág db 35 630 45 250 X

85 8163 7113 03 90 M téli gyakorló kabát gombos erdei db 13 543 17 200 X

85 8111 7718 09 90 M téli gyakorló kabátbélés db 3 937 5 000 X

85 8111 1226 04 90 M téli gyakorló kabát gombos db 9 449 12 000 X

85 5933 6842 00 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 9 843 12 500 X

85 5933 6843 10 93 M esõvédõ nadrág db 9 449 12 000 X

85 8111 1231 07 2003 M repülõhajózó dzseki béléssel db 82 480 104 750 X

85 5932 1213 04 2003 M sivatagi gyakorló kabát db 62 992 80 000 X

84 2654 5131 10 2003 M sivatagi gyakorló kabátbélés db 17 717 22 500 X

85 8145 3333 00 Ti. posztóköpeny db 25 630 32 550 X

85 8145 3332 01 Tts. posztóköpeny db 25 630 32 550 X

85 8141 3312 03 Posztóköpeny sötétkék db 25 630 32 550 X

85 8245 3311 10 3/4-es ballonkabát mûszõrme béléssel db 21 850 27 750 X

85 8245 3312 09 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel db 21 457 27 250 X

85 8245 3318 03 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel sötétkék db 21 457 27 250 X

85 8245 3313 08 3/4-es ballonkabát bélés nélkül db 16 339 20 750 X

85 8283 3110 03 3/4-es ballonkabáthoz mûszõrme bélés db 5 512 7 000 X

85 8282 3111 07 3/4-es ballonkabáthoz tûzött bélés db 5 118 6 500 X

85 8245 3321 08 4/4-es ballonkabát db 15 020 19 075 X

85 8245 3317 04 4/4-es ballonkabát sötétkék db 15 020 19 075 X

85 8145 3351 09 Nõi posztóköpeny sötétzöld db 21 850 27 750 X

85 8145 3352 08 Nõi köpeny bélés db 3 780 4 800 X

85 8145 3341 00 Nõi posztóköpeny sötétkék db 21 850 27 750 X

85 8145 3353 07 Nõi köpeny bélés sötétkék db 3 780 4 800 X

85 8245 3351 02 Nõi ballonkabát db 23 150 29 400 X

85 8245 3354 10 Nõi ballonkabát sötétkék db 23 150 29 400 X

85 1491 3111 04 Esõkabát tiszti db 12 264 15 575 X

85 1491 3112 03 Esõkabát tiszti sötétkék db 12 264 15 575 X

85 1491 3131 00 Nõi esõkabát db 12 067 15 325 X

85 5931 1112 02 Nõi esõkabát sötétkék db 12 067 15 325 X

85 8141 1915 01 Díszelgõ posztóköpeny ti. db 63 055 80 080 X

85 8141 1916 00 Díszelgõ posztóköpeny tts. db 63 055 80 080 X

85 1211 1211 05 Szakácskabát db 1 634 2 075

85 5611 1311 08 Szakácskötény fehér db 551 700
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85 5611 1312 07 Kék munkakötény db 748 950

85 8231 1217 08 Szerelõ overall (húzózáras) db 14 921 18 950 X

85 8275 1121 04 Téli álcázóruha db 3 543 4 500

85 8278 1221 08 96 M õrruha téli db 27 106 34 425 X

85 5931 1231 07 Motorkerékpáros esõköpeny db 3 937 5 000

85 5931 1221 09 Motorkerékpáros mûbõrkabát db 3 346 4 250

85 5931 1211 00 Motorkerékpáros mûbõrnadrág db 3 346 4 250

Fehérnemû, zokni

84 1214 3415 03 2008 M téli felsõ A típus db 5 118 6 500 X

84 1211 3415 07 2008 M téli alsó A típus db 4 232 5 375 X

84 1214 3416 02 2008 M téli felsõ B típus db 7 480 9 500 X

84 1211 3416 06 2008 M téli alsó B típus db 6 102 7 750 X

84 1214 1321 05 93 M téli ing db 1 575 2 000

84 1211 1321 09 93 M téli alsó db 1 575 2 000

84 1214 3612 00 Póló gyakorló ruhához db 1 024 1 300

84 3711 1213 05 Nyári gyakorló zokni fekete pár 217 275

84 3711 1223 03 Téli gyakorló zokni fekete pár 354 450

84 1113 1119 06 Nyári matróztrikó db 1 575 2 000

84 1211 3413 09 2003 M repülõhajózó téli alsónadrág db 13 878 17 625 X

84 1211 3414 08 2003 M repülõhajózó nyári alsónadrág db 10 827 13 750 X

84 1214 3413 05 2003 M repülõhajózó póló téli db 14 764 18 750 X

84 1214 3414 04 2003 M repülõhajózó póló nyári db 13 780 17 500 X

84 3213 1311 07 2003 M repülõhajózó zokni pár 512 650 X

85 2811 3371 09 95 M köznapi ing drapp ru. db 3 051 3 875

85 2811 3372 08 95 M köznapi ing drapp hu. db 3 248 4 125

85 2811 3381 07 95 M köznapi ing világoskék ru. db 3 051 3 875

85 2811 3380 08 95 M köznapi ing világoskék hu. db 3 248 4 125

85 2811 3377 03 Köznapi ing nõi drapp ru. db 3 051 3 875

85 2811 3376 04 Köznapi ing nõi drapp hu. db 3 248 4 125

85 2811 3379 01 Köznapi ing nõi világoskék ru. db 3 051 3 875

85 2811 3378 02 Köznapi ing nõi világoskék hu. db 3 248 4 125

85 8265 3327 01 Hosszú ujjú ingblúz db 5 709 7 250

85 8265 3328 00 Hosszú ujjú ingblúz világoskék db 5 709 7 250

85 8265 3331 05 Nõi hosszú ujjú ingblúz db 5 709 7 250

85 8265 3333 03 Nõi hosszú ujjú ingblúz világoskék db 5 709 7 250

85 8265 3330 06 Rövid ujjú ingblúz db 5 413 6 875

85 8265 3329 10 Rövid ujjú ingblúz világoskék db 5 413 6 875

85 8265 3330 06 Nõi rövid ujjú ingblúz db 5 413 6 875

85 8265 3329 10 Nõi rövid ujjú ingblúz világoskék db 5 413 6 875

84 3113 3312 05 Bokazokni barna pár 236 300

84 3113 3313 04 Bokazokni fekete pár 236 300

85 2811 3361 00 95 M társasági ing ru. db 3 051 3 875

85 2811 3362 10 95 M társasági ing hu. db 3 248 4 125
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85 2811 3367 05 Társasági ing nõi ru. db 3 051 3 875

85 2811 3366 06 Társasági ing nõi hu. db 3 248 4 125

85 2811 3315 06 Szmoking ing db 2 618 3 325

85 2811 1288 00 Fehér ing (orvos, szakács) db 1 240 1 575

84 1113 1211 00 Tornatrikó db 394 500

84 1111 1211 10 Rövid kötött alsó db 394 500

84 1111 1213 08 Legénységi rövid alsó db 453 575

84 1451 3131 00 Szabadidõruha ölt 8 268 10 500

84 1113 6221 00 Fehér póló db 1 378 1 750

85 3240 0008 03 Sportnadrág db 1 870 2 375

85 3241 3211 07 Tiszti sportnadrág db 1 280 1 625

84 3711 1288 08 Sportzokni MH beszövéses pár 276 350

Pulóver, nyakkendõ, sál, kesztyû

81 5632 3363 07 Csõsál fekete db 354 450

81 5632 3364 06 Szakmai sál db 886 1 125

85 8713 1223 10 Kötött téli kesztyû fekete pár 591 750

85 8713 1313 09 2003 M gyakorlókesztyû sivatagi pár 14 272 18 125 X

85 8713 1113 04 Gyakorló kesztyû UNION pár 14 272 18 125 X

85 8713 1251 06 2003 M repülõhajózó kesztyû pár 5 906 7 500 X

84 5611 1111 01 Necckendõ olívzöld db 2 461 3 125

84 5611 1121 10 Sivatagi porkendõ db 2 461 3 125

85 5769 6301 01 Ujjatlan taktikai védõkesztyû pár 2 461 3 125

85 5769 6303 10 Teleujjas taktikai kesztyû pár 11 811 15 000 X

84 2654 5121 01 95 M gyakorló pulóver zsebbel db 6 299 8 000 X

84 2654 5122 00 95 M gyakorló pulóver zsebbel kék db 6 299 8 000 X

81 5692 3212 07 Nyakkendõ barna kötõs db 1 181 1 500

81 5692 3323 01 Nyakkendõ fekete kötõs db 1 181 1 500

81 5692 3322 02 Nyakkendõ barna elõrekötött db 984 1 250

81 5692 3325 10 Nyakkendõ fekete elõrekötött db 984 1 250

81 5692 3352 07 Nõi nyakkendõ barna köznapi db 1 181 1 500

81 5692 3353 06 Nõi nyakkendõ fekete köznapi db 1 181 1 500

81 5692 6415 08 Nyakkendõ tábori barna társasági db 1 181 1 500

81 5692 3324 00 Nyakkendõ fekete társasági db 1 181 1 500

81 5692 6411 01 Nyakkendõ fekete társasági tbk. db 1 476 1 875

81 5692 3354 05 Nõi nyakkendõ barna társasági db 1 181 1 500

81 5692 3355 04 Nõi nyakkendõ fekete társasági db 1 181 1 500

81 5631 3341 07 Nyaksál barna db 1 476 1 875

81 5631 2121 10 Nyaksál fekete db 1 476 1 875

81 5631 3332 08 Nõi nyaksál barna db 1 476 1 875

81 5631 3315 09 Nõi nyaksál fekete db 1 476 1 875

87 8311 3321 10 Kesztyû nappa nyári kézzelvarrott pár 850 1 080

87 8311 3311 01 Bõrkesztyû nyári pár 850 1 080

87 8311 3323 08 Bõrkesztyû nyári fekete pár 850 1 080
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87 8317 3311 04 Bõrkesztyû téli barna pár 2 953 3 750

87 8317 3361 05 Bõrkesztyû téli fekete pár 2 953 3 750

81 5692 5311 08 Csokornyakkendõ db 492 625

85 8713 1214 00 Kesztyû nyári díszelgõ pár 1 043 1 325

85 8713 1221 01 Kesztyû téli díszelgõ pár 1 378 1 750

85 8713 1224 09 Munkavédemi kesztyû pár 394 500

87 8419 1111 01 Vízhatlan kesztyûhuzat pár 43 55

85 5721 1711 05 Motorkerékpáros vezetõ kesztyû pár 1 634 2 075

87 8419 1112 00 Motorkerékpáros kesztyûhuzat pár 177 225

Lábbeli

88 2219 3227 02 2008 M általános bakancs pár 28 110 35 700 X

88 2219 1232 02 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 26 457 33 600 X

88 2219 1621 04 Ejtõernyõs bakancs (HAIX Airpower P6) pár 27 461 34 875 X

88 2414 3521 10 Nyári cipõ repülõszerelõ (szandál) pár 4 823 6 125 X

88 2219 1513 07 Repülõhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) pár 46 476 59 025 X

88 2219 3223 06 Sivatagi bakancs pár 25 846 32 825 X

87 3424 1112 04 Talpbetét bakancshoz pár 650 825

88 2219 1612 05 Díszelgõ bakancs pár 28 543 36 250 X

88 2112 3211 08 Díszelgõ csizma pár 49 213 62 500 X

88 2112 3212 07 Koronaõri díszcsizma pár 73 819 93 750 X

88 2512 3241 07 Félcipõ barna zárt bõrtalpú pár 14 173 18 000 X

88 2412 4241 10 Félcipõ fekete zárt bõrtalpú pár 14 173 18 000 X

88 2517 3241 04 Félcipõ barna nyári bõrtalpú pár 14 173 18 000 X

88 2512 3228 04 Félcipõ fekete nyári bõrtalpú pár 14 173 18 000 X

88 2524 3317 10 Nõi cipõ barna pár 6 102 7 750 X

88 2524 3321 03 Nõi cipõ fekete pár 6 102 7 750 X

88 2524 3318 09 Nõi mokaszin barna pár 5 472 6 950

88 2524 3319 08 Nõi mokaszin fekete pár 5 472 6 950

88 2414 3554 01 Nõi szandál barna pár 3 937 5 000

88 2414 3252 01 Nõi szandál fekete pár 3 937 5 000

88 2517 3213 08 93 M félcipõ társasági barna pár 14 173 18 000 X

88 2517 3212 09 93 M félcipõ társasági fekete pár 14 173 18 000 X

88 2524 3352 07 Nõi cipõ pömpsz barna pár 8 366 10 625 X

88 2524 3351 08 Nõi cipõ pömpsz fekete pár 8 366 10 625 X

88 2524 3354 05 Nõi cipõ mokaszín típus barna pár 6 791 8 625 X

88 2524 3353 06 Nõi cipõ mokaszín típus fekete pár 6 791 8 625 X

88 2713 1213 00 Sportcipõ pár 5 906 7 500

88 3721 1211 09 Gumisaru pár 492 625

88 9351 1131 03 Gumicsizma gyakorló ruhához pár 3 937 5 000

87 3461 1121 05 Gumicsizma bélés pár 492 625

Felszerelési cikkek

87 8621 1401 03 90 M hevederöv rugózáras db 3 346 4 250 X

87 8621 1402 02 Hevederöv tépõzáras db 3 150 4 000 X
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87 8621 2123 02 Hevederöv fehér rugózáras db 3 346 4 250 X

87 8621 1403 01 Hevederöv fehér tépõzáras db 3 150 4 000 X

87 8862 1221 06 Málhazsák db 2 323 2 950

79 8232 1000 03 Evõcsésze fedõvel db 472 600

79 8232 1001 02 Evõcsésze alj db 295 375

79 8232 1002 01 Evõcsésze fedõ db 157 200

79 8232 1004 10 Evõcsésze hordkengyel db 20 25

79 8233 1000 09 Kulacs db 650 825

79 8233 1002 07 Kulacs karabiner db 20 25

79 8233 1003 06 Kulacskupak db 20 25

79 8233 1004 05 Kulacskupak betétgumi db 20 25

79 8233 1021 04 Kulacshuzat tereptarka négy színnyomású db 846 1 075

79 8234 1111 09 Evõeszköz készlet klt 768 975

79 8234 1112 08 Kanál evõeszköz készlethez db 157 200

79 8234 1113 07 Kés evõeszköz készlethez db 157 200

79 8234 1114 06 Villa evõeszköz készlethez db 157 200

79 8234 1115 05 Fémtok evõeszköz készlethez db 295 375

22 5791 1151 05 Evõeszköz-tok PVC db 59 75

87 8671 1441 09 Sisakhoz állszíj db 197 250

87 8171 3211 04 Térképtáska db 3 150 4 000

85 6371 2111 09 Térképtáska huzat tereptarka db 1 181 1 500

87 8181 1288 07 Járõrtáska db 2 559 3 250

85 7895 1421 04 Fekete fehér forgalomirányító fabot db 1 339 1 700

85 7891 1211 10 Rendész embléma I. db 531 675

85 7891 1221 08 Rendész embléma II. db 531 675

85 7891 1231 06 Rendész embléma III. db 531 675

85 6231 3113 01 Málhamellény hátizsákkal (három színnyomású) db 10 827 13 750 X

85 6231 3121 01 93 M málhamellény hátizsákkal tereptarka db 20 039 25 450 X

85 6231 3122 00 93 M málhamellény tereptarka db 10 827 13 750

85 6231 3123 10 93 M málhamellényhez hátizsák tereptarka db 9 213 11 700

85 6221 0022 10 Tártartó 93 M málhamellényhez db 4 528 5 750

85 6221 0023 09 Kulacstartó 93 M málhamellényhez db 4 429 5 625

85 6221 0024 08 Gázálarctartó 93 M málhamellényhez db 4 606 5 850

14 9141 1113 10 30 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 59 75

14 9141 1114 09 40 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 79 100

14 9141 1115 08 50 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 177 225

85 6371 6135 07 Térdvédõ pár 4 134 5 250 X

85 8894 1701 07 Könyökvédõ pár 3 740 4 750 X

79 8233 2000 05 Háti italhordó db 11 122 14 125 X

79 8233 2010 03 Háti italhordó szívóka nélkül db 9 665 12 275

79 8233 2002 03 Szívóka háti italhordóhoz db 1 457 1 850

85 6221 0014 10 Málhaheveder BW db 7 972 10 125 X

85 6221 0001 04 Tártartó hordhevederhez J 1 db 3 937 5 000 X

85 6221 0002 03 Tártartó hordhevederhez B1 db 3 937 5 000 X
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85 6221 0003 02 Tártartó hordhevederhez J 2 db 4 921 6 250 X

85 6221 0004 01 Tártartó hordhevederhez B 2 db 4 921 6 250 X

85 6221 0005 00 Hordheveder 9 cm széles zöld db 6 476 8 225 X

85 6221 0006 10 Kézigránáttartó zöld db 1 969 2 500 X

85 6221 0007 09 Gázálarc táska hordhevederhez db 4 429 5 625 X

85 6221 0008 08 Kulacstartó hordhevederhez db 3 937 5 000 X

85 6221 0009 07 Gyalogsági ásó tok hordhevederhez db 2 953 3 750 X

85 6221 0011 02 Többcélú táska hordhevederhez db 5 669 7 200 X

85 6221 0012 01 Pisztolytáska hordhevederhez db 3 445 4 375 X

85 6221 0013 00 Vegyi védelmi táska hordhevederhez db 6 398 8 125 X

85 6211 0001 10 Hátizsák BW db 23 228 29 500 X

85 6211 2130 05 Hátizsák SF d 18 701 23 750 X

85 6221 0015 09 2003 M sivatagi hátizsákhuzat db 4 134 5 250 X

82 8311 5113 09 Moszkitóháló hordtáskával db 2 559 3 250

22 5215 1311 04 Mosóháló db 453 575

52 1529 2331 06 Multifunkcionális zsebkés db 3 346 4 250 X

52 1529 2122 02 Victorinox zsebkés készlet bõrtokban klt 8 169 10 375 X

85 5933 6913 02 Védõszemüveg, pótlencse nélküli db 7 185 9 125 X

85 5933 6931 00 Ballisztikai porvédõ szemüveg db 15 748 20 000 X

85 5933 6921 02 BOLLE X500 védõszemüveg db 6 496 8 250 X

85 5933 6911 04 Katonai védõszemüveg UVEX db 2 264 2 875 X

87 8769 3112 07 Névjegytartó db 197 250

87 8862 1235 00 Tengerészzsák lakattal db 15 748 20 000 X

14 2451 5601 01 Hosszú pántú lakat db 1 476 1 875

87 8862 1239 07 Lakat 35-ös tengerészzsákhoz db 787 1 000

14 2451 5433 10 45 mm-es biztonsági lakat db 945 1 200

34 6141 6932 00 Zseblámpa Syclone Streamlight db 7 382 9 375 X

34 6141 6927 08 Különleges mûveleti lámpa db 6 988 8 875 X

34 6141 6929 06 Elemlámpa MOS db 4 882 6 200 X

34 6141 6962 05 Elemlámpa tokkal VORTEX db 8 858 11 250 X

34 6141 6934 09 Elemlámpa tokkal elemmel klt 1 969 2 500 X

34 6141 6931 01 Elemlámpa tokkal klt 1 831 2 325 X

34 8321 2116 00 Elem AA db 138 175

26 7311 3118 00 Elem Góliát db 138 175

85 5933 6247 02 Jól láthatóságot biztosító közlekedési mellény hordtáskával db 5 906 7 500 X

85 5933 6248 01 Jól láthatóságot biztosító rendész mellény hordtáskával db 5 906 7 500 X

85 5933 6246 03 Jól láthatóságot biztosító kantár hordtáskával db 5 906 7 500 X

85 5933 6245 04 Jól láthatóságot biztosító sisakborító db 1 476 1 875 X

85 5933 6244 05 Jól láthatóságot biztosító kézelõ db 1 122 1 425 X

22 5779 1113 05 Mûanyag pajzs db 73 819 93 750 X

25 3991 1113 08 Gumibot db 5 906 7 500 X

85 7896 1312 03 Patentbilincs gyöngyvászon tokban klt 28 642 36 375 X

85 7896 1313 02 Patentbilincs gyöngyvászon tok nélkül db 26 083 33 125 X

85 7896 1314 01 Gyöngyvászon tok patentbilicshez db 2 559 3 250
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25 3991 1115 06 Teleszkópos bot tükörrel, gyöngyvászon tokban klt 54 094 68 700 X

25 3991 1114 07 Teleszkópos bot db 37 008 47 000 X

25 3991 1116 05 Gyöngyvászon tok teleszkópos bothoz db 4 291 5 450 X

25 3991 1117 04 Tükör teleszkópos bothoz db 12 795 16 250 X

22 5779 1112 06 Mûanyag testvédõ felszerelés klt 196 850 250 000 X

22 5779 1151 10 Felsõtestvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 88 583 112 500 X

22 5779 1152 09 Könyök- és karvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 27 559 35 000 X

22 5779 1153 08 Csípõ-, comb- és lágyékvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 34 449 43 750 X

22 5779 1154 07 Lágyékvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 9 843 12 500 X

22 5779 1155 06 Térd-, lábszár-, boka- és lábfejvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 19 685 25 000 X

22 5779 1156 05 Bevetési kesztyû mûanyag testvédõ felszereléshez db 17 717 22 500 X

22 5779 1157 04 Hordtáska mûanyag testvédõ felszereléshez db 8 858 11 250 X

22 5779 1141 01 Arcvédõ kevlár sisakhoz db 32 087 40 750 X

22 5779 1142 00 Tarkóvédõ kevlár sisakhoz db 32 087 40 750 X

87 8171 3311 01 Osztott irattartó fehér, rendész db 1 969 2 500

87 8769 4111 04 Gumibot tartó fehér, rendész db 984 1 250

87 8769 4112 03 Lámpatartó tok fehér, rendész db 984 1 250

87 8769 4113 02 Rádiótok fehér, rendész db 984 1 250

87 8769 4114 01 Bilincstok fehér, rendész db 984 1 250

81 5681 1251 08 Rendész karszalag skarlátpiros db 1 260 1 600

85 6231 3141 08 AK tártartó védõmellényhez db 4 429 5 625 X

85 6231 3142 07 Gránáttartó dupla védõmellényhez db 5 177 6 575 X

85 6231 3143 06 Söréttartó védõmellényhez db 4 429 5 625 X

85 6231 3144 05 Pisztoly tártartó tripla védõmellényhez db 5 177 6 575 X

85 6231 3145 04 Általános zseb védõmellényhez db 7 382 9 375 X

85 6231 3146 03 Rádió tartó védõmellényhez db 4 429 5 625 X

85 6231 3147 02 Használttár tartó védõmellényhez db 4 921 6 250 X

85 6231 3148 01 Egészségügyi zseb védõmellényhez db 5 906 7 500 X

85 6231 3149 00 Adminisztrációs zseb védõmellényhez db 2 953 3 750 X

85 6231 3150 07 2008 M málhamellény db 11 024 14 000 X

85 6231 3151 06 2008 M hevederöv málhamellényhez db 4 419 5 613 X

85 6231 3152 05 2008 M gránáttartó db 1 260 1 600 X

85 6231 3153 04 2008 M AK tártartó szimpla db 1 467 1 863 X

85 6231 3154 03 2008 M AK tártartó dupla db 2 244 2 850 X

85 6231 3155 02 2008 M kenyérzsák db 5 177 6 575 X

85 6231 3156 01 2008 M gázálarc táska db 6 585 8 363 X

85 6231 3157 00 2008 M rakasztáska db 2 598 3 300 X

85 6231 3158 10 2008 M eü.zseb db 1 713 2 175 X

85 6231 3159 09 2008 M gyalogsági ásótok db 2 530 3 213 X

85 6231 3160 05 2008 M adminisztrációs táska db 9 685 12 300 X

96 3529 1171 04 Jelsíp db 177 225

81 4921 1112 08 Jelsípzsinór fehér db 394 500

81 5681 1221 03 Karszalag szolgálati db 1 260 1 600

81 5681 1311 02 Karszalag vöröskeresztes db 236 300
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81 5676 5111 06 Vöröskeresztes zászló db 394 500

87 8863 1221 01 Fehérnemûzsák db 630 800

81 5659 1431 06 Hústakaró db 551 700

51 1452 1101 00 Villanyvasaló db 1 850 2 350

51 5232 1904 00 Automata mosógép db 42 618 54 125 X

51 5236 1600 04 Szárítógép db 51 654 65 600 X

87 8624 2112 01 Deréköv arany címerrel barna db 2 854 3 625

87 8624 2113 00 Deréköv ezüst címerrel barna db 2 854 3 625

87 8624 0002 03 Deréköv arany címerrel fekete db 2 854 3 625

87 8624 0001 04 Deréköv ezüst címerrel fekete db 2 854 3 625

87 8652 3228 00 93 M díszöv barna arany csattal db 12 598 16 000 X

87 8652 3225 03 93 M díszöv barna ezüst csattal db 12 598 16 000 X

87 8652 3226 02 93 M díszöv fekete arany csattal db 12 598 16 000 X

87 8652 3227 01 93 M díszöv fekete ezüst csattal db 12 598 16 000 X

87 8652 7215 00 Kardtartó barna ezüst csattal db 13 780 17 500 X

87 8652 7214 01 Kardtartó fekete arany csattal db 13 780 17 500 X

87 8652 7216 10 Kardtartó barna arany csattal db 13 780 17 500 X

87 8652 7217 09 Kardtartó fekete ezüst csattal db 13 780 17 500 X

87 8652 1401 02 Koronaõri díszöv arany csattal db 16 693 21 200 X

87 8652 1402 01 Koronaõri díszöv ezüst csattal db 16 693 21 200 X

87 8652 1451 03 Koronaõri kardtartó csatlék arany db 16 594 21 075 X

87 8652 14 52 02 Koronaõri kardtartó csatlék ezüst db 16 594 21 075 X

81 5611 3352 05 Nadrágtartó db 1 181 1 500

81 5142 5184 07 Fekete gyász karszalag nyári 36 cm-es db 295 375

81 5142 5185 06 Fekete gyász karszalag téli 44 cm-es db 335 425

81 5659 1601 06 Rendjel párna piros db 11 811 15 000 X

81 5659 1602 05 Kard és sapkavédõ párna fekete db 15 748 20 000 X

85 5933 6912 03 Motorkerékpáros szemüveg db 1 476 1 875

Éttermi textília

85 3622 3222 05 Asztalterítõ fehér 140x140 db 1 280 1 625

85 3622 3211 08 Asztalterítõ színes 130x130 db 1 476 1 875

85 3640 3201 08 Asztalterítõ fólia db 591 750

81 5639 1121 07 Törlõruha 50x70 db 295 375

Törülközõ, ágynemû, tábori pihentetõ anyagok

85 3911 1221 04 Törülközõ legs. db 177 225

85 3931 1361 03 Törülközõ 50x100 MH beszövéses db 866 1 100 X

85 3921 1242 04 Fürdõlepedõ 100x150 MH beszövéses db 2 126 2 700 X

81 5666 1211 03 62 M hálótermi takaró db 2 362 3 000 X

85 8351 1168 03 Nagypárna szintetikus töltettel db 846 1 075

85 8351 1162 09 Nagy tollpárna 57x73 db 1 181 1 500

85 8351 1161 10 Kis tollpárna 36x48 db 472 600

85 8351 1164 07 Mûanyag tömésû fejpárna db 531 675

85 7238 3312 08 Paplan db 1 969 2 500
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85 8351 1122 06 Nagy tollpárnahuzat 62x78 db 787 1 000

85 8351 1121 07 Kis tollpárnahuzat 37x52 db 354 450

85 8351 1125 03 Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47x78 db 728 925

85 8351 1131 05 Paplanhuzat fehér db 2 461 3 125

85 8351 1141 03 Széles lepedõ db 728 925

85 8351 1142 02 Keskeny lepedõ db 531 675

85 7321 1151 05 PH 8 cm ágybetét huzattal klt 5 866 7 450

85 7321 1142 06 PH 8 cm ágybetét huzat nélkül db 2 953 3 750

85 8351 1135 01 PH 8 cm ágybetéthuzat db 2 913 3 700

85 7321 1141 07 PH ágybetét 4 cm db 886 1 125

85 6121 1211 10 Hálózsák Tamás klt 8 051 10 225 X

85 6121 1217 04 Hálózsák Levente klt 8 051 10 225 X

85 6121 1221 08 Huzat Levente, Tamás hálózsákhoz db 2 165 2 750 X

85 6121 1231 06 Bélés Levente, Tamás hálózsákhoz db 3 937 5 000 X

85 6121 1232 05 Hordtasak Levente, Tamás hálózsákhoz db 1 063 1 350 X

85 6121 1241 04 Lepedõ Levente, Tamás hálózsákhoz db 827 1 050

85 6121 1261 00 Fûzõzsinór Levente, Tamás hálózsákhoz db 59 75

85 6121 1213 08 88 M hálózsák db 13 878 17 625 X

85 6121 1216 05 88 M hálózsák lepedõ nélkül db 13 051 16 575 X

85 6121 1214 07 Hálózsák nyári Tropen klt 24 213 30 750 X

85 6121 1271 09 Hálózsák nyári Tropen huzat nélkül db 19 882 25 250 X

85 6121 1272 08 Hálózsák nyári Tropen huzat db 4 331 5 500 X

85 6121 1215 06 Hálózsák téli Defence klt 31 496 40 000 X

85 6121 1273 07 Hálózsák téli Defence huzat nélkül db 27 067 34 375 X

85 6121 1274 06 Hálózsák téli Defence huzat db 4 429 5 625 X

85 6121 1242 03 Hálózsáklepedõ Carinthia db 5 000 6 350 X

25 6721 1141 03 Önfelfújódó matrac db 14 272 18 125 X

87 8852 2310 08 Megfigyelõ (személyi) sátor klt 91 634 116 375 X

87 8852 2311 07 Megfigyelõ (személyi) sátor huzat és merevítõ nélkül db 85 236 108 250 X

87 8852 2312 06 Megfigyelõ (személyi) sátor merevítõ db 4 528 5 750 X

87 8852 2313 05 Megfigyelõ (személyi) sátor huzat db 1 870 2 375 X

87 8852 2210 00 Felderítõ sátor I. klt 61 516 78 125 X

87 8852 2211 10 Felderítõ sátor I. huzat nélkül db 59 055 75 000 X

87 8852 2212 09 Felderítõ sátor I. huzat db 2 461 3 125 X

87 8852 2220 09 Felderítõ sátor II. klt 71 850 91 250 X

87 8852 2221 08 Felderítõ sátor II. huzat és merevítõ nélkül db 67 421 85 625 X

87 8852 2222 07 Felderítõ sátor II. merevítõ db 2 461 3 125 X

87 8852 2223 06 Felderítõ sátor II. huzat db 1 969 2 500 X

Jelvény, zsinór, paszomány, rendfokozati jelzés, paroli

85 7883 3541 05 Hímzett sapkajelvény tbk. db 236 300

85 7883 3595 02 Barettsapka jelvény hímzett db 236 300

85 7811 3302 04 ENSZ sapkajelvény hímzett db 236 300

85 7883 3441 08 Hímzett repülõs jelvény sapkára db 138 175
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85 7811 3156 07 Gyakorló sapkajelvény sivatagi db 59 75

85 8721 0201 02 Hímzett gyakorló paroli hallg. pár 394 500

85 7883 3535 03 Hímzett gyakorló paroli ts. pár 394 500

85 7883 3519 03 Hímzett gyakorló paroli tts. pár 394 500

85 7883 3518 04 Hímzett gyakorló paroli zls. pár 394 500

85 7883 3517 05 Hímzett gyakorló paroli beo.ti. pár 394 500

85 7883 3516 06 Hímzett gyakorló paroli fõti. pár 394 500

85 7883 3511 00 Hímzett gyakorló paroli tbk. pár 394 500

85 8721 0221 09 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras hallg. pár 492 625

85 7883 3586 03 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras ts. pár 492 625

85 7883 3585 04 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras tts. pár 492 625

85 7883 3584 05 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras zls. pár 492 625

85 7883 3583 06 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras beo.ti. pár 492 625

85 7883 3582 07 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras fõti. pár 492 625

85 7883 3581 08 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras tbk. pár 492 625

85 7883 2101 07 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. I. évfolyam pár 591 750

85 7883 2102 06 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. II. évfolyam pár 591 750

85 7883 2103 05 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. III. évfolyam pár 591 750

85 7883 2104 04 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. IV. évfolyam pár 591 750

85 7883 3539 10 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés ts. pár 591 750

85 7883 3534 04 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tts. pár 591 750

85 7883 3533 05 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés zls. pár 591 750

85 7883 3532 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés beo.ti. pár 591 750

85 7883 3531 07 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés fõti. pár 591 750

85 7883 3478 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tbk. pár 591 750

85 7883 0021 03 Hímzett évfolyamjelzõ pólóra hallg. db 354 450

85 7883 3476 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra ts. db 354 450

85 7883 3475 09 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra tts. db 354 450

85 7883 3474 10 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra zls. db 354 450

85 7883 3473 00 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra beo.ti. db 354 450

85 7883 3472 01 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra fõti. db 354 450

85 7883 3471 02 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra tbk. db 354 450

85 8763 7324 07 Hímzett karjelzés ENSZ db 256 325

85 8763 2122 02 Hímzett karjelzés EUFOR db 256 325

85 7811 3326 07 Hímzett vezérkari karjelzés ti. db 1 043 1 325

85 7811 3327 06 Hímzett vezérkari karjelzés tts. db 1 043 1 325

85 8763 1311 03 Gyakorló csaparkarjelzés db 453 575

85 7880 0024 04 Tépõzár bolyhos csapatkarjelzéshez 8 cm-es db 79 100

85 7811 3301 05 Hímzett nemzeti pajzs db 177 225

85 7811 3312 02 Hímzett nemzeti pajzs színes tépõzáras db 256 325

85 7883 3512 10 96 M hímzett államjelzés zöld db 138 175

85 7883 3560 02 96 M hímzett államjelzés sötétkék db 138 175

85 7883 0001 07 Hímzett államjelzés tépõzáras db 157 200

85 7811 4151 08 Hímzett államjelzõ sötétkék tépõzáras db 157 200
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85 7883 3513 09 Hímzett név felirat zöld db 138 175

85 7883 3561 01 Hímzett név felirat sötétkék db 138 175

85 7883 0006 02 Hímzett név felirat zöld tépõzáras db 157 200

85 7883 0005 03 Hímzett név felirat sötétkék tépõzáras db 157 200

85 7880 2014 09 Tépõzár bolyhos gyakorló parolihoz pár 98 125

85 7880 0022 06 Tépõzár horgas gyakorló parolihoz pár 98 125

85 7880 2012 00 Tépõzár bolyhos névfelirathoz db 20 25

85 7880 2016 07 Tépõzár horgas névfelirathoz db 20 25

85 7811 3316 09 Hímzett Hungarian Air Forces jelvény sötétkék tépõzáras db 157 200

85 7883 3508 06 Hímzett gyakorló paroli sivatagi pár 394 500

85 7883 0007 01 Hímzett gyakorló paroli sivatagi tépõzáras pár 492 625

85 7883 3530 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra sivatagi db 354 450

85 7811 3314 00 Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 177 225

85 7811 3333 08 Hímzett nemzeti pajzs barna sivatagi tépõzáras db 256 325

85 7811 3309 08 Hímzett államjelzõ sivatagi tépõzáras db 157 200

85 7883 3514 08 Hímzett név felirat sivatagi db 138 175

85 7883 3510 01 Hímzett név felirat sivatagi tépõzáras db 157 200

85 7880 2017 06 Tépõzár bolyhos sivatagi gyakorló parolihoz pár 98 125

85 7880 2018 05 Tépõzár horgas sivatagi gyakorló parolihoz pár 98 125

85 7880 2019 04 Tépõzár bolyhos sivatagi névfelirathoz db 20 25

85 7880 2021 10 Tépõzár horgas sivatagi névfelirathoz db 20 25

85 7882 3312 10 Sapkajelvény arany ovális db 98 125

85 7882 3322 08 Sapkajelvény ezüst ovális db 98 125

85 7882 3324 06 Sapkajelvény arany társasági db 236 300

85 7882 2222 04 Sapkajelvény kerek arany db 138 175

85 7882 2223 03 Sapkajelvény kerek ezüst db 138 175

85 7882 3314 08 Sapkajelvény repülõs arany db 256 325

85 7882 3315 07 Sapkajelvény repülõs ezüst db 256 325

85 7882 3313 09 Sapkajelvény repülõs tbk. db 256 325

85 7882 1501 04 Sapkajelvény koronaõri aranyozott db 1 280 1 625

85 7882 1502 03 Sapkajelvény koronaõri ezüst db 1 280 1 625

85 7812 1221 07 93 M tbk sapkajelvény arany db 256 325

85 8455 7311 07 Sapkazsinór arany db 472 600

85 8455 7321 05 Sapkazsinór ezüst db 472 600

81 4921 1321 01 Sapkazsinór arany társasági db 472 600

81 4921 1320 02 Sapkazsinór ezüst társasági db 472 600

85 7886 3322 10 Topán alátét db 177 225

85 7882 2225 01 Topán veret arany garn 295 375

85 7882 2226 00 Topán veret ezüst garn 295 375

85 8763 7351 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7352 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7353 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7354 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre zls. pár 1 122 1 425

85 8763 7355 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tzls. pár 1 122 1 425
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85 8763 7356 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftzls. pár 1 122 1 425

85 8763 7357 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre hdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7358 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre fhdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7359 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre szds. pár 1 122 1 425

85 8763 7360 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7361 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre alez. pár 1 122 1 425

85 8763 7362 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ezds. pár 1 122 1 425

85 8763 7386 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ddtbk. pár 1 122 1 425

85 8763 7363 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vörgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7364 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre altbgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7365 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vezds. pár 1 122 1 425

85 8763 7417 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7416 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7415 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ftõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7414 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi zls. pár 1 122 1 425

85 8763 7413 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tzls. pár 1 122 1 425

85 8763 7412 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ftzls. pár 1 122 1 425

85 8763 7411 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi hdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7410 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi fhdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7409 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi szds. pár 1 122 1 425

85 8763 7408 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7407 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi alez. pár 1 122 1 425

85 8763 7406 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ezds. pár 1 122 1 425

85 8763 7371 00 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7372 10 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre tõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7373 09 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftõrm. pár 1 122 1 425

85 8763 7374 08 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre zls. pár 1 122 1 425

85 8763 7375 07 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre tzls. pár 1 122 1 425

85 8763 7387 03 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftzls. pár 1 122 1 425

85 8763 7376 06 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre hdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7377 05 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre fhdgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7378 04 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre szds. pár 1 122 1 425

85 8763 7379 03 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrgy. pár 1 122 1 425

85 8763 7381 09 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre alez. pár 1 122 1 425

85 8763 7382 08 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ezds. pár 1 122 1 425

85 8763 7385 05 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ddtbk. pár 1 122 1 425

85 8763 7383 07 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre võrgy. pár 1 122 1 425

85 7891 1232 05 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany pár 295 375

85 7891 1273 07 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany s.kék pár 295 375

85 7886 3341 07 Paroli posztóköpenyre tbk. pár 984 1 250

85 7886 3328 04 Paroli posztóköpenyre pár 984 1 250

85 7886 3329 03 Paroli nõi posztóköpenyre pár 984 1 250

85 8721 0003 06 Paroli köznapi öltönyre tts. pár 2 638 3 350

85 8721 0006 03 Paroli köznapi öltönyre zls. pár 2 638 3 350
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85 8721 0002 07 Paroli köznapi öltönyre beoti. pár 2 638 3 350

85 8721 0004 05 Paroli köznapi öltönyre fõti. pár 2 638 3 350

85 8721 0005 04 Paroli köznapi öltönyre tbk. pár 2 638 3 350

85 7886 3326 06 Paroli társasági öltönyre tts. pár 2 756 3 500

85 7886 3331 09 Paroli társasági öltönyre zls. pár 2 756 3 500

85 7886 3327 05 Paroli társasági öltönyre beoti. pár 2 756 3 500

85 7886 3325 07 Paroli társasági öltönyre fõti. pár 2 756 3 500

85 7886 3324 08 Paroli társasági öltönyre tbk. pár 2 756 3 500

85 8763 7339 00 Paroli díszelgõ ts. pár 2 756 3 500

85 8763 7338 01 Paroli díszelgõ tts. pár 2 756 3 500

85 8763 7337 02 Paroli díszelgõ zls. pár 2 756 3 500

85 8763 7335 04 Paroli díszelgõ beoti. pár 2 756 3 500

85 8763 7334 05 Paroli díszelgõ fõti. pár 2 756 3 500

85 7883 3565 08 Hímzett társasági évfolyamjelzés tts. hallg. pár 669 850

85 7883 3564 09 Hímzett társasági évfolyamjelzés fõiskolai hallg. pár 669 850

85 7883 3537 01 Hímzett társasági rendfokozati jelzés ts. pár 669 850

85 7883 3524 06 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tts. pár 669 850

85 7883 3523 07 Hímzett társasági rendfokozati jelzés zls. pár 669 850

85 7883 3522 08 Hímzett társasági rendfokozati jelzés beo.ti pár 669 850

85 7883 3521 09 Hímzett társasági rendfokozati jelzés fõti. pár 669 850

85 7883 3479 05 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tbk. pár 669 850

85 7883 3563 10 Hímzett köznapi évfolyamjelzés tts. hallg. pár 669 850

85 7883 3562 00 Hímzett köznapi évfolyamjelzés fõiskolai hallg. pár 669 850

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés ts. pár 669 850

85 7883 3529 01 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés tts. pár 669 850

85 7883 3528 02 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés zls. pár 669 850

85 7883 3527 03 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés beo.ti. pár 669 850

85 7883 3526 04 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés fõti. pár 669 850

85 7883 3525 05 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés tbk. pár 669 850

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék ts. pár 669 850

85 7883 3574 07 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék tts. pár 669 850

85 7883 3573 08 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék zls. pár 669 850

85 7883 3572 09 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék beo.ti. pár 669 850

85 7883 3571 10 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék fõti. pár 669 850

85 7883 3546 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék tbk. pár 669 850

85 8763 7405 07 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrm. pár 984 1 250

85 8763 7404 08 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tõrm. pár 984 1 250

85 8763 7403 09 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftõrm. pár 984 1 250

85 8763 7402 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra zls. pár 984 1 250

85 8763 7401 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tzls. pár 984 1 250

85 8763 7400 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftzls. pár 984 1 250

85 8763 7399 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra hdgy. pár 984 1 250

85 8763 7398 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra fhdgy. pár 984 1 250

85 8763 7397 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra szds. pár 984 1 250
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85 8763 7396 02 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrgy. pár 984 1 250

85 8763 7395 03 Hadihajós rendfokozati jelzés karra alez. pár 984 1 250

85 8763 7394 04 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ezds. pár 984 1 250

85 7881 1112 07 Csillag hatágú 17 mm ezüst tbk. db 39 50

85 7881 3324 00 Csillag hatágú 15 mm arany db 39 50

85 7881 3325 10 Csillag hatágú 15 mm ezüst db 39 50

85 7881 3464 00 Hadihajós hímzett csillag 20 mm arany db 39 50

85 7881 3465 10 Hadihajós hímzett csillag 20 mm ezüst db 39 50

85 7883 2212 01 Tölgyfalomb ezüst tbk. pár 157 200

85 7811 1221 01 Fegyvernemi jelvény ezüstszínû pár 118 150

85 7811 3113 07 Fegyvernemi jelvény aranyszínû pár 118 150

85 7811 1241 08 Kereszt állományjelzõ pár 118 150

85 7811 1242 07 Dávidcsillag pár 118 150

81 4921 1317 08 Arany vállzsinór társasági db 925 1 175

81 4921 1316 09 Ezüst vállzsinór társasági db 925 1 175

85 7834 1391 01 Zenész díszzsinór arany db 6 476 8 225

85 7834 1392 00 Zenész díszzsinór ezüst db 6 476 8 225

81 4921 1115 05 Szárnysegédi díszzsinór db 6 496 8 250

81 4921 1116 04 Vezénylõ zászlós mellzsinór arany db 1 535 1 950

81 4921 1117 03 Vezénylõ zászlós mellzsinór ezüst db 1 535 1 950

81 4921 1118 02 Vezénylõ zászlós mellzsinór bronz db 1 535 1 950

81 4921 1121 07 Koronaõri mellzsinór db 27 559 35 000

85 7811 3321 01 93 M csapatkarjelzés db 531 675

85 8763 2114 02 ISAF Afganisztán karjelzés db 531 675

85 7811 3319 06 Szövött köznapi karjelzés db 472 600

85 7883 3451 06 Hímzett repülõs jelvény zubbonyra db 157 200

85 8763 7311 01 Zenész Lyra karjelzés arany db 1 831 2 325

85 8763 7312 00 Zenész Lyra karjelzés ezüst db 1 831 2 325

85 8763 1601 07 Koronaõri karjelzés db 394 500

85 7891 1235 02 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény színes db 157 200

85 7891 1234 03 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény selyem db 157 200

85 7891 1271 09 Nyugállományt kifejezõ jelvény színes db 157 200

85 7891 1272 08 Nyugállományt kifejezõ jelvény selyem db 157 200

85 7891 1301 09 Koronaõri állományt kifejezõ jelvény színes db 157 200

85 7891 1302 08 Koronaõri állományt kifejezõ jelvény selyem db 157 200

85 7811 4111 05 Hadmûveleti Akadémiai jelvény db 571 725

85 7811 4112 04 Katonai Akadémiai jelvény db 571 725

85 7811 4113 03 Kossuth Lajos Katonai Fõiskolai jelvény db 571 725

85 7811 4114 02 Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai jelvény db 571 725

85 7811 4115 01 Szolnoki Repülõtiszti Fõiskolai jelvény db 571 725

85 7811 4116 00 Polgári Egyetemi jelvény db 571 725

85 7811 4145 06 Csapatjelvény bõr alátéttel db 1 083 1 375

85 7811 4121 03 NRF jelvény bõr alátéttel db 945 1 200

85 7811 0018 06 Vezénylõ zászlós jelvény bõr alátéttel db 1 043 1 325
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87 8769 3115 04 Névkitûzõ mûanyag db 197 250

85 7811 3317 08 Nemzeti színû szalag db 59 75

85 7854 3222 08 Szövött szalagsáv db 138 175

85 7855 3311 03 Szalagsávalátét 1-es db 39 50

85 7855 3312 02 Szalagsávalátét 2-es db 59 75

85 7855 3313 01 Szalagsávalátét 3-as db 79 100

85 7855 3314 00 Szalagsávalátét 4-es db 98 125

85 7855 3315 10 Szalagsávalátét 5-ös db 118 150

85 7855 3316 09 Szalagsávalátét 6-os db 138 175

85 7855 3317 08 Szalagsávalátét 7-es db 157 200

85 7855 3318 07 Szalagsávalátét 8-as db 177 225

85 7855 3319 06 Szalagsávalátét 9-es db 197 250

85 7855 3321 01 Szalagsávalátét 10-es db 217 275

85 7855 3322 00 Szalagsávalátét 11-es db 236 300

85 7855 3323 10 Szalagsávalátét 12-es db 256 325

Gombok, kellékek

85 7861 3212 08 Ujjagomb füles, arany színû köznapi db 39 50

85 7861 3112 00 Ujjagomb füles, aranyozott köznapi tbk. db 79 100

85 7861 3122 09 Ujjagomb rugós, aranyozott köznapi tbk. db 79 100

85 7861 3115 08 Ujjagomb füles, aranyozott társasági tbk. db 79 100

85 7861 3317 00 Ujjagomb füles, arany színû társasági db 39 50

85 7861 3333 00 Ujjagomb füles, arany színû társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3335 09 Ujjagomb rugós, arany színû társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3334 10 Ujjagomb füles, alpakka társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3336 08 Ujjagomb rugós, alpakka társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3218 02 Ujjagomb rugós, alpakka társasági db 39 50

85 7861 3312 05 Ujjagomb füles, ezüst színû köznapi db 39 50

85 7861 3323 02 Ujjagomb füles, ezüst színû társasági db 39 50

85 7861 1401 02 Ujjagomb koronaõri aranyozott db 79 100

85 7861 1402 01 Ujjagomb koronaõri ezüst db 39 50

85 7861 3213 07 Szúrósgomb arany színû köznapi db 39 50

85 7861 3113 10 Szúrósgomb aranyozott köznapi tbk. db 79 100

85 7861 3214 06 Szúrósgomb aranyozott társasági tbk. db 79 100

85 7861 3316 01 Szúrósgomb arany színû társasági db 39 50

85 7861 3337 07 Szúrósgomb arany társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3338 06 Szúrósgomb alpakka társasági hadihajós db 39 50

85 7861 3313 04 Szúrósgomb ezüst színû köznapi db 39 50

85 7861 3314 03 Szúrósgomb ezüst színû társasági db 39 50

85 7861 1301 05 Szúrósgomb koronaõri aranyozott db 79 100

85 7861 1302 04 Szúrósgomb koronaõri ezüst db 39 50

85 7861 3211 09 Zubbonygomb füles, arany színû köznapi db 55 70

85 7861 3329 07 Zubbonygomb füles, arany színû társasági hadihajós db 55 70

85 7861 3331 02 Zubbonygomb arany színû, rugós társasági hadihajós db 55 70
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85 7861 3111 01 Zubbonygomb füles, aranyozott köznapi tbk. db 94 120

85 7861 3121 10 Zubbonygomb rugós, aranyozott köznapi tbk. db 94 120

85 7861 3114 09 Zubbonygomb füles, aranyozott társasági tbk. db 94 120

85 7861 3315 02 Zubbonygomb füles, arany színû társasági db 55 70

85 7861 3330 03 Zubbonygomb füles, alpakka társasági hadihajós db 55 70

85 7861 3332 01 Zubbonygomb rugós, alpakka hadihajós db 55 70

85 7861 3216 04 Zubbonygomb rugós, alpakka társasági db 55 70

85 7861 3311 06 Zubbonygomb füles, ezüst színû köznapi db 55 70

85 7861 3310 07 Zubbonygomb füles, ezüst színû társasági db 55 70

85 7883 2501 06 Zubbonygomb koronaõri aranyozott db 94 120

85 7883 2502 05 Zubbonygomb koronaõri ezüst db 55 70

85 7883 2213 00 Nyakkendõtû-mandzsettagomb arany színû klt 984 1 250

85 7883 2214 10 Nyakkendõtû-mandzsettagomb ezüst színû klt 984 1 250

85 7861 7212 03 Nadrággomb fekete db 8 10

85 7861 7213 02 Nadrággomb barna db 8 10

85 7861 7240 07 Nadrággomb sivatagi db 8 10

87 8654 3211 10 Ballonkabát öv 4/4 db 256 325

87 8654 3221 08 Ballonkabát öv 3/4 db 295 375

81 5311 7111 03 Bakancsfûzõ, 110 cm barna pár 59 75

81 5311 7112 02 Bakancsfûzõ, 110 cm fekete pár 59 75

81 5311 7113 01 Általános bakancsfûzõ 190-200 cm db 157 200

81 5311 7114 00 Nyári bakancsfûzõ 160-170 cm db 118 150

81 5311 7122 00 Cipõfûzõ 70 cm barna pár 39 50

81 5311 7126 07 Cipõfûzõ 70 cm fekete pár 39 50

81 5311 7123 10 Cipõfûzõ fehér 90-cm-es (sport) pár 39 50

Javító, karbantartó anyagok

87 8761 3151 07 Lábbeli karbantartó klt 787 1 000

23 8212 1611 10 Bakancsápoló krém fekete 75 ml. tub 1 043 1 325

23 8212 1612 09 Bakancsápoló spray 100 ml. tub 728 925

39 1558 1111 08 Varrókészlet db 591 750

87 8191 1111 03 Javítókészlet 93 M esõvédõ öltözethez klt 866 1 100

Sátor és alkatrészei, javító anyagai

63 M egységes sátor

87 8852 1811 07 63 M egységes sátor klt 194 429 246 925 X

87 8852 1812 06 63 M egységes sátorponyva komplett klt 99 287 126 095 X

87 8852 5811 02 Egységes sátorpalást db 45 472 57 750 X

87 8852 5812 01 Egységes sátor bejárati ponyva db 22 736 28 875 X

87 8852 5813 00 Egységes sátor hátsó ponyva db 7 504 9 530 X

87 8852 5816 08 Egységes sátor bejárati függöny db 9 551 12 130 X

87 8852 5817 07 Egységes sátor málhazsák db 2 378 3 020 X

87 8852 5829 03 Egységes sátorablak db 1 035 1 315 X

87 8852 1813 05 63 M egységes sátorváz klt 75 602 96 015 X

87 8852 5821 00 Egységes sátor csuklós fõtartó db 17 280 21 945 X
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87 8852 5823 09 Egységes sátor bejárati oldaltartórúd db 1 591 2 020 X

87 8852 5824 08 Egységes sátor bejárati ajtó összekötõrúd db 1 488 1 890 X

87 8852 5825 07 Egységes sátor tetõ összekötõrúd db 1 591 2 020 X

87 8852 5826 06 Egységes sátor csõmálházó kaloda fabetét db 4 776 6 065 X

87 8852 1814 04 63 M egységes sátor kellékzsák komplett klt 19 539 24 815 X

87 8852 5831 09 Egységes sátor kellékzsák üres db 1 035 1 315

87 8852 5832 08 Egységes sátor acélcövek 28 cm-es db 350 445

87 8852 5833 07 Egységes sátor ponyvatû db 181 230

87 8852 5834 06 Egységes sátorzsinór rögzítõvel db 228 290

87 8852 5835 05 Egységes viharzsinór rögzítõvel db 228 290

87 8852 5836 04 Egységes sátorbélés rögzítõ kamó db 126 160

87 8852 5837 03 Egységes sátor ruhafogas db 126 160

87 8852 5828 04 Egységes sátor füstcsõkivezetõ lemez db 681 865

87 8852 8821 10 Perlonkötél sátorhoz kg 6 594 8 375

87 8852 8831 08 Kötélrögzítõ fa db 181 230

87 8852 8841 06 Anyacsavar alátéttel (csuklós sátorfõtartóhoz) db 126 160

87 8852 8851 04 Sátorhoz PVC védõszegély m 2 276 2 890

87 8852 1815 03 Egységes sátorhoz színes bélés klt 25 236 32 050 X

87 8852 5851 05 Egységes sátorpalástbélés színes db 14 780 18 770 X

87 8852 5852 04 Egységes sátor bejárati bélés színes db 5 228 6 640 X

87 8852 5853 03 Egységes sátor hátsó falbélés színes db 5 228 6 640 X

87 8852 1816 02 63 M egységes sátorbélés fekete komplett klt 68 764 87 330 X

87 8852 5861 03 Egységes sátorpalástbélés fekete db 41 276 52 420 X

87 8852 5862 02 Egységes sátor bejáratibélés fekete db 13 744 17 455 X

87 8852 5863 01 Egységes sátor hátsófalbélés fekete db 13 744 17 455 X

Tanácskozósátor

87 8852 1821 05 Tanácskozó sátor komplett klt 848 220 1 077 240 X

87 8852 1822 04 Tanácskozó sátorponyva komplett klt 268 709 341 260 X

87 8852 6811 09 Tanácskozó sátorpalást db 177 756 225 750 X

87 8852 6812 08 Tanácskozó sátor ajtónyílásos végfal db 27 079 34 390 X

87 8852 6813 07 Tanácskozó sátor végfal sima db 18 398 23 365 X

87 8852 1823 03 Tanácskozó sátorváz klt 212 835 270 300 X

87 8852 6821 07 Tanácskozó sátor csuklós fõtartó db 12 610 16 015 X

87 8852 6822 06 Tanácskozó sátor fõtartórúd db 11 886 15 095 X

87 8852 6824 04 Tanácskozó sátor tetõ összekötõrúd db 2 378 3 020 X

87 8852 6825 03 Tanácskozó sátor merevítõrúd hosszú db 1 240 1 575 X

87 8852 6826 02 Tanácskozó sátor merevítõrúd rövid db 827 1 050 X

87 8852 1825 01 Tanácskozó sátor kellékzsák komplett klt 38 547 48 955 X

87 8852 6829 10 Tanácskozó sátor ablak 60 x 98 db 827 1 050

87 8852 6832 04 Tanácskozó sátor ajtótartó rúd db 724 920

87 8852 6834 02 Tanácskozó sátor sátorzsinór rögzítõvel db 83 105

87 8852 6835 01 Tanácskozó sátor viharzsinór rögzítõvel db 165 210

87 8852 6838 09 Tanácskozó sátorbélés rögzítõ kamó db 20 25
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87 8852 6839 08 Tanácskozó sátor ponyvatû db 43 55

87 8852 6828 00 Tanácskozó sátor füstcsõkivezetõ lemez db 413 525

87 8852 6836 00 Tanácskozó sátor feszítõ drótkötél db 1 035 1 315

87 8852 6837 10 Tanácskozó sátor merevítõbilincs db 165 210

87 8852 1824 02 Tanácskozó sátorbélés klt 151 917 192 935 X

87 8852 6851 01 Tanácskozó sátor oldalfalbélés db 4 650 5 905 X

87 8852 6856 07 Tanácskozó sátor választófal, bélésanyagból db 4 134 5 250 X

87 8852 6852 00 Tanácskozó sátor elõtér palástbélés db 4 134 5 250 X

87 8852 6853 10 Tanácskozó sátor tetõbélés 4 szakaszos db 74 409 94 500 X

87 8852 6854 09 Tanácskozó sátor tetõbélés 3 szakaszos db 51 673 65 625 X

87 8852 6855 08 Tanácskozó sátor végfalbélés db 4 134 5 250 X

87 8852 6814 06 Tanácskozó sátor nagyméretû málhazsák db 4 134 5 250 X

87 8852 6815 05 Tanácskozó sátor kisméretû málhazsák db 2 583 3 280 X

87 8852 6831 05 Tanácskozó sátor kellékzsák üres db 1 035 1 315 X

87 8852 6827 01 Tanácskozó sátor kalodaszerelvény db 3 102 3 940 X

A HM Ruházati Mûhelyben készíttethetõ ruházat és egyéb szolgáltatás

A cikk megnevezése Me.
2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

Felsõruházat

Köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül db 29 815 37 865

Köznapi zubbony szerelék nélkül db 28 650 36 385

Köznapi pantalló tbk. db 13 185 16 745

Köznapi pantalló db 11 720 14 885

Nõi köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül db 29 815 37 865

Nõi köznapi zubbony db 28 650 36 385

Szoknya köznapi db 10 335 13 125

Nõi köznapi pantalló tbk. db 13 185 16 745

Nõi köznapi pantalló db 11 720 14 885

Társasági zubbony tbk. szerelék nélkül db 29 815 37 865

Társasági zubbony ti. szerelék nélkül db 28 650 36 385

Társasági pantalló tbk. db 13 185 16 745

Fekete pantalló db 11 720 14 885

Nõi társasági zubbony tbk. szerelék nélkül db 29 815 37 865

Nõi társasági zubbony db 28 650 36 385

Szoknya fekete db 10 335 13 125

Nõi társasági pantalló tbk. db 13 185 16 745

Nõi társasági pantalló fekete db 11 720 14 885

Posztó köpeny tbk. db 26 760 33 985

Ti. posztóköpeny szerelék nélkül db 25 630 32 550

Nõi köpeny béléssel tbk. db 26 760 33 985

Nõi köpeny béléssel db 25 630 32 550

Általános (tábori barna) és repülõs (sötétkék) egyenruházat egységárai megegyeznek.
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Lábbeli

Fûzõs cipõ pár 13 815 17 545

Fûzõs cipõ csúszásgátlóval pár 14 890 18 910

Cúgos cipõ pár 13 815 17 545

Cúgos cipõ csúszásgátlóval pár 14 890 18 910

Nõi cipõ pár 6 425 8 160

Nõi mokaszin pár 5 760 7 315

Nõi szandál pár 4 130 5 245

Nõi cipõ pömpsz pár 8 795 11 170

Nõi cipõ mokaszín típus pár 7 130 9 055

Köznapi (barna) és társasági (fekete) lábbelik egységárai megegyeznek.

A cikk megnevezése Me.
2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

Egyéb szolgáltatások

Rendfokozat jelzés felvarrás, csere 1 083 1 375

Zubbony újragombozás 591 750

Ujja rövidítés vagy hosszabbítás 1 673 2 125

Béléscsere zubbonyon 4 232 5 375

Nadrág, szoknya derék bõvítés vagy szûkítés 1 083 1 375

Nadrágalja leengedés vagy felhajtás 689 875

Posztóköpeny átpaszpolozás 19 685 25 000

Cipõ sarkalás 1 181 1 500

Cipõ talpalás 1 575 2 000

Cipõ sarokbélés pótlás 984 1 250

Cipõ talpbélés csere 984 1 250

Cipõ tágítás 394 500

Cipõ átfestés 1 181 1 500

A fenti árakat -az esetleg- felhasznált anyagok értékével növelni kell.

Az egyéb fel nem sorolt szolgáltatások esetén az alábbi órabér szerinti árat kell alkalmazni:

1 óra: 1 969 2 500

1/2 óra: 984 1 250

1/4 óra: 492 625
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HETK A cikk megnevezése Me.

2012. évi gazdálkodási ár
(Ft)

Központi
hatáskörû
selejtezés

áfa nélkül áfával

Rendszerbõl kivont, illetve kihordás alatt levõ cikkek

85 4931 1288 09 Rendész mûanyag sisak I. db 2 638 3 350 X

85 4932 1288 04 Rendész mûanyag sisak II. db 2 638 3 350 X

85 4933 1288 10 Rendész mûanyag sisak III. db 2 638 3 350 X

85 4921 1288 04 Forgalomszabályzó mûanyag sisak I. db 2 638 3 350 X

85 4922 1288 10 Forgalomszabályzó mûanyag sisak II. db 2 638 3 350 X

85 4923 1288 05 Forgalomszabályzó mûanyag sisak III. db 2 638 3 350 X

85 8235 3323 01 Köznapi öltöny (fésûs) ölt 19 980 25 375 X

85 8235 3324 04 Köznapi öltöny sötétkék (fésûs) ölt 19 980 25 375 X

85 8225 3351 03 Kosztümkabát köznapi db 8 858 11 250 X

85 8163 1121 05 90 M téli gyakorló zubbony db 6 496 8 250 X

85 8163 7111 05 90 M téli gyakorló zubbonybélés db 3 937 5 000 X

85 8153 2111 09 90 M téli gyakorló nadrág db 8 327 10 575 X

85 8153 1112 01 90 M téli gyakorló nadrág erdei db 12 205 15 500 X

85 8153 7111 00 90 M téli gyakorló nadrágbélés db 5 118 6 500 X

87 8853 1201 00 93 M sátorlap, esõgallér db 11 417 14 500 X

85 8275 1111 06 Nyári álcázóruha db 6 260 7 950

84 1111 3021 06 Tiszti rövid alsó db 394 500

84 3711 1211 07 Nyári gyakorló zokni barna pár 157 200

84 3711 1221 05 Téli gyakorló zokni barna pár 197 250

88 2219 3225 04 Általános bakancs hazai pár 18 957 24 075 X

88 2219 1211 07 65 M bakancs pár 10 236 13 000 X

88 2219 1221 05 85 M bakancs pár 16 929 21 500 X

88 2219 1219 10 Téli védõbakancs valódi szõrmebéléssel pár 18 898 24 000 X

88 3721 2211 05 Fürdõpapucs antibakteriális pár 4 429 5 625

85 4991 1288 06 Fehér mûbõr kézelõ pár 1 339 1 700

87 8862 1234 01 Hátizsák (három színnyomású) db 16 535 21 000 X

85 7896 1311 04 Rendészeti patentbilincs pár 1 476 1 875 X

85 7896 1411 01 Patentbilincs RB 98-100 db 19 665 24 975 X

96 3511 1116 02 F kürt db 787 1 000

81 4921 1211 06 Kürtzsinór db 138 175

96 3711 0492 04 Menetdob db 1 496 1 900

96 3714 0013 05 Menetdobverõ pár 354 450

96 3529 1151 08 Golyós jelsíp db 177 225

81 4921 1111 09 Jelsípzsinór raj db 394 500

87 8193 1231 08 Fodrászmesteri felszerelés klt 11 811 15 000 X

51 5242 1500 10 Hajvágógép kézi db 1 772 2 250

192 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



HETK A cikk megnevezése Me.

2012. évi gazdálkodási ár
(Ft)

Központi
hatáskörû
selejtezés

áfa nélkül áfával

39 1245 1218 07 Fodrász olló db 1 181 1 500

39 1245 1231 10 Hajritkító olló db 984 1 250

96 7759 1114 04 Hajkefe db 394 500

96 7759 1117 01 Nyakszirtkefe db 472 600

96 7759 1118 00 Fodrászfésû db 374 475

81 5659 1531 03 Hajvágó kendõ db 591 750

51 5248 4101 01 Borotvakés db 1 772 2 250

51 5248 4111 10 Borotvatok db 157 200

87 8671 1252 01 Fenõszíj db 492 625

96 7752 1112 08 Borotvaecset db 354 450

23 8136 1211 08 Borotvaszappan db 98 125

22 5245 1115 10 Borotvaszappan tartótok db 98 125

23 8141 1111 08 Vérzéselállító stift db 98 125

87 8193 7962 00 Fenõszíjpaszta db 79 100

81 5659 1511 07 Borotválkozó kendõ db 571 725

81 5659 1521 05 Borotválkozó kendõ kicsi db 256 325

51 5248 4112 09 Hajnyíró klt klt 4 535 5 760 X

A cikk megnevezése Me.
2012. évi kölcsönzési díj (Ft)

áfa nélkül áfával

Fõbb cikkek kölcsönzési díja (1 napra)

63 M egységes sátor klt 4 980 6 325

Tanácskozó sátor klt 15 520 19 710

Hálózsák Tamás klt 610 775

Hálózsák Levente klt 610 775

Ph. ágybetét 8 cm huzattal db 370 470

Ph.ágybetét 4 cm db 205 260

62 M hálótermi takaró db 260 330

Aljtakaró db 150 190
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

11/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a rendszeresített nyomtatványok 2012. évi egységárainak megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû
vezetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat 7. d) pontjára – a rendszeresített nyomtatványok
2012. évi egységárainak megállapításáról az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség önálló központi és csapat ruházati gazdálkodást folytató katonai szer-
vezeteire terjed ki.

2. A rendszeresített nyomtatványok 2012. évi egységárait az 1. melléklet határozza meg.

3. Az árjegyzékben nem szereplõ rendszeresített nyomtatványok gazdálkodási egységárait a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal hadtáp osztályvezetõ állapítja meg.

4. Ez a szakutasítás 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Márki Gábor s. k.,
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

1. melléklet a 11/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasításhoz

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK
ÁRJEGYZÉKE

Érvényes:
2012. január 1-jétõl

Az árak 27% áfát tartalmaznak

– 2012 –

A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

Számadásköteles nyomtatványok

95 9611 0072 10 Üzemanyag feltöltési csekk tö 394 500

95 9611 1102 06 NATO logisztikai nyomtatvány ST2034 A melléklete db 984 1 250

95 9614 0406 04 Legénységi nyilvántartó lap db 16 20

95 9614 0457 04 Felhívás db 31 40

95 9614 0463 06 Utazási utalvány tö 98 125

95 9614 0545 05 Bevonulási Parancs 93 M db 24 30

95 9614 0546 04 Béke Behívóparancs 93 M db 24 30

95 9614 0547 03 „M” Behívóparancs 93 M db 24 30

95 9614 0548 02 Elõállítási Parancs 93 M db 24 30

95 9614 0549 01 Átadási Parancs 93 M db 24 30
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A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

95 9621 0577 06 Szabadságos igazolás hadköteles katonáknak tö 177 225

95 9641 1424 06 Taxi utalvány tö 209 265

95 9641 1456 09 Illetménykönyv füz 51 65

95 9641 1471 10 Személyi menetlevél tö 492 625

95 9641 1513 06 Megtakarítási jegyzék tö 79 100

95 9642 1511 03 Üzemóra-laptö új tö 197 250

95 9642 1556 01 Havi üzemóra-lap tö 205 260

95 9642 1597 03 Menetlevél (gépkocsi) tö 197 250

95 9642 1598 02 Menetlevél „M” tö 173 220

95 9642 1599 01 Menetlevél „T” tö 173 220

95 9642 1659 06 M.O.jármü mûszaki adatlap db 189 240

95 9651 1853 05 Étkezési jegy ebéd rész 1 hó tö 339 430

95 9652 0032 00 Tábornoki utánpótlási ruházati utalványfüzet 2011. év füz 157 200

95 9652 0016 00 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2011. év füz 157 200

95 9652 0035 08 Tábornoki utánpótlási ruházati utalványfüzet 2012. év füz 157 200

95 9652 0017 09 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2012. év füz 157 200

95 9652 0033 10 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2013. év füz 157 200

95 9652 0034 09 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2014. év füz 157 200

95 9652 2075 03 Alapfelszerelési utalványfüzet füz 157 200

95 9652 2077 01 Szerzõdéses ruházati utalvány füzet füz 197 250

95 9652 2078 00 Pót utalvány füzet füz 197 250

95 9652 2079 10 Nyugdíjas utalvány füzet füz 197 250

95 9654 2243 06 Katona egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány db 8 10

95 9654 2293 07 Üdültetési nyilvántartó lap db 8 10

95 9655 2452 05 Térítéses üzemanyag csekk tö 984 1 250

95 9664 2902 10 Mûszaki gép üzemi lap tö 193 245

Általános (nyilvántartási) nyomtatványok

95 9611 0015 08 Részletes felszerelési könyv belív ív 8 10

95 9611 0016 07 Bizonylat-ellenõrzõ lap db 8 10

95 9611 0017 06 Állványcímke db 8 10

95 9611 0018 05 Teljességi jegyzék db 8 10

95 9611 0019 04 Anyagjavítások könyve ív 8 10

95 9611 0021 10 Kartoték nyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0022 09 Javításra átvett anyagok nyilvtartó könyve ív 8 10

95 9611 0023 08 Munkanapló ív 8 10

95 9611 0024 07 Utalvány (nagy alakú) tö 154 195

95 9611 0025 06 Utalvány (kis alakú) tö 75 95

95 9611 0026 05 Átvételi jegyzõkönyv lap 8 10

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl lap 8 10

95 9611 0028 03 Selejtezési kimutatás ív 12 15

95 9611 0031 08 Borítólap (8-as r.sz.-hoz) ív 8 10

95 9611 0032 07 Kartoték (szám szerinti) db 8 10

95 9611 0033 06 Kartoték (szám és érték szerinti) db 8 10

95 9611 0034 05 Kartoték és bizonylattömb kiadási lap db 8 10
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A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

95 9611 0035 04 Okmánynapló belív ív 8 10

95 9611 0036 03 Kartoték nyilvántartó könyv ív 8 10

95 9611 0039 00 Alegység készlet nyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0041 06 Anyagok be- és kiszállítási könyve ív 8 10

95 9611 0042 05 Anyagelosztó ív 8 10

95 9611 0043 04 I. Fõ anyagnyilvántartó lap db 16 20

95 9611 0044 03 II. Fõ anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0045 02 I. Anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0046 01 Készletnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0047 00 Költségvetési elõirányzat db 12 15

95 9611 0048 10 Alegység nyilvántartó lap (kézi) db 8 10

95 9611 0051 04 Utalvány tö 75 95

95 9611 0052 03 Anyagnyilvántartási kartoték I. db 8 10

95 9611 0053 02 Anyagnyilvántartási kartoték II. db 8 10

95 9611 0054 01 Anyagnyilvántartási kartoték III. db 8 10

95 9611 0055 00 Napló (gépi) ív 59 75

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás lap 8 10

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz 177 225

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvántartó naplója lap 8 10

95 9611 0059 07 Kontírozó lap tö 24 30

95 9611 0063 00 Utalvány (nagy alakú) tö 110 140

95 9611 0064 10 Utalvány (kis alakú) tö 98 125

95 9611 0065 09 1.sz. Törzsadatlap tö 75 95

95 9611 0067 07 Adatlap az élelmiszer kiadási utalvány tervezéséhez tö 55 70

95 9611 0068 06 Anyagelosztó tö 122 155

95 9611 0069 05 Átvételi elismervény tö 55 70

95 9611 0071 00 Üzemanyag feltöltési és kiadási kimutatás tö 142 180

95 9611 0095 03 Állóeszköz nyilvántartó karton db 8 10

95 9611 0096 02 Okmánynapló db 500 635

95 9611 0099 10 Részletes felszerelési könyv kö 472 600

95 9611 0101 00 Kartoték nyilvántartó könyv kö 2 244 2 850

Oktatási és kulturális nyomtatványok

95 9612 0204 00 Statisztikai adatlap beadványok értékeléséhez lap 8 10

95 9612 0205 10 Azonnali tényközlõ lap tö 94 120

95 9612 0208 07 Adatlap balesetrõl (II) ív 8 10

95 9612 0209 06 Baleseti jegyzõkönyv lap 8 10

95 9612 0210 02 Kitöltési útmutató füz 51 65

Személyügyi nyomtatványok

95 9613 0320 03 Személyi adatlap (tisztek és tiszthelyettesek részére) db 16 20

95 9613 0311 04 Személyügyi változás jelentõ lap lap 12 15

95 9613 0312 03 Személyi okmánygyûjtõ tartalékos tiszt részére db 8 10

95 9613 0315 00 Személyi anyaggyûjtõt helyettesítõ lap db 8 10

95 9613 0318 08 Személyi nyilvántartó lap db 8 10

196 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

95 9613 0319 07 Nyilvántartó könyv személyügyi anyaggyûjtõ kö 327 415

95 9613 0322 01 Beosztási táblázat lap 12 15

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat lap 8 10

95 9613 0328 06 Névjegyzék lap 8 10

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvántartó lap db 8 10

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 8 10

95 9613 0337 05 Személyi anyaggyûjtõ közalkalmazottak részére tas 12 15

95 9613 0339 03 Nyilvántartó könyv közalkalmazottakról kö 91 115

95 9613 0342 08 Minõsítés ív 16 20

95 9613 0343 07 Javaslati lap soros elõléptetésre lap 8 10

95 9613 0344 06 Tanulmányi jellemzés hallgató és katonai fõiskolásról ív 8 10

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitüntetésre lap 16 20

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 8 10

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak lap 8 10

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap lap 8 10

95 9613 0351 07 Növendék-fogyaték nyilvántartó füzet füz 83 105

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 8 10

95 9613 0353 05 Ideiglenes szolgálati igazolvány db 8 10

95 9613 0368 09 Beosztási könyv borító db 669 850

95 9613 0369 08 Beosztási könyv kivonat borító db 236 300

95 9613 0371 03 Személyi anyaggyûjtõ hivatásos állomány részére db 1 299 1 650

95 9613 0370 04 Betétlap a 13-0371 gyûjtõbe ív 39 50

95 9613 0375 10 Határozat gar 8 10

95 9613 0376 09 Személyi adatlap gar 12 15

95 9613 0377 08 Kinevezés gar 8 10

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás gar 8 10

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl lap 8 10

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolgálati idõ nyt lap lap 8 10

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem lap 8 10

95 9613 0382 00 Szabadság nyilvántartó lap lap 8 10

Mozgósítási nyomtatványok

95 9614 0431 03 Betûrendes névmutató kö 6 378 8 100

95 9614 0432 02 Érdekvédelmi dosszié tas 197 250

95 9614 0433 01 Válaszlevél szokványboríték db 12 15

95 9614 0443 10 Ideiglenes távol- és jelenlévõk könyve kö 236 300

95 9614 0471 06 Jegyzõkönyv átadandó anyagokról klt 8 10

95 9614 0479 09 Gépjármû átvételi elismervény tö 150 190

95 9614 0486 10 Beosztási könyv kö 150 190

95 9614 0487 09 Néjegyz.a ... raj, szakasz állományáról lap 8 10

95 9614 0488 08 Napi létszámjelentés tö 79 100

95 9614 0492 01 Veszteség közlõ lap lap 8 10

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tö 79 100

95 9614 0498 06 Értesítési lap lap 8 10

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) lap 16 20
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A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkiegészítõ Parancsnokságok részére) db 8 10

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap lap 8 10

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap lap 8 10

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap lap 20 25

95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap lap 31 40

95 9614 0539 03 Tartalom jegyzék lap 8 10

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 8 10

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsgálati lap lap 8 10

95 9614 0553 05 Sorozási egészségügyi alkalmasságivizsgálati lap lap 8 10

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja lap 8 10

Kiképzési nyomtatványok

95 9621 0501 04 Fegyvernévtábla db 8 10

95 9621 0506 10 Ágynévtábla db 8 10

95 9621 0507 09 Nyilvántartó könyv az õrség tartalék lõszerérõl kö 51 65

95 9621 0508 08 Nyilvántartó könyv a feljelentett katonáról kö 197 250

95 9621 0509 07 Panaszok és beadványok könyve kö 138 175

95 9621 0511 02 Õrnapló ív 8 10

95 9621 0512 01 Õrhely-leírás lap 8 10

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzetet kö 142 180

95 9621 0514 10 Kimutatás a kiosztott és beszolgáltatott lõszerekrõl lap 8 10

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz 91 115

95 9621 0517 07 Géppisztoly 2.számú lögyakorlat értékelési lap lap 8 10

95 9621 0518 06 Pisztoly lõgyakorlat értékelési lap lap 8 10

95 9621 0519 05 Párbajlövés nevezési lap lap 8 10

95 9621 0521 00 Párbajlövés értékelõ lap lap 8 10

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tö 394 500

95 9621 0523 09 Kapujegy lap 8 10

95 9621 0524 08 Gyengélkedõ könyv kö 787 1 000

95 9621 0526 06 Zászlóalj napló (ezred) kö 787 1 000

95 9621 0527 05 Századnapló kö 984 1 250

95 9621 0528 04 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tts. db 24 30

95 9621 0529 03 Alegység ügyeletesi elõjegyzés kö 366 465

95 9621 0531 09 Összesítõ napló az ezred lövészetének nyilvántartásáról kö 394 500

95 9621 0532 08 Napló a tiszt és tiszthelyetees kiképzésének nyilvántartásáról füz 197 250

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv lap 8 10

95 9621 0534 06 Összesített csapatlap a párbajlövés versenyhez. lap 8 10

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék lap 8 10

95 9621 0537 03 Gépjármû-vezetés személyi nyilvántartó könyve füz 12 15

95 9621 0538 02 Látogatók könyve kö 390 495

95 9621 0539 01 Lõtérnapló a ...hk.lõtéren végreh.gyakr. füz 102 130

95 9621 0541 07 Harckocsivezetõk nyilvántartó naplója füz 98 125

95 9621 0544 04 Vizsga-jegyzõkönyv db 8 10

95 9621 0545 03 Tanulmányi összesítõ lap 8 10

95 9621 0546 02 Bizonyítvány (személyügyi gyûjtõbe) db 24 30
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A nyomtatvány
Me.

2012. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nálkül áfával

95 9621 0547 01 Bizonyítvány a végzett hallgatók részére tiszti füz 134 170

95 9621 0548 00 Osztályozási napló kö 1 969 2 500

95 9621 0549 10 Lõszer kiadási és leadási jegyzék lap 8 10

95 9621 0551 05 Fedett tûzállásból végrehajtott gyakorlás nyt.napló lap 8 10

95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap lap 8 10

95 9621 0553 03 Baleseti napló kö 157 200

95 9621 0554 02 Járõrlap ív 8 10

95 9621 0555 01 Járõrjelentés tö 252 320

95 9621 0557 10 Század lövészetének nyilvántartása kö 787 1 000

95 9621 0558 09 Egyéni nyilvántartó lap a harckocsi vezetésérõl lap 8 10

95 9621 0559 08 Harckocsi vezetõi engedély db 59 75

95 9621 0562 02 Napló a gépjármûvezetõ pályán végrehajtott gyakorlásról füz 83 105

95 9621 0563 01 Igazolás db 256 325

95 9621 0564 00 Tanári nyilvántartó db 8 10

95 9621 0565 10 Vizsgajegyzõkönyv tö 114 145

95 9621 0568 07 Oktatói igazolvány db 8 10

95 9621 0569 06 Vezetõi engedély db 8 10

95 9621 0571 01 Szolgálat vezénylési kimutatás ív 394 500

95 9621 0572 00 Szolgálat reggeli jelentése kö 299 380

95 9621 0573 10 Bizonyítvány db 551 700

95 9621 0574 09 Kollégiumi ellenõrzõ könyv füz 12 15

95 9621 0575 08 Gépjármû vezetési gyakorlat nyilvántartási lapja lap 8 10

95 9621 0576 07 Névjegyzék az osztályba sorolásivizsgát tett gk.vez. lap 8 10

95 9621 0578 05 Harckocsi vezetésnél felhasznált kilóméter nyilvántartás lap 8 10

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö 39 50

95 9621 0585 06 Harckocsi lõgyakorlat végrehajtó nyilvántartási lap lap 8 10

95 9621 0586 05 Nyilvántartó lap a harckocsi harcszerû lõgyakorlatról lap 8 10

95 9621 0587 04 Értesítõ lap alegység fedett tûzállásból végrehajtott lap 8 10

95 9621 0588 03 Törzskönyv tö 256 325

95 9621 0593 06 Harcjmû-vezetõ gyakorlat nyilvántartó lap lap 8 10

95 9621 0594 05 Lõszer kiadási-visszavételezési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9621 0597 02 Szakasz nyilvántartó könyv kö 1 075 1 365

95 9621 0608 05 Normák ív 8 10

95 9621 0619 02 Zászlóalj (osztály) kiképzési terv ív 98 125

95 9621 0624 05 Szolgálati könyv füz 20 25

95 9621 0625 04 Század beosztási könyv füz 39 50

95 9621 0626 03 Harceszköz állomány jelentés (szárföldi csapatok) lap 8 10

95 9621 0627 02 Harceszköz állomány jelentés (légvédelmi csapatok) lap 8 10

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyv alegység tömegsport eredményeirõl lap 8 10

95 9621 0629 00 Egység, magasabbegység, fõiskola tömegsport értékelése lap 8 10

95 9621 0635 02 Törzslap központi katonai szakfelkészítés lap 12 15

95 9621 0636 01 Igazolás központi tanfolyamon szerzett szakmai (fehér) db 12 15

95 9621 0637 00 Igazolás a szakmai gyakorlat felkészítésrõl (fehér) db 12 15

95 9621 0642 03 Igazolás tanfolyam szerzett katonai-szakmai (kék) db 12 15
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95 9621 0643 02 Betétlap a 210635 -ös számú nyomtatványhoz db 8 10

95 9621 0644 01 Igazolás a szakmai gyakorlati szaktanfolyam (kék) db 12 15

Fegyverzeti nyomtatványok

95 9623 0604 10 Szemle tanúsítvány lap 8 10

95 9623 0606 08 Lõszersorozat nyilvántartó kartoték db 8 10

95 9623 0607 07 Nyilvántartó könyv az ideiglenes felszerelésrõl ív 8 10

95 9623 0609 05 Összesített nyilvántartási kartoték db 8 10

95 9623 0618 04 Raktármûveleti napló ív 8 10

95 9623 0623 07 Lõszer igénylés és elszámolás kö 591 750

95 9623 0624 06 Éves jelentés a lõszerek sorozatáról ív 8 10

95 9623 0625 05 Éves jelentés a löszerek sorozatáról (nagy alakú) ív 12 15

95 9623 0627 03 Mûszertörzskönyv kö 75 95

95 9623 0635 03 Kategorizálási jegyzõkönyv lap 12 15

95 9623 0641 05 Kulcs plombafogó kulcsdoboz nyilvántartási könyve kö 130 165

95 9623 0643 03 Névjegy technikai területre állandóan beléphetõ személynek kö 390 495

95 9623 0644 02 Névj.gazd.ter.bel.jog.személyekrõl kö 272 345

95 9623 0651 03 Raktár ellenõrzõ napló kö 169 215

95 9623 0653 01 Lövegkönyv kö 31 40

95 9623 0664 09 Kapujegy tö 75 95

95 9623 0673 08 Csomagolójegy lõszerhez lap 8 10

95 9623 0692 05 Összesített kimutatás naptári évben felhasznált lõszerrõl ív 8 10

95 9623 0716 03 Objektum technikai területre érkézeõ gépjármûrõl kö 295 375

95 9623 0728 10 Gyártási szám szerinti nyilvántartó lap db 8 10

95 9623 0741 02 Raktármûveleti napló kö 512 650

Rakéta- és légvédelmi nyomtatványok

95 9624 0701 05 Elõre bejelentett repülõ nyilvántartási napló kö 2 508 3 185

95 9624 0702 04 Légvédelmi rakéta harctevékenység nyilvántartó napló kö 276 350

95 9624 0703 03 Ûrlap az irányszög meghatározásához tö 98 125

95 9624 0704 02 Rádiótechnikai adatokat rögzítõ napló kö 280 355

95 9624 0705 01 Mérési napló (girótájolóhoz) kö 51 65

95 9624 0706 00 Vizuális figyelõk jelentési napló kö 504 640

95 9624 0707 10 Táblázat irányzóvonalnak oldaleltérésére tö 20 25

95 9624 0708 09 Feljegyzés kö 543 690

95 9624 0711 03 Ellenõrzéseket és vizsgálatokat nyilvántartó napló kö 98 125

95 9624 0712 02 Technikai meghibásodások nyilvántartása kö 543 690

95 9624 0718 07 Ûrlap összerendezõk egyik zónából a másikba tö 31 40

95 9624 0719 06 Pontok lehozatala a földre tö 31 40

95 9624 0721 01 Ûrlap tájolások ellenõrzésére tö 110 140

95 9624 0722 00 „AM” megállapítása tö 110 140

95 9624 0726 07 Napló a távmérõ gyakorlásainak nyilvántartására kö 417 530

95 9624 0732 09 Közepes szél kiszámítása tö 79 100

95 9624 0733 08 A levegõ hõmérsékletének kiszámítása tö 154 195

95 9624 0734 07 A hõmérséklet közepes eltérésének kiszámítása tö 154 195
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95 9624 0738 03 A légsûrûség eltérésének kiszámítása tö 51 65

95 9624 0741 08 Jelentés összeállítása tö 114 145

95 9624 0742 07 Leolvasás leszedõ ûrlap tö 16 20

95 9624 0743 06 Felderítési napló tö 98 125

95 9624 0745 04 Fordított geodéziai feladat tö 83 105

95 9624 0746 03 Ûrlap anap óraszöge alapján logaritmussal történõ tö 114 145

95 9624 0748 01 Lövegparancsnoki elõjegyzés tö 130 165

95 9624 0749 00 Sokszögvonal kiszámítási ûrlap tö 272 345

95 9624 0751 06 Potenot-féle hátrametszés tö 51 65

95 9624 0752 05 Ûrlap a nap javítások kiszámítására tö 154 195

95 9624 0755 02 Egyszerû és kombinált elõremetszés kiszámítási ûrlap tö 63 80

95 9624 0757 00 Lövészetvezetõ elõjegyzés tö 197 250

95 9624 0758 10 Üteg-elsõtiszti elõjegyzés füz 472 600

95 9624 0759 09 Ütegparancsnoki elõjegyzés tö 252 320

95 9624 0761 04 Elõjegyzés a figyelõpár megfigyelésérõl tö 228 290

95 9624 0763 02 Ûrlap elemek kiszámításához tö 51 65

95 9624 0764 01 Ûrlap a kiértékelõ szalag átszámításához tö 55 70

95 9624 0765 00 Összesítõ ûrlap tö 51 65

95 9624 0766 10 Leolvasás szalagról tö 63 80

95 9624 0767 09 Ûrlap cél kiszámításához tö 63 80

95 9624 0768 08 Elõkészítõ ûrlap cél összerendezõinek kiszámításához tö 51 65

95 9624 0769 07 Hang-felderítõ célnapló tö 51 65

95 9624 0775 09 Idõjárási viszonyok eltérése tö 79 100

Híradó nyomtatványok

95 9631 0801 00 Kimutatás postai szolgáltatás norma igénylésrõl lap 8 10

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz 295 375

95 9631 0803 09 Kulcsdokumentáció nyilvántartó napló kö 1 969 2 500

95 9631 0805 07 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartása kö 209 265

95 9631 0806 06 Kézbesítõ könyv füz 295 375

95 9631 0807 05 „Zárt részre” belépés nyilvántartása kö 689 875

95 9631 0808 04 Forgalmi (esemény) napló tö 79 100

95 9631 0809 03 Távirati ûrlap tö 98 125

95 9631 0816 04 Reggeli jelentés naplója kö 787 1 000

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tö 94 120

95 9631 0829 10 Hírközlést összekötõ összesítõ adatlap füz 35 45

95 9631 0834 02 Havi üzemóra lap tö 500 635

95 9631 0837 10 Akkumulátor töltési napló füz 598 760

95 9631 0845 10 TDR 84 szolgálat közlõ tabló db 16 20

95 9631 0852 00 Ûrlap fedett távmondathoz tö 51 65

95 9631 0853 10 Rejtjeltõ eszközök nyilvántartó kartonja db 51 65

95 9631 0858 05 Hibanapló füz 122 155

95 9631 0864 07 Utalvány"R"anyagok részére tö 110 140

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö 492 625

95 9631 0881 06 Hírközpont ügyeletes jelentési napló kö 984 1 250
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95 9631 0882 05 Katonai futárigazolványok nyilvántartó naplója db 295 375

95 9631 0883 04 Kimutatás a Magyar Posta Rt-hez érkezett csomagokról db 492 625

95 9631 0884 03 Számvetés a BPÜ-höz érkezett küldeményekrõl db 256 325

95 9631 0885 02 Kimutatás a BLÜ-höz érkezett küldemények átadásához db 492 625

95 9631 0886 01 A...-tól induló és érkezõ futár járatok nyilvántartó naplója db 295 375

95 9631 0887 00 Kimutatás a...-tól induló futár küldemények idõpontjáról db 295 375

95 9631 0888 10 Kimutatás az FTP mûkõdési adatairól db 394 500

95 9631 0889 09 Kimutatás...részére a tábori posta db 394 500

95 9631 0891 04 Futár-és táboriposta járatlap tö 492 625

Ügyviteli nyomtatványok

95 9632 0901 03 Fõnyilvántartó könyv kö 213 270

95 9632 0904 00 Iktatókönyv kö 1 685 2 140

95 9632 0905 10 Átjáró napló kö 512 650

95 9632 0908 07 Nyílt parancs sima tö 55 70

95 9632 0909 06 Nyílt parancs piros sávos tö 63 80

95 9632 0911 01 Nyílt parancs zöld sávos tö 63 80

95 9632 0912 00 Nyílt parancs kék sávos tö 63 80

95 9632 0914 09 Kézbesítõ könyv kö 787 1 000

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö 138 175

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 8 10

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö 1 181 1 500

95 9632 0919 04 Személyi karton db 8 10

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz 295 375

95 9632 0922 09 Selejt megsemmisítési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9632 0923 08 Gyûjtõív db 8 10

95 9632 0924 07 Belsõ leírás kö 114 145

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgymutató kö 602 765

95 9632 0926 05 Számmutató kö 295 375

95 9632 0927 04 Belsõleltár lap 8 10

95 9632 0928 03 Zárócímke db 8 10

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz 83 105

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 8 10

95 9632 0935 04 Leírónapló kö 189 240

95 9632 0936 03 Csomagolójegy a kiutalt szolgálati könyvekhez tö 248 315

95 9632 0937 02 Futár átvételi elismervény tö 79 100

95 9632 0938 01 Csomagolójegy a kiutalt szolgálati könyvekhez tö 173 220

95 9632 0939 00 Futár átvételi elismervény tö 122 155

95 9632 0942 05 Futár kézbesítõkönyv kö 1 181 1 500

95 9632 0945 02 Térkép nyilvántartó karton db 12 15

95 9632 0946 01 Térkép iktatókönyv kö 327 415

95 9632 0948 10 Csomagolójegy szolgálati könyvekhez tö 83 105

95 9632 0971 00 Falakat db 12 15

95 9632 0972 10 Plasztilin (gyurma) kg 252 320

95 9632 0981 09 Gyûjtõív 5 íves db 59 75
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95 9632 0982 08 Gyûjtõív 10 íves db 79 100

95 9632 0986 04 Gyûjtõív 30 íves db 236 300

95 9632 0984 06 Iktatókönyv 50 lapos kö 728 925

95 9632 0985 05 Iktatókönyv 100 lapos kö 787 1 000

Szállítási nyomtatványok

95 9633 1001 10 Katonai szállítási menetlevél nyilvántartás kö 425 540

95 9633 1002 09 Szállítmány nyilvántartó könyv kö 378 480

95 9633 1015 04 Gördülõanyag számvetés lap 8 10

95 9633 1017 02 Havi gépkocsi szállítási terv ív 8 10

95 9633 1021 06 Forgalmi napló belív ív 8 10

95 9633 1023 04 Útvonalengedély ív 8 10

95 9633 1024 03 Forgalmi napló külív ív 98 125

95 9633 1034 01 Éves szállított gépjármû kilométer igénylés füz 75 95

95 9633 1035 00 Éves gördülõ anyag igénylés füz 63 80

95 9633 1037 09 Járatnapló közúti szállításhoz kö 484 615

95 9633 1038 08 Diszpécser napló kö 531 675

95 9633 1039 07 Rakodási jegy lap 8 10

95 9633 1041 02 Törzslap közlekedési eszközökrõl db 8 10

Bírósági nyomtatványok

95 9634 1201 10 Napló ív 8 10

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 24 30

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 8 10

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 59 75

95 9634 1214 05 Térítvény lap 8 10

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 689 875

95 9634 1221 06 5.számú statisztikai adatlap lap 8 10

95 9634 1224 03 „F” lajstrom ív 8 10

95 9634 1225 02 „B” Lajstrom ív 8 10

95 9634 1235 00 Parancsnok értékelõ alárendelt lap 8 10

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 8 10

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lapos kö 154 195

95 9634 1261 09 4.számú adatlap vizsgálathoz lap 8 10

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 8 10

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 8 10

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 8 10

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap lap 8 10

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap lap 8 10

95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” lap 8 10

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap lap 8 10

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy „U” lap lap 8 10

95 9634 1312 04 Vádképviseleti „V” adatlap ív 8 10

Ügyészségi nyomtatványok

95 9635 1304 10 Bírósági fõlajstrom ív 8 10
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95 9635 1305 09 Intézkedés elõállitásról lap 8 10

95 9635 1306 08 Parancsnokság megkeresés ülnök lap 8 10

95 9635 1307 07 Katonai ügyész értékelés tárgyalásról lap 8 10

95 9635 1309 05 Betûsoros névmutató ív 8 10

95 9635 1311 00 Vagyon jellegû büntetõk nyilvántartása ív 8 10

95 9635 1313 09 Kitûzõ végzés ív 8 10

95 9635 1314 08 Értesítés db 8 10

95 9635 1315 07 Értesítés szabadon bocsátásról lap 8 10

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (katonai) lap 8 10

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve lap 8 10

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról lap 8 10

95 9635 1323 07 Bûnügyi irat vissza lap 8 10

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés lap 8 10

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben lap 8 10

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés lap 8 10

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 8 10

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra lap 8 10

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9635 1332 06 Fellebbviteli tárgyalási napló ív 8 10

95 9635 1333 05 Katonai bírósági ülnöki lajstrom ív 8 10

95 9635 1334 04 Katonai ülnöki igazolvány ív 8 10

95 9635 1335 03 Bírósági kegyelmi lajstrom ív 8 10

95 9635 1336 02 Jelentés befogadásról lap 8 10

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról lap 8 10

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocsátásról lap 8 10

95 9635 1339 10 Értesítés büntetésrõl ív 8 10

95 9635 1341 05 Jelentés szabadon bocsátásról ív 8 10

95 9635 1342 04 Látogatási engedély ív 8 10

95 9635 1343 03 Jelentés szabadlábra helyezésrõl ív 8 10

95 9635 1344 02 Értesítés feltételes szabadon bocsátásról ív 8 10

95 9635 1345 01 Nyilvántartási lap ív 8 10

95 9635 1346 00 Fejlõdési lap ív 8 10

95 9635 1347 10 Letéti napló ív 8 10

95 9635 1348 09 Nyilvántartási lap elitéltekrõl ív 8 10

95 9635 1349 08 Nyilvántartási lap elõzetes letartóztatásról ív 8 10

Pénzügyi nyomtatványok

95 9641 1401 02 Illetményjegyzék tart. tiszt, tiszth. lap 8 10

95 9641 1402 01 Számfejtés tartalékos ti.tts. lap 8 10

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap lap 8 10

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl lap 8 10

95 9641 1406 08 Tartozások nyilvántartása ív 8 10
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95 9641 1407 07 Utalvány nyilvántartás ív 8 10

95 9641 1411 00 Nyilvántartó lap a legénységi állomány pótlékáról lap 8 10

95 9641 1413 09 Sorkatonák havi illetmény jegyzék ív 8 10

95 9641 1419 03 Vasúti utazási igazolás tö 154 195

95 9641 1421 09 Családalapítási elõlegkérelem lap 12 15

95 9641 1423 07 Kötelezvény lap 8 10

95 9641 1429 01 Tételes összesítõ tö 236 300

95 9641 1431 07 Illetményigazolás tartalékosok részére ív 8 10

95 9641 1432 06 Napi pénztárjelentés tö 134 170

95 9641 1433 05 Hiány-nyilvántartó könyv füz 102 130

95 9641 1434 04 Hátraléki kimutatás lap 8 10

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tö 122 155

95 9641 1436 02 Nyugta lap 8 10

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tö 177 225

95 9641 1442 04 Jelentés családi elõlegben részesített személy áthelyezésérõl lap 8 10

95 9641 1443 03 Igazolás étkezési létszámból kijelentés tö 197 250

95 9641 1444 02 CSEB nyilvántartó lap (rózsaszín) db 8 10

95 9641 1445 01 CSEB nyilvántartó lap (kék) db 8 10

95 9641 1446 00 Igénybejelentési lap ív 8 10

95 9641 1447 10 Kiszabott kártérítési nyilvántartás lap 8 10

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése lap 8 10

95 9641 1449 08 Bevételi pénztárbizonylat tö 75 95

95 9641 1450 04 Kiadási pénztárbizonylat tö 63 80

95 9641 1451 03 Értesítés baleset minõsítésérõl db 8 10

95 9641 1452 02 Értesítés baleset minõsítésérõl II. db 8 10

95 9641 1454 00 Kódlap lap 31 40

95 9641 1455 10 Baleset nyilvántartó könyv kö 276 350

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. lap 8 10

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tö 295 375

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. lap 8 10

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ lap 8 10

95 9641 1465 08 CSEB Nyilvántartólap (150 ft.-os) db 8 10

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék lap 8 10

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti. tts és közalkalmazott ív 193 245

95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tö 71 90

95 9641 1472 09 CSEB segélykérõ lap lap 8 10

95 9641 1476 05 Napló a CSÉB pénzforgalmának nyilvánt. lap 8 10

95 9641 1477 04 Jegyzék klt 299 380

95 9641 1478 03 CSEB Nyilvántartó lap db 8 10

95 9641 1482 07 Kísérõjegyzék tö 232 295

95 9641 1484 05 Változásjelentés tö 268 340

95 9641 1485 04 Jutalmazásról csoportos jelentés tö 472 600

95 9641 1488 01 Személyi gyûjtõ db 12 15

95 9641 1495 02 Számlaösszesítõ ív lap 8 10
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95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ lap 8 10

95 9641 1512 07 Betétlap lap 12 15

95 9641 1499 09 Beszámoló jelentés a költségvetés gazdálkodási év db 8 10

95 9641 1523 04 Betétlap lap 8 10

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl lap 8 10

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 8 10

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideiglenes engedély) lap 8 10

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyilatkozat (nem engedélyezõ) lap 8 10

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése lap 8 10

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése lap 8 10

95 9641 1511 08 Statisztikai lap tö 161 205

95 9641 1512 07 Betétlap lap 8 10

95 9641 1514 05 Borító db 12 15

95 9641 1515 04 Személyi gyûjtõ (közalkalmazott) ív 16 20

95 9641 1519 00 Ellenõrzési napló kö 173 220

95 9641 1521 06 Alkoholszondás ellenõrzési napló tö 197 250

95 9641 1522 05 Ittasság vizsgálati jegyzõkönyv lap 8 10

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása lap 8 10

Pc- és gépjármû nyomtatványok

95 9642 1501 05 Forgalmi rendszám szerinti nyilvántartás db 8 10

95 9642 1502 04 Gépkocsi törzskönyv kö 295 375

95 9642 1503 03 Ellenõrzési napló kö 94 120

95 9642 1504 02 Forgalmi rendszám szerinti nyilvántartó lap db 8 10

95 9642 1505 01 Törzsadatlap lap 8 10

95 9642 1506 00 Nyt.lap a gar.javításra visszaküld. any. lap 8 10

95 9642 1507 10 Gépjármû anyagigénylõ lap klt 8 10

95 9642 1508 09 Gépjármû járat igénybevételi lap füz 295 375

95 9642 1509 08 Gépjármû törzskönyv nyilvántartási lap kö 366 465

95 9642 1512 02 Baleseti adatközlõ lap ív 12 15

95 9642 1514 00 Gépkocsi igénylés tö 118 150

95 9642 1515 10 Nyilvántartás egységes készletben levõ gépjármûrõl kö 213 270

95 9642 1516 09 Átadás-átvétel füzet a felhasznált gjmû. menetlevelérõl. kö 217 275

95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport szerinti C db 8 10

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D db 12 15

95 9642 1519 06 Gépjármû technikai eszköz és kilométer számvetés klt 59 75

95 9642 1523 10 Gépjármû forgalmi engedély db 12 15

95 9642 1524 09 Gépjármû technikai igénybevétel terve klt 236 300

95 9642 1526 07 Nyilvántartás a feljelentett gépjármûvekrõl kö 220 280

95 9642 1527 06 Nyilvántartó lap az MH állományában levõ gépjármûrõl db 8 10

95 9642 1528 05 Igénybevételi jelentés a gépjármû technikai eszközökrõl klt 94 120

95 9642 1529 04 Nyilvántartó lap központi készletben levõ gépjármûrõl db 20 25

95 9642 1531 10 Gépjármû baleset nyilvántartás kö 457 580

95 9642 1532 09 Tanúsítvány benzinüzemû gépkocsi db 8 10

95 9642 1533 08 Tanúsítvány diesel üzemû gépkocsi db 8 10
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95 9642 1535 06 Igazolólap benzinüzemû gépkocsi felülvizsgálat db 8 10

95 9642 1536 05 Igazolólap dieselüzemû gépkocsi felülvizsgálat db 8 10

95 9642 1538 03 Nyilvántartás az igazolólapokról db 12 15

95 9642 1542 07 Gépjármû igénylések nyilvántartása kö 354 450

95 9642 1548 01 Törzskönyv áramforrás aggregátor számára kö 504 640

95 9642 1549 00 Gépjármû technikai eszközök igénybevétel klt 31 40

95 9642 1566 10 Telephely szolgálat átadás-átvételi füzet kö 98 125

95 9642 1567 09 Rendkívüli események nyilvántartása kö 181 230

95 9642 1568 08 Kimutatás gépjármû technikai fõdarab rendkívüli lap 8 10

95 9642 1573 00 Adatlap a technikai hadrafoghatóság értékelésérõl ív 8 10

95 9642 1574 10 Anyaghiány jelentés könyv kö 193 245

95 9642 1575 09 Anyaghiány jelentés (anyagellátó egység) kö 130 165

95 9642 1576 08 Adattáblázat a mûszaki ellenõrzõ állomás részére lap 8 10

95 9642 1579 05 Anyaghiány jelentési könyv (IGO) kö 291 370

95 9642 1581 00 Jegyzõkönyv a gépkocsivezetõk részére tö 98 125

95 9642 1582 10 Belépési engedély db 8 10

95 9642 1583 09 Gépjármû technikai eszköz rendszer meghibásodás kö 492 625

95 9642 1584 08 Gépjármû parancsnoki igazolvány db 8 10

95 9642 1586 06 Visszatartott gépjármûvek naplója kö 374 475

95 9642 1587 05 Gépjármû mozgási napló kö 787 1 000

95 9642 1588 04 Telephelyre való belépések nyilvántartása kö 154 195

95 9642 1592 08 Gépjármû igénylõ lap lap 8 10

95 9642 1594 06 Gépjármû baleseti jelentés lap 12 15

95 9642 1596 00 Készletegyenleg és anyagtervezési lap lap 8 10

95 9642 1651 03 Kimutatás felhasznált anyagutalvány lap 8 10

95 9642 1652 02 Anyagérték elszámolási lap lap 8 10

95 9642 1653 01 Éves anyagi keret nyilvántartás kö 150 190

95 9642 1605 09 Távlati terv gépjármû technikai eszközök müszaki klt 31 40

95 9642 1606 08 Ellenõrzõ-értékelõ lap (gépkocsi) ív 8 10

95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcjármû) ív 8 10

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agregátor) lap 16 20

95 9642 1609 05 Ellenõrzõ-értékelõ lap (lánctalpas jármû) ív 8 10

95 9642 1654 00 Összesített ellenõrzõ lap (áramfor.agregátor) ív 8 10

95 9642 1655 10 Összesített ellenõrzõ lap (kerekes harcjármû) ív 157 200

95 9642 1656 09 Összesített ellenõrzõ lap (lánctalpas harcjármû) ív 20 25

95 9642 1657 08 Összesített ellenõrzõ lap (gépkocsi) ív 8 10

95 9642 1658 07 Mûszaki vizsgálati jegyzõkönyv db 12 15

Vegyvédelmi nyomtatványok

95 9643 1701 05 Egyéni sugármérõ napló kö 189 240

95 9643 1716 09 Izotóp nyilvántartó könyv kö 201 255

95 9643 1717 08 Izotóp szállítólevél klt 8 10

Élelmezési nyomtatványok

95 9651 1801 06 Élelmezési jegy tö 394 500
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95 9651 1802 05 Étlap ív 20 25

95 9651 1803 04 Elszámolás és jelentés füz 39 50

95 9651 1804 03 Étlap többmenüs étkezéshez lap 8 10

95 9651 1805 02 Igénylés I. lap 8 10

95 9651 1807 00 Élelmezési utalvány tö 1 772 2 250

95 9651 1808 10 Bevételi bizonylat (átvételi jegyzõkönyv) tö 122 155

95 9651 1809 09 Anyagfeladás tö 232 295

95 9651 1811 04 Kiadási utalvány számla tö 91 115

95 9651 1812 03 Kiadási utalvány-anyagforgalmi összesítõ tö 327 415

95 9651 1813 02 Utalvány tö 201 255

95 9651 1816 10 Összesített élelmezési létszámjelentés tö 83 105

95 9651 1818 08 Étkezési jegy egész napos tö 244 310

95 9651 1819 07 Befizetõk könyve ív 8 10

95 9651 1821 02 Kórházi utalvány nagy tö 386 490

95 9651 1822 01 Kórházi utalvány kicsi tö 248 315

95 9651 1823 00 Megrendelés lap 8 10

95 9651 1824 10 Étrend ív 12 15

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tö 209 265

95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. lap 8 10

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 8 10

95 9651 1837 05 Leltárív lap 8 10

95 9651 1838 04 Összesítés klt 12 15

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 8 10

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) lap 8 10

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ lap 39 50

95 9651 1844 06 Ételadag összesítõ lap 8 10

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9651 1849 01 Kiadási utalvány számla tö 500 635

95 9651 1852 06 Átvételi jegy tö 1 929 2 450

95 9651 1855 03 Bizonylattömb kiadási és ellenõrzési lap db 8 10

95 9651 1856 02 Jegyzõkönyv szakanyag átvételére lap 8 10

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 16 20

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv lap 8 10

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv lap 8 10

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tö 98 125

Ruházati nyomtatványok

95 9652 2001 10 Alapfelszerelési jegyzék füz 8 10

95 9652 0027 08 Missziós ruházati anyag megrendelõ füz 295 375

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás lap 8 10

95 9652 2004 07 Illetmény nyilvántartás...kiképzési évre db 8 10

95 9652 2005 06 Éves ruházati anyag megrendelõ füz 295 375

95 9652 2006 05 Munka-védõ-formaruha felszerelési könyv ív 12 15

95 9652 2007 04 Megrendeléshez betétlap lap 8 10

95 9652 2008 03 Gazdálkodási terv borító db 39 50
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95 9652 2013 06 Éves nyomtatvány és irodai papír megrendelõ tö 295 375

95 9652 2014 05 Ruházati utalványfüzetet igénylés tö 984 1 250

95 9652 2021 06 Gazdálkodási terv belív ív 39 50

95 9652 2023 04 Munkalap (szabó) tö 453 575

95 9652 2037 09 Elszámolás felterjesztése tö 31 40

95 9652 2051 00 Egyéni megrendelõ tö 83 105

95 9652 2055 07 Statisztikai kimutatás lap 12 15

95 9652 2056 06 Elszámolás lap 8 10

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap lap 8 10

95 9652 2061 09 Megrendelõ lap (cipész) tö 1 476 1 875

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tö 209 265

95 9652 2081 05 Értesítés adatlap lap 16 20

95 9652 2082 04 Utalványfüzetet borító db 39 50

95 9652 2084 02 „A” adatlap lap 12 15

95 9652 2085 01 „NY” adatlap lap 12 15

95 9652 2071 05 „V” adatlap lap 12 15

95 9688 5010 04 Legénységi árjegyzék füz 177 225

95 9688 5011 03 Tiszti árjegyzék füz 177 225

95 9688 5012 02 Nyomtatvány árjegyzék füz 453 575

95 9688 5970 09 Ruházati anyagrendelõ (tiszti avatás) füz 177 225

95 9688 5973 06 Ruházati anyagrendelõ (tiszthelyettes avatás) füz 177 225

Elhelyezési nyomtatványok

95 9653 2102 01 Költségvetési elõirányzatok nyilvántart. lap 8 10

95 9653 2105 09 Nyilvántartás a nõtlen tiszti szálló férõhelyrõl ív 8 10

95 9653 2107 07 Nyilvántartás a nõtlen tiszti szálló bérlõirõl ív 8 10

95 9653 2108 06 Engedélyokirat ív 8 10

95 9653 2109 05 Költségszámítás lap 8 10

95 9653 2111 00 A létesítmény és a beruházás költség összefoglaló jk. ív 8 10

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt 98 125

95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 12 15

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése lap 12 15

95 9653 2116 06 Nyilvántartás a zárolt lakásokról füz 1 047 1 330

95 9653 2118 04 Szerzõdések és megrendelések db 8 10

95 9653 2119 03 Lakás nyilvántartási lap db 8 10

95 9653 2121 09 Nyilatkozat lap 8 10

95 9653 2122 08 Igazolás lap 39 50

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorolás) lap 8 10

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 8 10

95 9653 2128 02 Laktanya elhelyezési szolg. költs.terve füz 984 1 250

95 9653 2129 01 Elszámolás a laktanya elhelyezés szolgálat füz 591 750

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap lap 8 10

95 9653 2136 02 Lakbér-elszámolás karton db 8 10

95 9653 2138 00 Bérleményleltár jegyzõkönyv ív 8 10

95 9653 2149 08 Szállítólevél tö 291 370
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95 9653 2153 01 Félévi lakáshelyzet jelentés ív 8 10

Egészségügyi nyomtatványok

95 9654 2201 05 Beutaló a HM szanatóriumába lap 16 20

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat lap 8 10

95 9654 2203 03 MH csapat és intézméyni vezetõ orvos felülvizsgálat kö 846 1 075

95 9654 2204 02 Beutaló lap üdülõbe db 16 20

95 9654 2205 01 Statisztikai ív sorozás céljából ív 8 10

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõ lap lap 8 10

95 9654 2207 10 Statisztikai lap db 8 10

95 9654 2208 09 Csapatértesítõ betegfelvételrõl db 8 10

95 9654 2209 08 Csapatértesítõ beteg kibocsátásáról db 8 10

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 8 10

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 8 10

95 9654 2212 02 Lázlap lap 8 10

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) lap 8 10

95 9654 2214 00 Gyermekgyógyászati kórlap ív 8 10

95 9654 2215 10 Ügyeletes orvosi szolgálat átadás-átvétel kö 236 300

95 9654 2216 09 Mûtéti napló (nagy alakú) kö 1 500 1 905

95 9654 2217 08 Mûtéti napló (kis alakú) kö 252 320

95 9654 2218 07 Szülési napló kö 1 102 1 400

95 9654 2219 06 Általános kartoték db 16 20

95 9654 2221 01 Személyi szûrõvizsgálati lap klt 8 10

95 9654 2222 00 Fizikoterápiás rendelõlap db 8 10

95 9654 2223 10 Jelentés az éves szûrõvizsgálatról klt 12 15

95 9654 2224 09 EKG lelet tö 71 90

95 9654 2225 08 Laboratóriumi könyv kö 71 90

95 9654 2226 07 Fogászati pénztárnapló kö 614 780

95 9654 2227 06 Transzfúziós napló kö 240 305

95 9654 2228 05 Vérkonzerv ellenõrzési napló kö 272 345

95 9654 2229 04 Étel pótrendelés lap 8 10

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap lap 8 10

95 9654 2232 09 Boríték fogfilmek részére db 8 10

95 9654 2233 08 Eü.életrajz (gyermekek részére) füz 20 25

95 9654 2234 07 Étlap (kórházi) ív 8 10

95 9654 2235 06 Fertõzõ betegség bejelentõ lap db 8 10

95 9654 2236 05 Jelentés a szemályi állomány eü. állapotáról (borító) ív 8 10

95 9654 2237 04 Fertõzõ betegnapló füz 138 175

95 9654 2238 03 Fürdetési napló kö 1 500 1 905

95 9654 2239 02 Egészségügyi könyvecske (kis alakú) füz 31 40

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap lap 8 10

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) lap 8 10

95 9654 2245 04 Kórlap traumatológiai osztály részére db 12 15

95 9654 2246 03 Betegségi adatok tö 75 95

95 9654 2247 02 Jelentés a kórház betegforgalmáról klt 142 180
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95 9654 2249 00 Egészségügyi helyzetjelentés (csapat) ív 12 15

95 9654 2251 06 Napi jel.fizikoter. és gyógysport rend. lap 8 10

95 9654 2252 05 Napi jelentés kis és nagy laboratóriumi vizsgálatról lap 8 10

95 9654 2253 04 Napi jelentés a röntgenforgalomról lap 8 10

95 9654 2254 03 Fejlap lap 8 10

95 9654 2255 02 Létszámjelentés lap 8 10

95 9654 2256 01 Csapat gyengélkedõ napló kö 1 732 2 200

95 9654 2257 00 Napi jelentés a fogászati kezelésekrõl lap 8 10

95 9654 2258 10 Negyedévi összesítõ jelentés a fogászati kezelésrõl lap 8 10

95 9654 2259 09 Napi jelentés a szakrendelés betegforgalmáról lap 8 10

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése lap 8 10

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jelentés (regisztratúra) lap 16 20

95 9654 2263 02 Járóbeteg napló kö 724 920

95 9654 2264 01 Kórházi betegosztály napló kö 1 161 1 475

95 9654 2265 00 Felvételi osztálynapló kö 937 1 190

95 9654 2266 10 Fogászati kezelési lap db 8 10

95 9654 2267 09 Audiogram lap 8 10

95 9654 2268 08 Altatási jegyzõkönyv db 8 10

95 9654 2269 07 FÜV táblázat db 8 10

95 9654 2271 02 Audiogram db 8 10

95 9654 2272 01 Jelentés az ambulancia munkájáról lap 8 10

95 9654 2273 00 Betegfelvétel és kezelés ellenõrzés (fogászat) db 8 10

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ lap 8 10

95 9654 2276 08 Halott vizsgálati bizonyítvány lap 39 50

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp vizsgálat lap 8 10

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat lap 8 10

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts.állomány szûrõvizsgálatáról lap 8 10

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl lap 8 10

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv lap 12 15

95 9654 2284 08 Katonai igazságügyi orvosszakértõ boncolási jkv. lap 8 10

95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap lap 8 10

95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsgálati lap ív 8 10

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése lap 8 10

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 8 10

95 9654 2289 03 Jelentés a beutaltak üdültetési bizottság lap 8 10

95 9654 2291 09 Üdültetési bizottság által kiadott beutaló jegyzõkönyv kö 256 325

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra lap 8 10

95 9654 2294 06 Szûrõvizsgálati napló laboratórium számára kö 594 755

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gondozaottak adás-vétel lap 8 10

95 9654 2296 04 Röntgen-lelet gyûjtõ (Odelka) db 8 10

95 9654 2299 01 COMBERG röntgen értékelõ lap lap 8 10

95 9654 2301 02 Ideg- és elmegyógyászati vizsgálati lap db 8 10

95 9654 2302 01 Sebészeti vizsgálati lap db 8 10

95 9654 2303 00 Belgyógyászati vizsgálati lap db 8 10
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95 9654 2304 10 Fül-,orr-,gégészeti vizsgálati lap lap 8 10

95 9654 2306 08 Egészségügyi könyvecske (hajózó) kö 524 665

95 9654 2307 07 Vizsgálati jegyzõkönyv kö 772 980

95 9654 2308 06 Szállítási szerzõdés gyûjtõ db 524 665

95 9654 2311 00 Beszéd audiogram lap 12 15

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsgálat eredménylap lap 8 10

95 9654 2315 07 Számadás igénylési kimutatás fogyó tö 228 290

95 9654 2318 04 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv „A” ív 8 10

95 9654 2319 03 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv „B” ív 8 10

95 9654 2321 09 Általános kartoték db 8 10

95 9654 2322 08 Egészségügyi anyagnyilvántartó lap db 12 15

95 9654 2323 07 Kimutatás az eü.okokból leszereltekrõl lap 8 10

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 8 10

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) lap 8 10

95 9654 2329 01 Utalvány (nem fogyó) füz 437 555

95 9654 2331 07 Ruházati átvételi nyugta nõbetegek részére tö 150 190

95 9654 2332 06 Ruházati átvételi nyugta férfibetegek részére tö 142 180

95 9654 2335 03 Anyagnyilvántartó lap (röntgen) db 8 10

95 9654 2336 02 Röntgen nyilvántartó lap (karton) db 8 10

95 9654 2337 01 Elektroencephaligraphiai vizsgálati lelet lap 8 10

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tö 102 130

95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tö 59 75

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 8 10

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap lap 8 10

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt 94 120

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány lap 8 10

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tö 71 90

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tö 98 125

95 9654 2349 08 Laborvizsgálati jegyzõkönyv kö 1 575 2 000

95 9654 2351 03 Labor élelem vizsgálati jegyzõkönyv kö 366 465

95 9654 2352 02 Labor kalória vizsgálati jegyzõkönyv kö 240 305

95 9654 2353 01 Bakteorológiai lelet tö 335 425

95 9654 2354 00 Laboratóriumi lelet tö 335 425

95 9654 2356 09 Betétlap cukorbetegek részére lap 8 10

95 9654 2357 08 Konzílium kérõ lap lap 8 10

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás lap 8 10

95 9654 2359 06 Mûtéti lap tö 154 195

95 9654 2361 01 Boncolási napló kö 1 039 1 320

95 9654 2362 00 Boncolást kérõ lap tö 114 145

95 9654 2363 10 Kórtörténeti lap ív 8 10

95 9654 2364 09 Ambuláns ellenõrzési lap tö 220 280

95 9654 2365 08 Zárójelentés kérõlap tö 130 165

95 9654 2366 07 Intenzív terápiás észlelõ lap lap 8 10

95 9654 2373 08 Gipszelés és röntgenfelvételek lap 8 10
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95 9654 2374 07 Suicidum-rizikó faktor lap lap 8 10

95 9654 2378 03 Kötszerigénylõ könyv I. füz 169 215

95 9654 2376 05 Kötszerigénylõ könyv II. füz 169 215

95 9654 2379 02 Gyógyszerigénylõ könyv I. füz 591 750

95 9654 2377 04 Gyógyszerigénylõ könyv II. füz 169 215

95 9654 2381 08 Sterilizálási napló dobozok részére kö 500 635

95 9654 2382 07 Lyukkártya sérülteknek db 8 10

95 9654 2383 06 Hozzátartozó berendelés tö 16 20

95 9654 2384 05 Parancsnoki jellemzés tö 173 220

95 9654 2385 04 Országos Szakorvosi Intézet megkeresése tö 55 70

95 9654 2387 02 Ernyõfényképezõ kartoték db 8 10

95 9654 2388 01 Kisegítõ kórházi elhelyezés lap 8 10

95 9654 2389 00 MAWI táblázat ív 16 20

95 9654 2391 06 Kórtörténeti lap (kórházi) füz 31 40

95 9654 2392 05 Betétlap sebészeti betegek kórlapjához ív 8 10

95 9654 2393 04 Kartoték fizikoterápiás kezeléshez db 16 20

95 9654 2394 03 Ételrendelés lap 8 10

95 9654 2395 02 Laboratóriumi vizsgálatot kérõ lap lap 8 10

95 9654 2396 01 Laboratóriumi vizsgálati lelet tö 31 40

95 9654 2397 00 Egészségügyi könyvecske (nagy alakú) füz 47 60

95 9654 2398 10 Leletösszesítõ lap tö 79 100

95 9654 2399 09 PVC igazolvány tok db 16 20

95 9654 2401 10 Kórházi eü. helyzetjelentés füz 154 195

95 9654 2402 09 Fogászati adatlap tö 173 220

95 9654 2403 08 Havi összesítõ jelentés fizikoterápia lap 8 10

95 9654 2406 05 Felülvizsgálatok nyilvántartó könyve A-K, L-Z kö 2 720 3 455

95 9654 2407 04 Házasság elõtti családterv tanácsadás db 8 10

95 9654 2408 03 Gyermekkarton db 8 10

95 9654 2409 02 Gyermekkarton belív db 8 10

95 9654 2411 08 Szûrõlap füz 35 45

95 9654 2412 07 Röntgen karton db 31 40

95 9654 2413 06 Brief Psych Ranting Scale gyógyászati adatlap lap 8 10

95 9654 2414 05 Pszichopátriai adatlap lap 8 10

95 9654 2415 04 Színpiramis lap 8 10

95 9654 2416 03 MMPI férfi-nõi lap 16 20

95 9654 2417 02 Rorsach táblázat ív 24 30

95 9654 2419 00 Általános kartotékhoz mûag. tasak db 8 10

95 9654 2421 06 Szövettani napló kö 1 276 1 620

95 9654 2422 05 Szennyvíz vizsgálati eredmény lap lap 8 10

95 9654 2423 04 Laboratóriumi szennyvíz vizsgálati jegyzõkönyv kö 626 795

95 9654 2424 03 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap I. tö 98 125

95 9654 2425 02 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap II. tö 98 125

95 9654 2426 01 Mûtéti lap lap 8 10

95 9654 2427 00 Mûtéti lázlap lap 8 10
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Számadásköteles nyomtatványok

95 9654 2428 10 Órás lázlap lap 8 10

95 9654 2429 09 Zárójelentés lap 8 10

95 9654 2431 04 Intenzív terápiás adatösszesítõ lap 8 10

95 9654 2432 03 RAVEN test tö 71 90

95 9654 2433 02 SZONDI test tö 71 90

95 9654 2434 01 ZUNG test lap 8 10

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 8 10

95 9654 2436 10 BECK test ív 8 10

95 9654 2437 09 Ábralap I. tö 63 80

95 9654 2438 08 Ábralap II. lap 8 10

95 9654 2439 07 Amnioscopos lelet lap 8 10

95 9654 2445 09 Sterilizáló napló fecskendõk részére kö 626 795

95 9654 2446 08 Belépési engedély tö 24 30

95 9654 2447 07 Kilépési engedély tö 248 315

95 9654 2448 06 Igazolás tö 16 20

95 9654 2449 05 Rendõrségi megkeresés tö 161 205

95 9654 2451 00 Mosatási utalvány tö 394 500

95 9654 2452 10 Mosatási utalvány tö 394 500

95 9654 2453 09 Röntgen vizsgálatot kérõ lap lap 8 10

95 9654 2455 07 Irányítólap polgári alkalmazottak részére db 8 10

95 9654 2456 06 Irányítólap katona részére db 8 10

95 9654 2458 04 Intézeti napló a keresõképtelen biztosításáról kö 949 1 205

95 9654 2459 03 Orvosi igazolás keresõképtelen állapotba vételrõl lap 8 10

95 9654 2461 09 Orvosi igazolás (táppénzes utalvány) lap 8 10

95 9654 2462 08 Vizsgálatot igazoló lap (fehér) lap 8 10

95 9654 2463 07 Vizsgálatot igazoló lap (rózsaszín) lap 8 10

95 9654 2467 03 Fertõzõ beteg ki-és bejelentõ lap db 28 35

95 9654 2503 05 Lábcédula db 79 100

Üzemanyag nyomtatványok

95 9655 2401 05 Igazolvány lap 8 10

95 9655 2402 04 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10

95 9655 2403 03 Töltõgépkocsi szûrõ ellenõrzõ lap lap 8 10

95 9655 2405 01 Bizonylat lap 8 10

95 9655 2407 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10

95 9655 2408 09 Törzslap lap 8 10

95 9655 2413 01 Üzemanyag csekk tö 228 290

95 9655 2415 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10
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95 9655 2416 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 8 10

95 9655 2417 08 Vizsgálati bizonyítvány tö 307 390

95 9655 2419 06 Tartályok napi mérésének nyilvántartása kö 417 530

95 9655 2421 01 Üzemanyag feltöltési, kiadási kimutatás tö 984 1 250

95 9655 2423 10 Vizsgálati bizonyítvány ív 12 15

95 9655 2426 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 8 10

95 9655 2431 10 Be-és kiszállítási jegy tö 118 150

95 9655 2433 08 Jegyzõkönyv tö 83 105

95 9655 2435 06 Hûtõfolyadék leadási jegyzék lap 8 10

95 9655 2436 05 Anyagnyilvántartó lap db 16 20

95 9655 2437 04 Üzemanyag nyilvántartási lap db 12 15

95 9655 2439 02 Vizsgálati bizonyítvány kö 409 520

95 9655 2466 10 Veszteségek elszámolása és kimutatása lap 8 10

95 9655 2467 09 Üzemanyag technikai eszközök készletjelentés lap 8 10

Repülõs nyomtatványok

95 9663 2701 00 Közlönymunka adatlap lap 8 10

95 9663 2702 10 Repülõgép formulator kö 2 815 3 575

95 9663 2703 09 Formulátor(2, 3, 4) kö 2 780 3 530

95 9663 2704 08 Formulator (5) kö 2 378 3 020

95 9663 2705 07 Formulátor(RPG HM) kö 2 776 3 525

95 9663 2706 06 Formulator (akku) füz 394 500

95 9663 2709 03 Repülõgép elõkészítõ napló füz 39 50

95 9663 2711 09 Tervnapló kö 98 125

95 9663 2714 06 Szerszámkönyv füz 43 55

95 9663 2715 05 Fõreduktor-formulator kö 1 610 2 045

95 9663 2718 02 Mûszaki munkát ellenõrzõ könyv kö 114 145

95 9663 2722 06 Törzskönyv füz 102 130

95 9663 2723 05 Munkalap lap 8 10

95 9663 2727 01 Alakulat nyûgözõ könyve kö 201 255

95 9663 2728 00 Akkumulátor átadás-átvételi napló kö 209 265

95 9663 2736 00 Ejtõernyõs ugrás nyilvántartó könyv kö 886 1 125

95 9663 2738 09 Ejtõernyõs tervtáblázat, ugrás lejátszás kö 799 1 015

95 9663 2747 08 Külföldre tervezett katonai repülések igénylõ kö 295 375

95 9663 2748 07 Harci munkanapló kö 118 150

95 9663 2754 09 Repülési idõlap tö 177 225

95 9663 2757 06 Tényleges idõjárási napló kö 465 590

95 9663 2761 10 Repülési tervtábla db 16 20

95 9663 2764 07 Hajózó könyv kö 1 555 1 975

95 9663 2765 06 Repülésvezetõ napló kö 240 305
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95 9663 2766 05 Idõmérõ napló kö 217 275

95 9663 2774 05 Jelentés kényszerleszállásról, törésrõl db 8 10

95 9663 2775 04 Központi anyag-nyilvántartási kartoték db 8 10

95 9663 2776 03 Osztálykönyv füz 75 95

95 9663 2778 01 Teherjegyzék tö 83 105

95 9663 2779 00 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 276 350

95 9663 2781 06 Repülõ esemény jelentés kö 780 990

95 9663 2782 05 Repülõ szabálysértés jelentés kö 4 232 5 375

95 9663 2784 03 Repülésirányító szolgálat ÜPK reggeli jelentés II. kö 2 748 3 490

95 9663 2785 02 Rádiólokátor zavarjelenségek nyilvántartó naplója kö 957 1 215

95 9663 2786 01 Pontos idõ nyilvántartó napló 200 lapos kö 311 395

95 9663 2787 00 Repülési szabálysértés nyilvántartó napló kö 504 640

95 9663 2789 09 Adott parancsok, vett jelentések naplója kö 331 420

95 9663 2791 04 Jelentés gyûjtõ tö 193 245

95 9663 2792 03 Rt vezetõ és harcoló szolgálati váltás névjegyzéke kö 311 395

95 9663 2793 02 Nyilvántartási lap ív 16 20

95 9663 2794 01 Generál declaration tö 217 275

95 9663 2795 00 Mûködési és karbantartási grafikon belív lap 8 10

95 9663 2796 10 Mûködési és karbantartási grafikon borító db 8 10

95 9663 2797 09 „H” személyi állomány váltási grafikonja lap 8 10

95 9663 2802 07 Üzemanyag feltöltési és lefejtési kimutatás tö 693 880

95 9663 2803 06 Veszély figyelmeztetés tö 189 240

95 9663 2804 05 RIA idõjárási napló kö 110 140

95 9663 2805 04 Észlelõ könyv kö 154 195

95 9663 2806 03 Magassági szélmérések kö 413 525

95 9663 2807 02 Eligazítások könyve kö 626 795

95 9663 2808 01 Felszálló és repülõ órák nyilvántartása kö 484 615

95 9663 2809 00 Idõjárás felderítési napló kö 287 365

95 9663 2811 06 Felterjesztés THHTSI cím elnyerésére lap 8 10

95 9663 2812 05 Felterjesztés THTTSI cím adományozására lap 8 10

95 9663 2813 04 Írószalag mechanikus szélíróhoz lap 75 95

95 9663 2814 03 Meteorológiai munkatérkép S 1 db 20 25

95 9663 2815 02 Meteorológiai munkatérkép S 3 db 102 130

95 9663 2816 01 Aerológiai munkatérkép M 4 db 209 265

95 9663 2817 00 Meteorológiai munkatérkép S 2 db 114 145

95 9663 2818 10 Meteorológiai munkatérkép S 6 db 51 65

95 9663 2819 09 Színoptikus munkatérkép M-2 db 299 380

95 9663 2826 10 Vadász irányító parancsnok jelentési könyve kö 209 265

95 9663 2827 09 Légvédelmi céljelentés könyve kö 280 355
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95 9663 2828 08 Vadász-bevetések naplója kö 2 776 3 525

95 9663 2829 07 Harctevékenységi napló kö 555 705

95 9663 2831 02 Híradó ellenõrzési napló kö 433 550

95 9663 2832 01 Harcálláspont megfigyelõ napló kö 3 465 4 400

95 9663 2833 00 Napló lokátorok mérésének felírására kö 563 715

95 9663 2834 10 Napló HDM ügyeletes szolgálat részére kö 528 670

95 9663 2835 09 Repülésirányító szolgálat ÜPK reggeli jelentés kö 740 940

95 9663 2837 07 Megfigyelõ napló tö 232 295

95 9663 2838 06 Nemzetközi légifolyosó elrendelt magassági elosztás lap 12 15

95 9663 2839 05 Ténylegesen végrehajtott nemzetközi légiforgalmi lap 12 15

95 9663 2841 00 MH OLP reptéren kívüli és átrepülések terve db 12 15

95 9663 2842 10 MH LP reptéren kívüli és átrepülések terve db 12 15

95 9663 2843 09 DHDSCS RE reptéren kívüli és átrepülések terve db 16 20

95 9663 2845 07 Útlevél tö 177 225

95 9663 2846 06 Útlevél <TSZ-1-hez> tö 398 505

95 9663 2847 05 Útlevél <zsírokhoz> tö 177 225

95 9663 2848 04 Megrendelési könyv tö 79 100

95 9663 2849 03 Közforgalmon kívüli repülések db 16 20

95 9663 2851 09 Harcérték és harcterv nyilvántartása kö 295 375

95 9663 2853 07 Bekapcsolások nyilvántartása 3.számú napló kö 110 140

95 9663 2854 06 Elrendelt magasságelosztás .....hónapban lap 12 15

95 9663 2855 05 Nemzetközi légi forgalmi repülések terve db 12 15

95 9663 2856 04 Vadászrep.harckiképz mutatóinak nyilvánt kö 350 445

95 9663 2857 03 Repülés elõkészítési napló kö 646 820

95 9663 2861 07 Ejtõernyõs napló kö 3 835 4 870

95 9663 2869 10 Kimutatás vadász repülõ vezetõ kiképzésrõl A/1 lap 12 15

95 9663 2871 05 Kimutatás vadász repülõ vezetõ kiképzésrõl A/2 lap 12 15

95 9663 2872 04 Kimutatás végrehajtott felszállt és repült órákról lap 12 15

95 9663 2873 03 Kimutatás a parancsnoki hajozó állományról lap 12 15

95 9663 2874 02 Kimutatás repülõ harckiképzés végrehajtásáról A/4 lap 12 15

95 9663 2875 01 Kimutatás repülõ kiképzés egyéb mutatóiról A/5 lap 12 15

95 9663 2876 00 Kimutatás hajozó állomány kiképzés szinvonaláról B/1 lap 12 15

95 9663 2877 10 Kimutatás hajozó állomány kiképzés szinvonaláról B/2 lap 12 15

95 9663 2878 09 Kimutatás felszállt és repült órákról B/3 lap 12 15

95 9663 2879 08 Kimutatás repülõ harckiképzés végrehajtásáról B/4 lap 12 15

95 9663 2881 03 Kimutatás MH LP alárendelt kiképzési terv B/5 lap 12 15

95 9663 2882 02 Személyi állomány feltöltöttségi helyzet kimutatása lap 8 10

95 9663 2883 01 Egységszintû havi technikai kimutatás lap 8 10

95 9663 2885 10 Kimutatás vadász repülõ RSZP lap 8 10
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95 9663 2886 09 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyilvántartásáról lap 8 10

95 9663 2887 08 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyt<alak.ö> lap 8 10

95 9663 2891 01 Kimutatás könnyû helikopter vezetõ állomány lap 8 10

95 9663 2892 00 Kimutatás helikopter vezetõ állomány kiképzésérõl lap 8 10

95 9663 2894 09 Utasjegyzék tö 114 145

95 9663 2895 08 Ügyeletes mérnöki napló <CSR> kö 417 530

95 9663 2896 07 Ügyeletes mérnöki napló <VR> kö 260 330

95 9663 2897 06 Napló a mûszaki nap szervezéséhez kö 272 345

95 9663 2898 05 Nyilvántartási napló csoport parancsnok részére kö 2 327 2 955

95 9663 2899 04 Nyilvántartási napló század pk.részére kö 1 591 2 020

95 9663 2901 05 Alegység létszám nyilvántartó napló kö 98 125

95 9663 2902 04 Meteorológiai térkép S 5 lap 110 140

95 9663 2903 03 Meteorológiai munkatérkép S 7 lap 492 625

95 9663 2904 02 Helikopter formulár kö 5 839 7 415

95 9663 2905 01 Helikopter sárkány és berendezés formulár kö 3 449 4 380

95 9663 2906 00 Hajtómû formulár kö 2 039 2 590

95 9663 2907 10 Helikopter fegyver berendezés formulár kö 2 732 3 470

95 9663 2908 09 Helikopter rádió elektronikai berend.formulár kö 3 594 4 565

95 9663 2909 08 Helikopter elektromos és mûszer berendezés formulár kö 4 000 5 080

95 9663 2911 03 Fõreduktor formulár kö 988 1 255

Mûszaki nyomtatványok

95 9664 2901 00 Mûszaki gépkezelõi igazolvány db 8 10

95 9664 2904 08 Mûszaki zár törzskönyv tö 398 505

95 9664 2905 07 Gépjármû igénybevétel technikai kiszolgálásának terve lap 8 10

95 9664 2906 06 Búvárigazolvány db 118 150

95 9664 2909 03 Mûszaki gép üzemi lap tömb nyilvántartás füz 118 150

95 9664 2911 09 Hajónapló kö 79 100

95 9664 2914 06 Jegyzõkönyv a gépkezelõi vizsgálat végrehajtásáról lap 8 10

95 9664 2915 05 Mûszaki gépkezelõi vizsga végrehajtás tö 71 90

95 9664 2921 07 Szállítólevél és csomagolójegy lap 8 10

95 9664 2929 10 Búvár törzskönyv kö 500 635

95 9664 2931 05 Ellenõrzési könyv mûszaki anyagraktárban ív 8 10

95 9664 2932 04 Mûszaki anyag kiadási könyv ív 8 10

95 9664 2933 03 Törzslap (mûszer) lap 8 10

95 9664 2934 02 Nyilvántartási lap db 8 10

95 9664 2941 03 Robbantási jegyzõkönyv lap 8 10

95 9664 2948 07 Ponton törzskönyv füz 39 50

95 9664 2949 06 Javítási utalvány tö 299 380

95 9664 2956 07 Tûzszerész járõr napló tö 173 220
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95 9664 2961 10 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 8 10

95 9664 2962 09 Összehasonlító kimutatás (értékcsoport szerinti) lap 8 10

95 9664 2964 07 Megbízólevél lap 8 10

95 9664 2966 05 Törzskönyv kö 2 362 3 000

Elektronika-REVA nyomtatványok

95 9665 3003 05 Költségvetési hitelnyilvántartás lap 8 10

95 9665 3009 10 Mágneses adathordozó kísérõ lap lap 8 10

95 9665 3011 05 Program nyilvántartó lap lap 8 10

95 9665 3016 00 Mûszaki átadás-átvételi napló kö 209 265

95 9665 3017 10 Mûszaki ügyeletes napló kö 429 545

95 9665 3019 08 Mûszaki napló elektronikus számítógéphez kö 236 300

95 9665 3025 10 Adathordozó igénylõ lap db 8 10

95 9665 3026 09 Kártya-doboz címke lap 8 10

95 9665 3032 00 „M” anyagutalvány tö 209 265

95 9665 3033 10 Bevételi jegy tö 154 195

95 9665 3034 09 Átvételi jegyzõkönyv I. tö 252 320

95 9665 3035 08 Átvételi jegyzõkönyv II. tö 228 290

95 9665 3036 07 Anyagutalvány tö 492 625

95 9665 3037 06 Átadás-átvételi jegyzõkönyv tö 169 215

95 9665 3038 05 Kategorizálási jegyzõkönyv tö 213 270

95 9665 3039 04 Selejtezési kimutatás I. tö 154 195

95 9665 3041 10 Selejtezési kimutatás II. tö 79 100

95 9665 3042 09 Selejtezési kimutatás III-IV. tö 83 105

95 9665 3043 08 Selejtezési kimutatás IV-VI. tö 83 105

95 9665 3044 07 Szemletanúsítvány tö 157 200

95 9665 3045 06 Összesített anyag felhasználási jegyzék tö 98 125

95 9665 3046 05 Pótlap azonosításhoz tö 110 140

95 9665 3047 04 Pótlap szavatosság nyilvántartás tö 236 300

95 9665 3048 03 Pótlap összesített anyag felhasználáshoz tö 299 380

95 9665 3049 02 Pótlap technikai eszköz biztosításához tö 228 290

Fegyverzet-technikai nyomtatványok

95 9666 3101 10 Javító szerv szakmai tevékenységének évi terve és elszámolása ív 8 10

95 9666 3102 09 Feladatterv és elszámolás (havi) ív 8 10

95 9666 3103 08 Mûszaki állapot jegyzõkönyv klt 12 15

95 9666 3104 07 Javításra beutalt fegyverek és technikai anyagok kö 102 130

95 9666 3105 06 Munkautalvány ív 8 10

95 9666 3106 05 Személyi munkaidõ elszámolás tö 79 100

95 9666 3107 04 Adatgyûjtõ boríték tas 157 200
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95 9666 3108 03 Anyagfelhasználási jegyzék tö 228 290

95 9666 3109 02 Összevont anyag-felhasználási jegyzék tö 217 275

95 9666 3111 08 Belsõutalvány tö 157 200

95 9666 3112 07 Szavatossági nyilvántartó lap lap 8 10

95 9666 3113 06 Szavatossági idõ nyilvántartó lap lap 8 10

95 9666 3114 05 Mozgásbizonylat nyilvántartó könyv kö 551 700

95 9666 3118 01 Veszélyes anyag igénylés, felhasználás, elszámolás lap 8 10

95 9666 3119 00 Igénylési leadás-anyag utalvány tö 260 330

95 9666 3121 06 Pótlap anyag utalványhoz tö 173 220

Irodai papír ellátás körébe tartozó szakanyagok

54 2623 1123 02 Univerzális irodagéppapír A/4 80 gr cs 689 875

54 2623 1116 01 Univerzális irodagéppapír A/3 80 gr cs 1 181 1 500

54 2623 1121 04 Univerzális irodagéppapír A/4 90 gr cs 787 1 000

54 2623 1122 03 Univerzális irodagéppapír A/3 90 gr cs 1 378 1 750

54 3921 1111 09 Iratgyûjtõ (hajtogatós, pólyás) db 12 15

54 3931 1201 02 Gyorsfûzõ karton db 12 15

54 3951 1116 08 Iratrendezõ tokos db 217 275

54 3991 1117 05 Szalagos irományfedél db 39 50

54 3991 1118 04 Iratrendezõ tok nélküli 5 cm-es színes db 236 300

54 8225 1112 08 Boríték LA-4 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1152 00 Boríték LC-5 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1171 08 Boríték LC-6 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1154 09 Boríték LC-5 ablakos öntapadós db 2 2,5

54 8225 1172 05 Boríték LC-6 ablakos öntapadós db 2 2,5

54 8225 1211 06 Tasak TB-4 szilikonos 3 cm-es talp db 31 40

54 8225 1212 05 Tasak TB-4 szilikonos 5 cm-es talp db 79 100

54 8225 1221 04 Tasak TC-4 ablak nélküli szilikonos db 12 15

Kiegészítõ nyomdai termékek

95 9688 5035 06 Csapatkarjelzés felhelyezése db 433 550

95 9688 5983 04 Rendfokozat jelzõ plakát magyar db 457 580

95 9688 5984 03 Rendfokozat jelzõ plakát angol db 976 1 240

95 9688 6155 06 Rendfokozat jelzõ plakát magyar keretezve db 5 469 6 945
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

12/2011. (HK 1/1012.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

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 alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû ve-
zetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat 7. d) pontjára - 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, továb-
bá 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 szakutasítás1. mellékleteként
kiadom.

3. Ez a szakutasítás 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról szóló
14/2010. (HK 5.) HM VTISZÁT intézkedés.

Márki Gábor s. k.,
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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1. melléklet a 12/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasításhoz

NORMAFÜZET
A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁIRÓL

ÉRVÉNYES 2012. január 1-jétõl

I. ALAPÉLELMEZÉSI NORMÁK

Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj
Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj
Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

110
I. számú norma térítés nélkül, az igényjogosult hivatásos,
szerzõdéses, önk. tart., kormánytisztviselõ, közalkalmazott, tisztjelölt
és altiszt-jelölt állomány részére

748 950

27

111 I. számú norma, reggeli hányad 213 270 (1)
112 I. számú norma, ebédhányad 323 410 (1)
113 I. számú norma, vacsorahányad 212 270 (1)
114 Ügyeleti szolgálat részére reggeli hányad 213 270 (1)
115 Ügyeleti szolgálat részére ebédhányad 323 410 (1)
116 Ügyeleti szolgálat részére vacsorahányad 212 270 (1)

120
I. számú norma a hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
kormánytisztviselõ és közalkalmazott befizetõ étkezõk részére 748 – 1405

121 I. számú norma, reggeli hányad 213 – 400 (2)
122 I. számú norma, ebédhányad 323 – 605 (3)
123 I. számú norma, vacsorahányad 212 – 400 (2)

130

I. számú norma szerinti munkahelyi étkeztetés kisegítõ tevékenység
keretében (ideértve például a nyugállományú katonákat, valamint a
hivatásos, szerzõdéses, nyugállományú katonák, közalkalmazottak,
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

748 – 1405

131 I. számú norma, reggeli hányad 213 – 400 (2)
132 I. számú norma, ebédhányad 323 – 605 (3)
133 I. számú norma, vacsorahányad 212 – 400 (2)

(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 bruttó ebéd térítési díj és a bruttó ebéd nyersanyagérték hányadosát a résznorma nettó nyersanyagértékével szorozzuk, majd áfa-val növeljük.
(3) A térítési díjak az ebéd résznorma bruttó értékét és 195 Ft rezsi költséget tartalmaznak.
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

A norma
pénzértéke Térítési díj Költségvetés-

tervezéshez
áfakulcs

%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

A norma
pénzértéke Térítési díj Költségvetés

tervezéshez
áfakulcs

%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

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

827 – –

27

151 VI. számú norma, reggeli hányad 244 – –

152 VI. számú norma, ebédhányad 339 – –

153 VI. számú norma, vacsorahányad 244 – –

160

VI. számú norma a Kiképzési – Oktatási és Regeneráló
Központokban kiképzési célú rendezvényeken résztvevõ, valamint
regeneráló 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 – –

170
VI. számú norma a Kiképzési – Oktatási és Regeneráló
Központokban térítés ellenében igényjogosult (1) állomány részére 827 1050 1545

171 VI. számú norma, reggeli hányad 244 310 455 (2)

172 VI. számú norma, ebédhányad 339 430 635 (2)

173 VI. számú norma, vacsorahányad 244 310 455 (2)

180
VI. sz. norma kétszeres szorzata a hivatásos, szerzõdéses, önk. tart.,
kormánytisztviselõ és közalkalmazott igényjogosult állomány részére 1654 2100 3100(3)

181 VI. számú norma reggeli hányad kétszeres szorzata, reggeli hányad 488 620
915

(2) (3)

182 VI. számú norma ebédhányad kétszeres szorzata, ebédhányad 678 860
1270
(2) (3)

183 VI. számú norma vacsorahányad kétszeres szorzata, vacsorahányad 488 620
915

(2) (3)

(1) Jelenleg a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V.10.) HM rendelet szabályozza.
(2) A térítési díjak megállapítása a 2. oldal (2) pontban leírtak alapján.
(3) A törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon résztvevõ külföldi katonák részére – errõl szóló egyezmény hiányában – térítés ellenében biztosított ellátás esetén.
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

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

1654 – –

27

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.
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

210
II. számú norma a hivatásos, szerzõdéses igényjogosult állomány
részére 874 1110 (1) –

27

211 II. számú norma, reggeli hányad 260 330 –

212 II. számú norma, ebédhányad 402 510 –

213 II. számú norma, vacsorahányad 212 270 –

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

230 Esetenkénti élelmezési pénznorma

231 Repülõ mûszaki élelmezési támogatás – 16500 (2)

240 Adagszám nélküli esetenkénti pénznorma (3) – –

241 –

310 A’ la carte étkezések alaptevékenység esetén –

311 A’ la carte reggeli (4) – (5)

312 A’ la carte ebéd (4) – (5)

313 A’ la carte vacsora (4) – (5)

320 A’ la carte étkezések kisegítõ tevékenység esetén

321 A’ la carte reggeli (4) – (5)

322 A’ la carte ebéd (4) – (5)

323 A’ la carte vacsora (4) – (5)

(1) Csak az évi rendes szabadságon, tanulmányi és rendkívüli szabadságon, kórházi-, szanatóriumi vizsgálaton és kezelésen, belföldi szolgálati kiküldetés napjain, heti pihenõnapokon, (szombat, vasárnap), szol-
gálatmentes 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 hányadosa a részétkezés nettó nyersanyagértékével szorozva, majd áfá-val

növelve.
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II. EGYÉB ÉLELMEZÉSI PÉNZNORMÁK

Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

500 Kiegészítõ élelmezési pénznorma

27

511
Élelmezési norma kiegészítés teljes kiskereskedelmi (vendéglátó
vállalati) beszerzési ár miatt (1) – –

520 Pótélelmezési norma (fokozott fizikai igénybevétel miatt)

521
Törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékokon éjszakai
szolgálatteljesítést végzõk 157 – –

522 Katonai szállítmány–kísérést végzõk 157 – –

523

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

157 – –

524

525
Aknamentesítõ, tûzszerész, és mûszaki feladatot ellátók, valamint
egészségügyi, gépjármûvezetõ és gépkezelõ szakállomány 157 – –

526
Légvédelmi és légtérellenõrzõ szervezetek állományából éjszakai
repülést, kiszolgálást végzõ állomány 157

527 Start élelmezési pótnorma (startnorma/nap/fõ) 520 – –

528
Az MH repülõ egységeinél, III.sz. élm. normában nem részesülõ
Start szolgálatot ellátók éjszakai repülések alkalmával 157

529 Az MK védelmi tervének kidolgozását végzõk 157 – –

(1) Elszámolható a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ (ig. h.) külön engedélye alapján.
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Kifizethetõ
(Élelmiszer

Utalványban
kiadható)

Térítési díj Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%

Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

530 Pótélelmezési norma (egyéb esetekben)

27

531
A 24 órás õr és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó állomány
részére 157 - -

532

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

157 - -

533
A HM, és az MH szinten, valamint csapattagozatban megrendezésre
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 643 (2) - -

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

30 - -

540 Véradó pótnorma

541
Véradók pótnormája, saját konyhával rendelkezõ csapatnál,
intézetnél 237 - -

542
Véradók pótnormája saját konyhával nem rendelkezõ csapatnál,
intézetnél 256 - -

550 Élelmezési feljavítási norma (ünnepélyes alkalmakra)

551 Élelmezési feljavítás igényjogosultak részére 126 - -

560 Védõital (vitamin kiegészítõ) norma

563 1. sz. védõital (tej) 92 - -

564 2. sz. védõital (tea) 31 - -

565 3. sz. védõital (ásványvíz, szódavíz) 58 - -

(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.
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése Elszámolható

(nettó Ft)

Térítési díj Munkáltatói
hozzájárulás

Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
(nettó Ft)

Térítési díj Munkáltatói
hozzájárulás

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI

140
Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára az I.,
II., III. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél I. számú norma alapján

27

141 Reggeli igénybevételénél 213 190 80

142 Ebéd igénybevételénél 323 285 125

143 Vacsora igénybevételénél 212 190 80

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

146 Reggeli igénybevételénél 244 215 95

147 Ebéd igénybevételénél 339 300 130

148 Vacsora igénybevételénél 244 215 95
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható Elszámolható

Nettó Bruttó Nettó Bruttó

Ö s s z e g Ft Ö s s z e g 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

590 Helyesbítõ tételek

591 Élelmezési illetménynövelés téves felszámítás miatt

592 Élelmezési illetménycsökkentés téves felszámítás miatt
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó Térítési díj Költségvetés-

tervezéshez
áfakulcs

%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

610 Tisztálkodószer norma (személyi járandóság) egy hónapra

27

611 Pipereszappan 1 db – 110(1)

612
Pipereszappan 1 db (10 napot meg nem haladó idõre bevonult
tartalékos, és önkéntes tartalékos állomány részére) 88 –

613
Pipereszappan 1 db azoknak a dolgozóknak, katonáknak, akiknél a
szennyezõdés szappanos, melegvizes mosással eltávolítható 88 –

614 Pipereszappan 1 db (egészségügyi szolgálatnál dolgozók részére) 88 –

620
Tisztálkodószer norma (munkahelyhez kötött járandóság) egy
hónapra

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!
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó Térítési díj Költségvetés-

tervezéshez
áfakulcs

%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

630

27

631

632

640 Tisztítószer pénznorma (mosogatószerek), ebédlétszám /fõ/nap

641
Tisztítószer pénznorma hivatásos, szerzõdéses és önk. tartalékos
katonák, valamint egyéb címen igényjogosultak ebédlétszáma után 15 -

642
Tisztítószer pénznorma honvéd tisztjelöltek és altiszt-jelöltek
ebédlétszáma után 15 -

643 Tisztítószer pénznorma repülõhajózó állomány ebédlétszáma után 15 -

644
Tisztítószer pénznorma kórházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak
ebédlétszáma után (MH utaltsági rend alapján) 15 -

645
Tisztítószer pénznorma az MH Kiképzési Oktatási és Regeneráló
Központokba beutaltak ebédlétszáma után 15 -

646 Anyagjárandóság illetménynövelés téves felszámítás miatt

647 Anyagjárandóság illetménycsökkentés téves felszámítás miatt

650 Hûtési pénznorma (1) -
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IV. ÁLLATTÁP PÉNZNORMÁK

Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

710 Lótápnorma 800 (1) –

27

711

720 Kutyatáp norma

721 Szolgálati kutya (élelmezõ katonai szervezetnél) 650 –

722 Kölyökkutya 325 –

723 Szolgálati kutya (nem élelmezõ katonai szervezetnél) 700 –

724 BM szerveinél kiképzésen lévõ kutyák részére – (2)

730 Kísérleti állatnorma – (3)

750 Fekszalma 5 kg/fõ/gyak. (4)

(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.
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V. EGYÉB ÉLELMEZÉSI ANYAGOK (KONYHA- ÉS ÉTTERMI FELSZERELÉSEK, EGYÉB FOGYÓ ANYAGOK) PÉNZNORMÁI

Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

800 Konyha - éttermi felszerelés és egyéb anyag utánpótlási norma

27

801

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

27 –

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

27 –

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

35 –

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

35 –

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

35 –

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

30 –

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

250 –

808
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

810 Teakonyha utánpótlási norma

27

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

35 000 –

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

30 000 –

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

25 000 –

820 Szaktechnikai- és egyéni melegítõ eszköz utánpótlási norma

821

Utánpótlási norma: hûtõ-, kenyér- és vízszállító gépkocsik, ált. ello.
konténer karbantartásához (tartozékok és kiegészítõ cikkek)
csapatnál, intézetnél tárolt szakgépjármûvek felépítményeinek
darabszámai után évente

10 000 –

822
Egyéni melegítõeszköz norma elsõ ellátmányként a katonai
szervezetekhez bevonuló, újonnan avatott hivatásos tisztek és
altisztek, valamint a szerzõdéses állomány részére

600 –

823
Katonai szervezeteknél tárolt mozgókonyha, hûtõ- és vízszállító
utánfutó darabszáma után, évente 3 000 –
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Kód-
száma A jogcímek megnevezése

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés-
tervezéshez

áfakulcs
%

Módosítás kelte: . száma:

Elszámolható
nettó

Kifizethetõ
bruttó

Költségvetés
tervezéshez

áfakulcs
%Bruttó összeg Ft Bruttó összeg Ft

830 Egyéb utánpótlási norma

27

831

840
Konyha és éttermi felszerelés, és fogyó anyag pótnorma egyéb
helyeken (esetekben)

841

Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás
kiszolgáló haditechnikai eszközök, szakgépjármûvek, (vízszállító,
hûtõ-és kenyérszállító gépkocsi, ált. ellátó konténer)
szakfelépítményének felújítására évente

800 000 (1) -

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

200 000 (1) -

843

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

5%-a -

844 Káreljárás során ténylegesen megtérült összeg 100%-a -

845 Leírási tanúsítvány alapján rendezett összeg 70%-a -

846 Élelmezési felszerelési pénzilletmény növelés téves felszámítás miatt

847
Élelmezési felszerelési pénzilletmény csökkentés téves felszámítás
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.
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VI. PÉNZKERET NORMÁK (FELSZÁMÍTÁSI ALAP A PÉNZKERET SZÁMÍTÁSÁHOZ)

Fsz. Megnevezés
F o r i n t

Nettó Bruttó

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)

176
192
74

225
245
94

2.

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

6,-norma-kód
szerint

7,50
–

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)

19

19

24

24
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VII. KONYHA ÉS EGYÉB GÉPEK, ESZKÖZÖK ANYAGNORMÁJA

Fsz. Eszköz megnevezése Mértékegység
Konyha teljesítõképessége létszám (ebédadag szám) alapján

1–500 adag 501–1000 adag 1001– adag

1. Elektromos konyhagép db 1 2 2

2. Elektromos dagasztógép db 1 2 2

3. Elektromos húsdarálógép db 0 1 1

4. Elektromos felvágott szeletelõ (nagy teljesítményû) db 1 1 2

5. Elektromos felvágott szeletelõ (kis teljesítményû) db 1 1 1

6. Elektromos habverõ és keverõ gép (20 literes) db 1 1 1

7. Elektromos kenyérszeletelõ gép (nagy teljesítményû) db 1 1 1

8. Elektromos kenyérszeletelõ gép (kis teljesítményû) db 1 1 1

9. Olajsütõ fritou (2*10literes) db 1 2 4

10. Kombi gõzpároló db 1 2 2

11. Zöldségszeletelõ gép db 1 2 2

12. Burgonyakoptató gép db 1 1 1

13. Szódavízautómata db 1 1 1

14. Tányérmosogató gép (alagutas) db 0 1 1

15. Tányérmosogató gép (szakaszos) db 1 0 0

16. Pohármosogató gép db 1 1 1

17. Késsterilizáló gép db 1 1 1

18. Digitális mérleg asztali (15 kg-os) db 5 5 5

19. Digitális mérleg asztali (150 kg-os) db 1 1 1

20. Saláta hûtõpult db 1 2 2

21. Elektromos mélyhûtõ láda db 4 8 10

22. Mikrohullámú sütõ db 1 1 1

23. Turmix gép (nagy teljesítményû) db 0 1 1

24. Turmix gép (kis teljesítményû) db 1 0 0

25. Galuskaszaggató gép db 1 1 2
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VIII. KIMUTATÁS AZ ÁLLOMÁNYTÁBLÁS KISZOLGÁLÓ SZAKTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKEIRÕL

HETK szám Eszköz megnevezése Mértékegysége Beszerzési érték

21798332200003
Kenyérszállító gépkocsi

ZIL-130-G alvázon
klt. 2 360 000 Ft

21798331200008
Hûtõ gépkocsi

ZIL-130-G alvázon
klt. 3 062 000 Ft

i021798342000005
Vízszállító gépkocsi 5000 literes

DAC-665 T alvázon
klt. 2 550 000 Ft

21453356573302
Hûtõ gépkocsi

URAL-4320 alvázon
klt. 4 559 356 Ft

21798331300004
Hûtõ gépkocsi 8t

RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon
klt. 24 568 125 Ft

21798346000007
Vízszállító gépkocsi 8000 literes

RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon
klt. 25 594 375 Ft

21798316130001
Általános ellátó konténer

RÁBA H 25.206 DAE-008 alvázon
klt. 15 000 000 Ft

21522252211003
Hûtõgép gépkocsi felépítmény

RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon
klt. 15 900 000 Ft

21522252221000
Kenyérszállító gépkocsi felépítmény
RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon

klt. 14 540 000 Ft

21798346110000
Vízszállító gépkocsi 8 000 Literes tartály felépítmény

RÁBA H25.206 DAE-001 alvázon
klt. 20 300 000 Ft

21798343000000 Vízszállító utánfutó 1000 literes klt. 425 000 Ft
21798345000001 Vízszállító tartály 600 literes klt. 157 500 Ft
21798313300006 69 M vegyes tüzelésû mozgókonyha klt. 394 000 Ft
21798332300010 Hûtõutánfutó 500 kg-os klt. 782 000 Ft
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IX. TEAKONYHA ESZKÖZ- ÉS ANYAGNORMA

Fsz. Eszköz, anyag megnevezése

Szerzõdéses legénységi
épületben Nõtlenszállóban Parancsnoki és törzs épületben,

intézményi irodaépületekben (1) Megjegyzés

Szintenként (db)

1 Mikrohullámú sütõ 1 1 1
2 Presszókávéfõzõ 1 0 1
3 Teafõzõ 1 1 1
4 Teáscsésze + alj * 20 10 10
5 Kávéscsésze + alj * 20 10 10
6 Mokkáskanál RM * 20 10 10
7 Kávéskanál RM * 20 10 10
8 Cukortartó tálka porcelán 5 2 2
9 Cukorcsipesz * 5 2 2

10 Tálca 40 x 30 cm 2 2 3
11 Konzervnyitó * 2 2 2
12 Sörbontó, dugóhúzó * 5 3 2
13 Mélytányér porcelán 20 10 10
14 Lapostányér porcelán 20 10 10
15 Csemegéstányér porcelán 20 10 10
16 Levesestálka + alj porcelán 20 10 0
17 Kenyérvágódeszka 1 1 0
18 Kenyérvágókés 1 1 0
19 Szeletelõ kés 0 0 1

(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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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

240 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/9/2011. (HK 1/2012.) HVKF

p a r a n c s a*
a „LUCFENYÕ” feladat rendszabályai bevezetésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
712/2011. (HK 1/2012.) HVKF

p a r a n c s a*
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2011. évi

karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli
munkarendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
729/2011. (HK 1/2012.) HVKF

p a r a n c s a
a Köztársasági Elnöki Hivatal õrzése ünnepélyes

megkezdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
728/2011. (HK 1/2012.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli

idõszakra történõ felkészülésével kapcsolatos egyes
feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4) bekezdése, a hon-
védelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányítá-
sáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 24. § c), e)–f) pontjai, valamint

az Ágazati Katasztrófavédelmi Terv (a továbbiakban:
ÁKT) és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a to-
vábbiakban: HKR) Szervezeti és Mûködési Szabályzata
alapján, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) rend-
kívüli idõjárás okozta katasztrófahelyzetekre történõ gyors
reagálásának, valamint a HKR téli idõszakra történõ felké-
szülésének biztosítása érdekében az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a továbbiak-
ban: MH VDK) készítse el a téli idõjárás okozta katasztró-
faveszélyes helyzetek kezelésében történõ honvédségi
részvételre vonatkozó elgondolást. Figyelembe véve
„A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2011. évi
karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munka-
rendjérõl” szóló 712/2011. HVKF parancsban meghatáro-
zott kiképzésmentes idõszakot, a HKR katasztrófavédelmi
készenléte fokozása biztosítása érdekében kerüljön ponto-
sításra a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság 2011. de-
cember 23.–2012. január 2. közötti idõszakra vonatkozó
szolgálatvezénylése.

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP), illetve az MH Támogató Dandár pontosít-
sa a Katasztrófavédelmi Operatív Csoport 2011. december
23.–2012. január 2. közötti idõszakra vonatkozó szolgálat-
vezénylését, továbbá a rá vonatkozó mértékben dolgozza
fel az MH VDK által elkészített Mûveleti Elgondolást.

A HKR egyes munkacsoportjai

1. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó Nehéz Kétéltû
Mentõcsoportok, valamint a speciális készenlétet ellátó
Nehéz Földmunkagép és Gépi Romeltakarító Csoport ké-
szüljön fel, illetve legyen képes az ÁKT-ben meghatározott
képességein túlmenõen:



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

b) fontosabb útcsomópontok felszabadítására, járhatóvá
tételére;

c) betegek, rászorultak gyógyintézetbe szállítására ha-
laszthatatlanul szükséges esetekben;

d) elzárt körzetek élelmiszerrel, gyógyszerrel stb. tör-
ténõ ellátására.

2. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó, speciális ké-
szenlétet ellátó Légi Sugárfelderítõ Csoport készüljön fel,
illetve legyen képes az ÁKT-ben meghatározott képessé-
gein túlmenõen:

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

b) betegek, rászorultak gyógyintézetbe szállítására ha-
laszthatatlanul szükséges esetekben;

c) elzárt körzetek különösen sürgõs esetben történõ
gyors ellátására élelmiszerrel, gyógyszerrel, kis súlyú és
terjedelmû egyéb készletekkel.

3. A fenti munkacsoportok eszközei, anyagai, készletei
(szükség esetén gépjármûállománya) kerüljenek kiegészí-
tésre a téli körülmények közötti tartós munkavégzéshez.
A személyi állomány készüljön fel a téli munkavégzésre és
segítségnyújtásra.

A téli veszélyhelyzetek felszámolásában,
illetve mentésben történõ részvételre kijelölt

munkacsoportok

4. A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és az
MH hadrendje szerinti szervezetek katasztrófavédelmi fel-
adatairól szóló 82/2005. (HK 20.) HVKF intézkedés 1. sz.
mellékletében nevesített Téli Veszélyhelyzet Felszámoló
és Mentõ Csoport (a továbbiakban: TVFMCS) kijelölésé-
nek fenntartásával további ideiglenes TVFMCS-k kijelö-
lését, felszerelését, illetve felkészítését rendelem el az
alábbi katonai szervezeteknél:

Az MH ÖHP alárendeltségében:

– MH 5. Bocskai István Lövészdandár
(Debrecen) 21 munkacsoport

– MH 25. Klapka György Lövészdandár
(Tata) 1 munkacsoport

– MH 86. Szolnok Helikopterbázis
(Szolnok) 1 munkacsoport

– MH 54. Veszprém Radarezred
(Veszprém) 1 munkacsoport

– MH 54. Veszprém Radarezred
(Kup) 1 munkacsoport

– MH 54. Veszprém Radarezred
(Juta) 1 munkacsoport

– MH 54. Veszprém Radarezred
(Békéscsaba) 1 munkacsoport

– MH 54. Veszprém Radarezred
(Medina) 1 munkacsoport

– MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
(Szentes) 1 munkacsoport

– MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred
(Székesfehérvár) 2 munkacsoport

– MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
(Kaposvár) 3 munkacsoport

– MH Bakony Harckiképzõ Központ
(Várpalota) 1 munkacsoport

– MH 93. PS Vegyivédelmi Zászlóalj
(Székesfehérvár) 1 munkacsoport

– MH 34. Bercsényi László KMZ
(Szolnok) 2 munkacsoport

– MH Pápa Bázisrepülõtér
(Pápa) 3 munkacsoport

– MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
(Kecskemét) 1 munkacsoport

– MH 93. PS Vegyivédelmi Zászlóalj
(Székesfehérvár) 1 munkacsoport

– MH l. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred
(Budapest) 1 munkacsoport

– MH Logisztikai Ellátó Központ
(Budapest) 1 munkacsoport

– MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
(Pusztavacs) 1 munkacsoport

– MH Katonai Közlekedési Központ
(Budapest) 1 munkacsoport

– MH Támogató Dandár
(Budapest) 1 munkacsoport

5. Az ideiglenes munkacsoportok személyi állományá-
ra, felszerelésére, kiképzésére, képességeire az ÁKT elõ-
írásai az irányadók.

6. A munkacsoportokat bevonom a HKR rendszerébe.

7. A munkacsoportok részére magasabb készenléti fo-
kozat elrendelésére a Rendelet 15. § (4) bekezdés szerint,
külön intézkedés alapján kerülhet sor.

A HKR készenlétének fokozása

8. A készenlét fokozás végrehajthatósága érdekében a
HKR-be szervezetszerûleg kijelölt, valamint ideiglenesen
bevont TVFMCS munkacsoportok számára a megalakítás-
ra kötelezett katonai szervezetek parancsnokai készítsenek
elõzetes szolgálatvezénylést, valamint biztosítsák a ké-
szenlétbe helyezés feltételeit az ÁKT 8. fejezetben megha-
tározott módon.

9. Az MH Geoinformációs Szolgálat Meteorológiai
Központ készítsen soron kívüli idõjárási elõrejelzést a
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2011. december 23.–2012. január 2. közötti idõszakra.
A jelentés téljen ki a Magyarország területén várható hava-
zásra, a fontosabb közlekedési útvonalak járhatóságának
elõrejelzésére. A soron kívüli elõrejelzés 2011. december
23-án kerüljön megküldésre az MH Központi Ügyeletéhez
(a továbbiakban: MH KÜ). A továbbiakban 20ll. decem-
ber 23-tóI készítsen napi pontosítással három napos mete-
orológiai elõrejelzést, melyet naponta küldjön meg az MH
KÜ-nek.

Záró rendelkezések

Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és 2012.
március 15-én hatályát veszti.

Hajtsák végre a HKR-be ideiglenesen bevonható mun-
kacsoportjainak pontosítását 2011. december 23. 14.00
óráig.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. december 23.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
731/2011. (HK 1/2012.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség alkalmazásának tervezésérõl
a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
189/2011. (HK 1/2012.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína

1. kiadás elkészítésérõl

A Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási
eljárásairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK
15.) HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés
rendelkezései alapján – figyelemmel az intézkedés 4., 35.
és 36. pontjaiban foglaltakra – a Magyar Honvédség Ki-

képzési Doktrína (a továbbiakban MH KIKD) 1. kiadás
elkészítésérõl az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az MH KIKD 1. kiadás elkészítése érdekében a HVK
Kiképzési Csoportfõnökség vezetésével Doktrína Kidol-
gozó Munkacsoportot (a továbbiakban DKM) hozok létre.

2. A DKM vezetõje: a HVK Kiképzési Csoportfõnök-
ség csoportfõnöke.

3. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ
Osztály (a továbbiakban MH VDK DSZFO) osztályve-
zetõje.

4. Tagjai:
a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
b) a HM Jogi Fõosztály,
c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal,
d) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
e) a HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
f) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
g) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
h) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
i) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
j) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
k) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
l) az MH Vezetési és Doktrinális Központ kijelölt sze-

mélyi állománya;

5. Az MH VDK DSZFO osztályvezetõje készítse el a
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályveze-
tõjének, a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõjének és a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatójának
szóló HVKFH felkérést a munkacsoport tevékenységében
történõ közremûködésre.

6. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket ismételten az
MH VDK DSZFO hajtja végre.

7. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 01.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyás-

ra: 2012. 02.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 04.

30-ig;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 05. (MH

MSZDB ülése);
e) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum továb-

bi vizsgálata, elemzése: 2012. 06. 30-ig;
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f) A második tervezet elkészítése és véleményezése:
2012. 07.;

g) A végleges változat elfogadása: 2012. 09. (MH
MSZDB ülése);

h) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:
2012. 10.

i) Az MH KIKD 1. kiadás hatályba léptetõ miniszteri
utasítás kiadása: 2012. 10.

j) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2012.
11-ig.

8. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Kiképzési
Doktrína 1. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: KIKD 7 (1)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
e) A kiadvány megjelentetésének célja: Kerüljön ki-

dolgozásra egy, a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia
részét képezõ és a kiképzés területére kiterjedõ dokumen-
tum, amely összefoglalja a kiképzés tervezésével, szerve-

zésével, végrehajtásával, ellenõrzésével és támogatásával
kapcsolatos alapelveket, valamint az egyének és a kötelé-
kek kiképzésének fajtáit, formáit és irányultságát.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nyílt”
g) A kiadvány formája: új kiadvány
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség teljes személyi állománya, különös tekintettel
a kiképzésért felelõs személyekre.

9. Az MH KIKD 1. kiadás kidolgozására készített szi-
nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ pontjai-
nak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozá-
sokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a
kidolgozói munka részletes idõrendjét.

10. A szakutasítás az aláírás napján lép hatályba.*

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2011. december 21.
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

436/2011. (HK 1/2012.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 2083 CBRN 7. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2083 (7. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló közlemé-
nyével (HÉ 2011. 56.) fenntartás nélkül elfogadott és ha-
tályba léptetett STANAG 2083 (EDITION 7) – COM-
MANDERS’ GUIDE ON THE EFFECTS FROM
NUCLEAR RADIATION EXPOSURE DURING
WAR CÍmen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény útmutatást nyújt a pa-
rancsnoki állomány részére a radioaktív sugárzás, okozta
veszély, kockázat értékeléséhez. A kiadványban foglalta-
kat az MH ÖHP személyi állomány a beosztása ellátásá-
hoz szükséges mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

420/2011. (HK 1/2012) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a SEGÉDLET A MAGYAR HONVÉDSÉG
LOGISZTIKAI SZAKBEOSZTÁSÚ KATONÁI

SZAKKIKÉPZÉSÉNEK,
SZAKFELKÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉHEZ,
SZERVEZÉSÉHEZ ÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 110.§ (2) bekezdésében, valamint a



szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a „SEGÉDLET
A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI SZAKBE-
OSZTÁSÚ KATONÁI SZAKKIKÉPZÉSÉNEK, SZAK-
FELKÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉHEZ, SZERVEZÉ-
SÉHEZ ÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ” címû fõnökségi ki-
advány hatálybaléptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. A „SEGÉDLET A MAGYAR HONVÉDSÉG LO-
GISZTIKAI SZAKBEOSZTÁSÚ KA TONÁI . SZAKKI-
KÉPZÉSÉNEK, SZAKFELKÉSZÍTÉSÉNEK TERVE-
ZÉSÉHEZ, SZERVEZÉS ÉHEZ ÉS VÉGREHA.TTASÁ-
HOZ” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellék-
leteként felhasználásra kiadom.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzak.

4. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

82/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió
Kezelési Utasítás”

címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió
Kezelési Utasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba lép-
tetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Kezelési
Utasítás” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mel-
lékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

83/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-117F gyors referencia útmutató”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-117F gyors referencia útmu-
tató” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-117F többsávos rádió berendezéseket üzemelte-
tõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-117F gyors referencia útmutató” címû
fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként fel-
használásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-117F többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató
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A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

84/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-152(C) SINCGARS rendszer
rövid útmutató”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-152(C) SINCGARS rend-
szer Rövid útmutató” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-152(C) SINCGARS rendszer Rövid út-
mutató” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mel-
lékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

85/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió
Gyorsreferencia Útmutató”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió

Gyorsreferencia Útmutató” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Gyorsre-
ferencia Útmutató” címû fõnökségi kiadványt ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

86/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió
Kezelõi útmutató”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió
Kezelõi útmutató” címû fõnökségi kiadvány hatályba lép-
tetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Kezelõi
útmutató” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mel-
lékleteként felhasználásra kiadom.
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3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

87/2011. (HK 1/2012) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-152(C) DAMA Hullámforma
Kezelési kiegészítõ”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-152(C) DAMA Hullám-
forma Kezelési kiegészítõ” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-152(C) DAMA Hullámforma Kezelési
kiegészítõ” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai
szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

88/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-150(C) ADVANCED TACTICAL HF
RADIO, Kezelési útmutató”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-150(C) ADVANCED TAC-
TICAL HF RADIO, Kezelési útmutató” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-150(C) RH rádió berendezéseket üzemeltetõ
szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-150(C) ADVANCED TACTICAL HF
RADIO, Kezelési útmutató” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-150(C) RH rádió berende-
zéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai szer-
vezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állo-
mánya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó ál-
lomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

89/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „AN/PRC-150(C) Kezelõi Referencia Kézikönyv”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „AN/PRC-150(C) Kezelõi Referencia
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Kézikönyv” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésé-
rõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-150(C) RH rádió berendezéseket üzemeltetõ
szervezeteire terjed ki.

2. Az „AN/PRC-150(C) Kezelõi Referencia Kézi-
könyv” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellék-
leteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-150(C) RH rádió berende-
zéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai szer-
vezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állo-
mánya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó ál-
lomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

90/2011. (HK 1/2012.) HM FHH
i n t é z k e d é s e

az „FALCON III Alkalmazás Programozási Utasítás”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „FALCON III Alkalmazás Programo-
zási Utasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba lépteté-
sérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152(C) többsávos rádió berendezéseket üzemel-
tetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „FALCON III Alkalmazás Programozási Utasí-
tás” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés melléklete-
ként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152(C) többsávos rádió be-
rendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai

szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói
állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó
állomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

378/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ
i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 7172 IGEO „Geomágneses modellek

használata” EDITION 2)
alkalmazásba vételérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, az
egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO
egységesítési dokumentumainak feldolgozásáról és végre-
hajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(7) bekezdése, továbbá az 5. § (2) bekezdés d) pontja és
a (4) bekezdés alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a miniszter alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire.

2. A STANAG 7172 IGEO (EDITION 2) „Geomágne-

ses modellek használata” dokumentumot az érintettek szá-
mára felhasználásra kiadom.

3. Az elõírás célja egy egységes földmágnesességi vi-
lágmodell kidolgozása, illetve a mágneses információk
térképészeti termékeken való feltüntetésének szabványo-
sítása.

4. A dokumentáció tartalma:
– A térképeken feltüntetendõ mágneses információk és

szójegyzék
– a Föld mágneses tere
– a földmágnesességi világmodell kiszámítása
– hivatkozások
5. A kiadott dokumentumot, mint Egységes NATO Elõ-

írást a kihirdetés napját követõ naptól kell alkalmazni.
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6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
egyidejûleg az Egységes NATO Elõírás (STANAG 7172
IGEO „Geomágneses modellek használata” EDITION 1)
bevezetésérõl szóló 129/2007. (HK 9.) HM TSZF intézke-
dés hatályát veszti.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. december 13.

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

380/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ
i n t é z k e d é s e

fõnökségi kiadvány felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasításban foglaltakra a 2007.
elõtt kiadott doktrínák felülvizsgálatáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
vetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tar-
tozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. Az MH GEOSZ szakállománya felülvizsgálta az MH
GEOSZ jogelõd szervezete által 2007. december 1. elõtt
hatályba léptetett és közzétett, az MH Térképészeti és Ka-
tonaföldrajzi Doktrina hatálybaléptetésérõl szóló szolgá-
latfõnöki intézkedést.

3. A 108/2004. (HK 17.) MH térképész szolgálatfõnöki
intézkedéssel hatályba léptetett „Magyar Honvédség Tér-
képészeti és Katonaföldrajzi Doktrína” címû fõnökségi ki-
advány a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchiában fog-
lalt Geoinformációs doktrína hatályba lépéséig érvényben
marad, a dokumentumban foglaltak a kidolgozói munká-
ban útmutatóként felhasználhatók.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. december 15.

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

381/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ
i n t é z k e d é s e

a 2007. elõtt kiadott STANAG-ekre vonatkozó
szolgálatfõnöki intézkedések hatályban tartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra a 2007.
elõtt kiadott STANAG-ek felülvizsgálatáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
vetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tar-
tozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. Az MH GEOSZ szakállománya felülvizsgálta az MH
GEOSZ illetve jogelõd szervezetei által 2007. december 1.
elõtt hatályba léptetett és közzétett szolgálatfõnöki intéz-
kedéseket (a továbbiakban: intézkedések).

3. Az alábbi intézkedések a STANAG-ek törléséig, il-
letve új kiadások megjelentetéséig hatályban maradnak:

a) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
14/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2215 IGEO „Szárazföldi és léginavigációs térképek, vala-
mint digitális topográfiai adatok kiértékelése” EDITION
6) alkalmazásba vételérõl

b) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
105/2002 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2251 IGEO „Katonaföldrajzi információk és dokumentá-
ciók [MGID] témakörei és ábrázolási módjai” EDITION
6) alkalmazásba vételérõl

c) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
104/2002 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2253 IGEO „Katonaföldrajzi dokumentáció – Utak és
út-szerkezetek” EDITION 5) alkalmazásba vételérõl

d) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
106/2002 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2256 IGEO „Katonaföldrajzi információk és dokumentá-
ciók [MGID] témakörei és ábrázolási módjai” EDITION
6) alkalmazásba vételérõl

e) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
79/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2259 IGEO „Katonaföldrajzi dokumentáció – Utak és
út-szerkezetek” EDITION 4) alkalmazásba vételérõl

248 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



f) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
50/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2269 IGEO „Katonaföldrajzi dokumentáció – Mûszaki
erõforrások” EDITION 3) alkalmazásba vételérõl

g) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
51/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
2271 IGEO „Katonaföldrajzi dokumentáció – Városi terü-
letek” EDITION 3) alkalmazásba vételérõl

h) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
6/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3409 IGEO „Léginavigációs térképek vetületei”
EDITION 5) bevezetésérõl

i) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
117/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3412 IGEO „Léginavigációs információk léginavigációs
térképeken” EDITION 6) bevezetésérõl

j) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
46/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3591 IGEO „A léginavigációs térképek maximális magas-
sági adatainak kritériumai” EDITION 5) alkalmazásba vé-
telérõl

k) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
20/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3600 IGEO „1:250 000 ma. szárazföldi és léginavigációs
együttmûködési térképek (JOG)” EDITION 3) bevezeté-
sérõl

l) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
7/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3666 IGEO „Szárazföldi és léginavigációs térképek, vala-
mint egyéb térképészeti termékek maximális mérete.”
EDITION 2) bevezetésérõl

m) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
18/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3672 IGEO „Szárazföldi és léginavigációs térképsoroza-
tok, digitális térképészeti információk, valamint katona-
földrajzi információk és dokumentációk azonosítói”
EDITION 2) bevezetésérõl

n) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
76/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3675 IGEO „Szárazföldi, léginavigációs és haditengeré-
szeti térképek jelkulcsa” EDITION 2) alkalmazásba véte-
lérõl

o) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
13/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3677 IGEO „Szárazföldi és léginavigációs térképek szab-
vány méretarányai” EDITION 3) bevezetésérõl

p) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
8/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3689 IGEO „Helységnevek helyesírása a térképeken”
EDITION 4) bevezetésérõl

q) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
137/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3710 IGEO „Katonai várostérképek” EDITION 1) alkal-
mazásba vételérõl

r) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
80/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3809 IGEO „Digitális magasságmodell csereformátum
[DTED]” EDITION 4) alkalmazásba vételérõl

s) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
47/2003. intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
3833 IGEO „Szárazföldi haderõk gyakorlótér-térképeinek
jelkulcsa” EDITION 3) bevezetésérõl

t) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
150/2003. intézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 3992 IGEO „Katonaföldrajzi dokumentáció –
Terepelemzés” EDITION 2) alkalmazásba vételérõl

u) a Magyar Honvédség Meteorológus szolgálatfõnök
8/2002. szakintézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 4044 EDITION 2) alkalmazásba vételérõl

v) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
156/2003. intézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 4387 IGEO „Arc szabvány rasztertermék
(ASRP) – AgeoP-5” EDITION 1) alkalmazásba vételérõl

w) a Magyar Honvédség Meteorológus szolgálatfõnök
36/2003. szakintézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 6013 EDITION 2) alkalmazásba vételérõl

x) a Magyar Honvédség Meteorológus szolgálatfõnök
19/2002. szakintézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 6014 EDITION 3) alkalmazásba vételérõl

y) a Magyar Honvédség Meteorológus szolgálatfõnök
69/2001. szakintézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 6015 „Katonai meteorológiai kódok”
EDITION 4) alkalmazásba vételérõl

z) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
97/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7054 IGEO „Védett területek térképezése” EDITION 1)
alkalmazásba vételérõl

aa) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
92/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7072 IGEO „Vector Map (VMap) Level 0” EDITION 2)
alkalmazásba vételérõl

bb) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
107/2002 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7074 IGEO „Digitális Térképészeti Információs Csere-
szabvány” EDITION 2) alkalmazásba vételérõl

cc) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
93/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7098 IGEO „Tömörített ARC formátumú digitalizált rasz-
tertérkép [CADRG]” EDITION 2) alkalmazásba vételérõl

dd) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
94/2004 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7136 IGEO „Szárazföldi térképek, repülési térképek, digi-
tális térképészeti adatkészletek és adatkészleteket tartal-
mazó hordozók azonosítása” EDITION 1) alkalmazásba
vételérõl
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ee) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
33/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7150 IGEO „Digitális reprodukciós anyagok csereszabvá-
nya” EDITION 1) alkalmazásba vételérõl

ff) a Magyar Honvédség Térképész szolgálatfõnök
68/2003 intézkedése Egységes NATO Elõírás (STANAG
7163 IGEO „Vector Map (VMAP) Level 1” EDITION 1)
bevezetésérõl

gg) a Magyar Honvédség Geoinformációs szolgálatfõ-
nök 130/2007 intézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 7164 IGEO „Különleges léginavigációs térké-
pek” EDITION 1) bevezetésérõl

hh) a Magyar Honvédség Geoinformációs szolgálatfõ-
nök 129/2007 intézkedése Egységes NATO Elõírás
(STANAG 7172 IGEO „Geomágneses modellek haszná-
lata” EDITION 1) bevezetésérõl

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k,
szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. december 15.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság

Fsz.
A szerzõdés megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója

A szerzõdés br.
értéke

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

1.
Vállalkozási

Keretszerzõdés
Gravírozási szolgáltatások

HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság – Tergon Kft.

8 750 000 2011. 09. 15. 2011. 09. 15. 2012. 06. 30.

2.
Szállítási

Keretszerzõdés
Aranyozott faliképek beszerzése

HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság – Magyar Családellátó Kft.

6 250 000 2011. 10. 20. 2011. 10. 20. 2012. 06. 30.

3.
Szállítási

Keretszerzõdés

Hotel Hadik üzemeltetéséhez szükséges
zöldség, gyümölcs, és kapcsolódó

termékek beszerzése

HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság – Él-Fest Kft.

9 987 500 2011. 12. 07. 2011. 12. 07. 2012. 06. 30.

4.
Szolgáltatási

Keretszerzõdés
Hotel Hadik üzemeltetéséhez szükséges

mosatási szolgáltatások beszerzése
HM Protokoll és Rendezvényszervezõ

Igazgatóság – A. MOSODA Kft.
9 987 500 2011. 12. 20. 2011. 12. 20. 2012. 06. 30.

5.
Szállítási

Keretszerzõdés
Hotel Hadik üzemeltetéséhez szükséges

éttermi felszerelések beszerzése
HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság – Stúdió 2000 Hungary Kft.

7 373 264 2011. 12. 14. 2011. 12. 14. 2012. 02. 15.

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

Szerzõdés
megnevezése/Típusa

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*
A szerzõdés értéke**

A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Vállalkozási szerzõdés
Interaktív tematikus
portál létrehozása

magyar és angol nyelven

Monguz
Információtechnológiai
Kft. (Cg. 06-09-012113)

6 840 E Ft 2011. 11. 16. 2011. 11. 16. 2012. 01. 31.

Vállalkozási
keretszerzõdés

Üzemanyag monitoring
rendszer karbantartása

2011-2012

Avis-Ignis Kft. (Cg.
13-09-120946)

90 320 E Ft 2011. 12. 01. 2011. 12. 01. 2012. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzék szám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai ezred

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Szállítási

keretszerzõdés
Zöldség, gyümölcs, üdítõital

és ásványvíz beszerzése

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred 15702505-2-51

Z+D Kft.
12083600-00214092-00100005

11 291 935 Ft 2011.december 12. 2012. december 12. 2012. december 31.

2.
Szállítási

keretszerzõdés
Tej, tejtermék beszerzése

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred
15702505-2-51

Kaffka Ker. és Szolg. Kft.
11743002-20162689-00000000

6 93497 Ft 2011.december 12. 2012. január 1. 2012. december 31.

3.
Szállítási

keretszerzõdés

Hús, húskészítmény,
baromfi és

baromfikészítmény
beszerzése

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred
15702505-2-51

Privát Húsfeldolgozó Kft.
11743002-20162689-00000000

21 429 188 Ft 2011.december 12. 2012. január 1. 2012. december 31.

4.
Szállítási

keretszerzõdés
Tartós nem romlandó

élelmiszerek beszerzése

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred 15702505-2-51

Focus Trade Kft.
10700172-048409209-00000000

4 731 958,- Ft 2011. december 4. 2011. december 14. 2012. december 31.

Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója
A szerzõdés értéke

(E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Szállítási
szerzõdés

Rába oktatótabló beszerzése Korrelatív Bt. 20297602-2-04 8514 2011. december 20. 2011. december 20. 2012. március 1.

2.
Szállítási
szerzõdés

Fémcéltábla beszerzése HM EI Zrt. 10815135-2-51 9990,25 2011. október 24. 2011. október 24. 2011. december 10.

3.
Szállítási
szerzõdés

Gumiabroncs beszerzése
Felni Gépipari és Kereskedelmi Kft.

10481909-2-06
7795 2011. december 9. 2011. december 9. 2011. december 15.

4.
Vállalkozási

szerzõdés
Étkezde, irodák és közös

helyiségek karbahelyezése
Credit Építõipari Kft. 10236572-2-13 10536,718 2011. december 23. 2011. december 23.

a kivitelezés
mûszaki átadásáig
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Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója
A szerzõdés értéke

(E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Szállítási

keretszerzõdés
Hús és hústermékek 2012.

évi beszállítása
Pápai Hús 1913 Kft. Pápa 14495447-2-44 15 466 2011.december 16. 2012. január 1. 2012. január 31.

2.
Szállítási

keretszerzõdés
Zöldség-gyümölcs 2012. évi

beszállítása
Stileth Norbert ev 7478993-2-39 7 500 2011.december 16. 2012. január 1. 2012. január 31.

3.
Szállítási

keretszerzõdés
Üdítõ- és ásványvíz 2012.

évi beszállítás
Kishonti Tibor ev 54178081-2-39 6 000 2011.december 16. 2012. január 1. 2012. január 31.

4.
Szállítási

keretszerzõdés
Tej és tejtermék 2012. évi

beszállítása
Friss Élelmiszer Kft. 13915894-2-43 7 500 2011.december 16. 2012. január 1. 2012. január 31.

5.
Szállítási

keretszerzõdés

Ingatlan karbantartási
anyagok 2011. évi

beszállítása
Borbás és Tsa Bt. Pápa 27251632-2-19 5 440 2011. december 13. 2011. december 13. 2011. december 31.

Magyar honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdõ felek neve,

azonosítója
A szerzõdés értéke

A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Vállalkozási

Keretszerzõdés
Személyszállítás

Balaton Volán Zrt.
19-10-500060

7 872 000 Ft 2011. december 21. 2012. január 2. 2012. március 30.

2. Szállítási keretszerzõdés Hús- és hentesáruk Sió-Meat Kft 14 584 970 Ft 2011. december 19. 2012. január 1. 2012. december 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A HM Központi Lakásbizottság
elnökének

k ö z l e m é n y e
a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi,

továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást
folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes

szervezeti összetételérõl

A honvédelmi szervezetek szervezeti változásaival össze-
függésben, a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakha-
tási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 231. § (2) bekezdésében biztosí-
tott jogkörömben eljárva, a HM Központi Lakásbizottság
ideiglenes személyi, továbbá a Budapesten lakáskeret-gaz-
dálkodást folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szer-
vezeti összetételét az alábbiak szerint állapítom meg.

1. A HM Központi Lakásbizottság személyi összetétele:
a) elnök: a HM közigazgatási államtitkára;
b) elnök-helyettes: a HVK Hadmûveleti Csoportfõnök-

ség csoportfõnöke;
c) tagok: a HM Humánpolitikai Fõosztály fõosztályve-

zetõje;
a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje;
a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályve-

zetõje;
a HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke;
a HVK Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnöke;
a MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka;
a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkájában

résztvevõ
munkavállalói érdekképviseleti szervek vezetõi.

2. A Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató
honvédelmi szervezetek:

a) a Honvédelmi Minisztérium:
– a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendeltségébe

tartozó csoportfõnökségek kivételével az ott szol-
gáló (dolgozó) személyi állomány, továbbá;

– a HM vagyonkezelésébe (illetve tulajdonosi jogkö-
rébe) tartozó és Budapesten mûködõ gazdasági
társaságoknál szolgálatot teljesítõ hivatásos és
szerzõdéses katonák, valamint;

– a budapesti székhelyû más állami szerveknél (a bu-
dapesti ügyészségek és bíróságok kivételével) szol-
gálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katonák

vonatkozásában;
b) a Honvéd Vezérkar:

– az e) és az f) pontokban megjelölt szervezetek kivé-
telével a Honvéd Vezérkar fõnökének és az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
közvetlen alárendeltségébe tartozó, Budapesten
mûködõ honvédelmi szervezeteknél szolgáló (dol-
gozó) személyi állomány, valamint;

– a Rendelet rendelkezései alapján a fõvárosi végleges
letelepedést kérelmezõk

vonatkozásában;
c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal:

– a d) pontban megjelölt szervezet kivételével a hon-
védelmi miniszter által irányított (felügyelt) buda-
pesti székhelyû háttérintézményekben szolgáló
(dolgozó) személyi állomány, továbbá;

– a budapesti székhelyû ügyészségeknél, bíróságok-
nál, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ál-
lományában, Budapesten szolgálatot teljesítõ hi-
vatásos és szerzõdéses katonák

vonatkozásában;
d) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, az ott

szolgáló (dolgozó) személyi állomány vonatkozásában;
e) az MH Támogató Dandár az ott, továbbá az MH

Ludovika Zászlóalj állományában szolgáló (dolgozó) sze-
mélyi állomány vonatkozásában;

f) az MH Honvédkórház, az ott szolgáló (dolgozó) sze-
mélyi állomány vonatkozásában;

g) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az ott szol-
gáló (dolgozó) személyi állomány vonatkozásában.

3. A Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvé-
delmi szervezetekhez – a 2. pont és a Rendelet 229. § (4) be-
kezdése szerint – nem utalható, Budapesten mûködõ szerve-
zetek és szervezeti egységeknél szolgáló (dolgozó) szemé-
lyek lakásügyeiben az illetékes lakáskeret-gazdálkodást foly-
tató honvédelmi szerv az MH Támogató Dandár.

A Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvé-
delmi szervezetekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

4. A Rendelet 229. § (7) bekezdése értelmében a bizott-
ságok megalakításáért az adott katonai szervezet parancs-
noka (vezetõje) a felelõs.

5. A bizottságok megalakítására vagy átalakítására a ka-
tonai szervezetek parancsnokai (vezetõi) úgy intézkedje-
nek, hogy azok legkésõbb 2012. február 15-ig mûködõké-
pesek legyenek.

6. A lakásigénylések 2012. évi besorolását már a jelen
közleményben megnevezett szervezeteknél mûködõ keret-
gazda lakásbizottságok hajtják végre a Rendeletben meg-
állapított határidõ figyelembevételével.

7. A bizottságok megalakításáig vagy átalakításáig be-
nyújtott lakásigénylések nyilvántartásba vételérõl és a vál-
tozásban érintett bizottság(ok) részére történõ átadásáról a
katonai szervezetek parancsnokai (vezetõi) gondoskodnak.

8. Ez a közlemény az aláírás napján lép hatályba.*

Fodor Lajos s. k.,
elnök

* A közlemény aláírásának napja 2012. január 4.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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