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JOGSZABÁLYOK
A honvédelmi miniszter
14/2014. (X. 15.) HM
rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–b), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, –
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) a következõ 19. §-sal egészül ki:
„19. § A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 3. §-ával

megállapított 5/A. §-t 2014. március 15-étõl kell alkalmazni.”

2. §
A HM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §
A HM rendelet 5/A. §-ában a „gazdálkodó szervezetnél” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél” szöveg lép.

4. §
Hatályát veszti a HM rendelet – a HM rendelet kihirdetett szövegével megállapított – 17. §-a.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 14/2014. (X. 15.) HM rendelethez
„1. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez
A közalkalmazotti munkakörök és a vezetõi beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása
és a vezetõi pótlék mértéke
A

B

C

D

E

1.

F

G

H

I

J

K

Fizetési osztályok
Munkakörök megnevezése

2.

A

B

C

D

E

F

L
Vezetõi pótlék
%-a

G

H

I

J

3. 1. Megbízott vezetõk
4. Pályáztatásra kötelezett:
5. a) Magasabb vezetõ beosztás:
6. fõigazgató

300

fõigazgató-helyettes,
7. vezérigazgató-helyettes

250

8. fõosztályvezetõ

200

9. igazgató (fõig. h.)

200

10. intézetvezetõ

200

11. gazdasági igazgató

200

12. Pályáztatás alól mentesített:
13. katolikus tábori püspök

300

14. vezetõ tábori rabbi

250

15. tábori fõrabbi

250

16. b) Vezetõ beosztás:
17. Pályáztatásra kötelezett:
igazgató (szervezeti egység
18. „beosztott” vezetõje)

150

igazgató-helyettes (szervezeti
19. egység „beosztott” vezetõjének
helyettese)

100

gazdasági igazgató-helyettes,
20. parancsnok-helyettes (gazdasági,
rekreációs)

100

21. fõosztályvezetõ-helyettes

150

22. osztályvezetõ

150

23. számítástechnikai szervizvezetõ

150

24. számítástechnikai mûszakvezetõ

150

25. üzemvezetõ

150

26. (fõ)mûvezetõ

150

27. 2. Csoportvezetõk
28. Pályáztatásra kötelezett:
29. irodavezetõ

*

*

*
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30. osztályvezetõ-helyettes

*

*

*

31. (fõ-) mûvezetõ-helyettes

*

*

*

32. alosztályvezetõ

*

*

*

*

*

33. irodavezetõ-helyettes

*

*

34. Pályáztatás alól mentesített:
35. tábori rabbi

*

*

*

*

*

36. tábori püspök

*

*

*

*

*

37. szállodaigazgató

*

*

*

*

*

38. szállodaigazgató-helyettes

*

39. csoportvezetõ

*

*

*

*

*

*

*

*
*

40. (fõ-) diszpécser

*

*

*

*

*

telep-, étkezde-, üzlet-, üdülõ-,
KORK-, szálloda-, kikötõ-,
41. lakóház-, bolt-, konyha-, épület-,
lõtérvezetõ/gondnok

*

*

*

*

*

42. központvezetõ-helyettes

*

*

*

43. mûhelyvezetõ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

45. szolgálatvezetõ

*

*

*

*

*

*

üzemvezetõ-helyettes,
46. részlegvezetõ-helyettes

*

*

*

*

*

*

*

44. részlegvezetõ (ügyviteli)

47. energetikus

*

48. 3. Ügyintézõk
49. Pályáztatásra kötelezett:
50. belsõ ellenõr

*

*

*

*

51. ellenõr, fõellenõr

*

*

*

*

52. mérnök, fõmérnök

*

*

*

*

*
*

fõelõadó (igazgatási, számviteli,
53. vámügyi, informatikai, gazdasági
stb.)

*

*

*

*

*

54. informatikus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

55. jogtanácsos
56. jogász
57. központvezetõ

*

58. fõmunkatárs, munkatárs
59. kapcsolástechnikai felügyelõ

*
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*
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*

*

*

*

61. Pályáztatás alól mentesített:
elõadó (szállítmányozási,
62. számviteli, vámügyi, gazdasági
stb.)

*

*

*

63. szervezõ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

64. recepciós

*

65. 4. Ügyviteli:
66. Pályáztatás alól mentesített:
67. adminisztrátor
68. vezetõ ügykezelõ

*

*

*

69. ügykezelõ

*

*

*

70. asszisztens

*

*

71. irattáros

*

*

*

72. adatrögzítõ

*

*

*

73. adatfeldolgozó

*

*

74. észlelõ-rajzoló

*

*

*

*

*

76. (fõ-) technikus

*

*

*

77. szaktechnikus

*

*

*

78. mestertechnikus

*

*

*

*

*

*

*

*

75. mûszaki rajzoló

79. forgalmi alkalmazott

*

*

*

*

80. ügykezelõ gépíró

*

81. távírász

*

82. gépíró

*

*

83. kezelõ

*
*

84. nyilvántartó, ügyintézõ

*

*

*

85. repüléstervezõ

*

*

*

86. kabinetkezelõ

*

*

87. tájékoztató

*

*

*

88. 5. Fizikai
89. anyagbeszerzõ

*

*

*

90. anyagtervezõ, anyagkezelõ

*

*

*

*

*

*

93. mûszerész

*

*

*

94. pénztáros

*

*

*

*

*

91. üzemeltetõ
92. betanított munkás

95. úszómester

*

*

*
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96. masszõr

*

*

*

97. büfévezetõ

*

*

*

98. gépjármûvezetõ

*

*

*

100. laboráns

*

*

101. szakács, fõszakács

*

*

99. kisegítõ

*

*

*

103. szakmunkás

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

104. nyomdász, nyomdavezetõ
*

*

106. gépmester
107. pincér (felszolgáló)

*

*

102. cukrász

105. portás

1049

*

*

raktárvezetõ;
108. raktárvezetõ helyettes
109. raktáros

*

*

110. tûzoltó

*

*

*

111. gépjármûvezetõ (tûzoltó)

*

*

*

112. tûzoltó váltásparancsnok

*

*

*

anyagmozgató;
113. targoncavezetõ

*

*

*

114. gondnok

*

*

*

115. stúdiós/audiovizuális technikus

*

*

*

116. segédmunkás

*

117. szállító-, rakodómunkás

*

118. takarító, szobaasszony, ruhatáros

*

*

*

*

*

*
”
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HATÁROZATOK
A köztársasági elnök
399/2014. (X. 21.) KE
határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – dr. Béres
János dandártábornokot 2014. október 23-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

A köztársasági elnök
401/2014. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Hajdú György Péter ezredest 2014. október 23-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. október 13.

Budapest, 2014. október 13.
Áder János s. k.,
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 13.

Budapest, 2014. október 13.
Dr. Hende Csaba s. k.,

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04943-1/2014.

A köztársasági elnök
400/2014. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Filótás István György ezredest 2014. október 23-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. október 7.

KEH ügyszám: IV-6/04944-1/2014.

A köztársasági elnök
402/2014. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – dr. Kádár
Pál ezredest 2014. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. október 7.
Áder János s. k.,

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 13.

Budapest, 2014. október 13.

Dr. Hende Csaba s. k.,

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04697-1/2014.

KEH ügyszám: IV-6/04696-1/2014.
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A köztársasági elnök
403/2014. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Takács Attila Géza ezredest 2014. október 23-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. október 7.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 13.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04696-2/2014.

A köztársasági elnök
404/2014. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Ugrik
Csaba Iván ezredest 2014. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. október 7.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 13.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04696-3/2014.
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A Kormány
1588/2014. (X. 21.) Korm.
határozata
egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása
érdekében történõ költségvetési fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében elrendeli
a) 3 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérõl szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára;
b) 40 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv.
1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet,
1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és
járási kormányhivatalok cím javára;
c) 79,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv.
1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet,
1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek
alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 21. K-600 hírrendszer mûködtetésére cím javára;
d) 4,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 8. Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási
feladatokat ellátó intézmények cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH Egészségügyi Központ cím javára
az 1. melléklet szerint;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
belügyminiszter
emberi erõforrások minisztere
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
2.
felhívja az átcsoportosításban érintett minisztereket, hogy a védelmi felkészítés 2015. évi feladatait tartalmazó kormány-elõterjesztés összeállítása során tájékoztassák a Kormányt az 1. melléklet szerint átcsoportosított
elõirányzatok felhasználásáról.
Felelõs: Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2015. február 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX.

XIV.

XIII.

XI.

X.

8

21

6

1

12

1

Címszám

2

Alcímszám

Jogcím
csop. szám

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop. szám

XX.

XIII.

XI.

X.

Fejezetszám

8

6

1

12

1

Címszám

2

Alcímszám

Jogcím
csop. szám

1 példány

1 példány

1 példány

2 példány

Állami Számvevőszék

Magyar Államkincstár

Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop. név
Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Címnév

Címnév

Alcímnév

Alcímnév

Jogcím
csop. Név

Jogcím
csop. Név

Jogcím
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Az előirányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

egyéb: azonnal

127,4

Összesen:

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
MH Egészségügyi Központ
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények

Fejezetnév

Fejezetnév

Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Beruházások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Dologi kiadások
MH Egészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
K-600 hírrendszer működtetésére
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Fejezetnév

teljesítményarányos

időarányos

Kiemelt
előir.- szám

Kiemelt
előir.- szám

K1
K2
K6

K3

K1
K2
K3

K3

K3
K6

K3

Kiemelt
előir.- szám

Költségvetési év: 2014.

a Kormány hatáskörében

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

II. negyedév

-4,6

-119,8
4,6

43,0

-3,0

Módosítás (+/–)

Módosítás (+/–)

-1,9
-0,7
-2,0

79,8

1,9
0,7
2,0

-119,8

24,8
18,2

-3,0

Módosítás (+/–)

Millió forintban, egy tizedessel

III. negyedév

127,4

IV. negyedév

A módosítás következő
A módosítást elrendelő
évre áthúzodó hatása jogszabály / határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás következő
A módosítást elrendelő
évre áthúzodó hatása jogszabály / határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás következő
A módosítást elrendelő
évre áthúzodó hatása jogszabály / határozat száma
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Fejezet

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

333773

198279
002718

015558

000505

Államháztartási egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

333773

031194

002718

198279

015558

000505

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezetszám

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1. melléklet az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozathoz
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
65/2014. (X. 10.) HM
utasítása
a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes
költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló
98/2008. (HK 19.) HM utasítás
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
(1) A nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes
költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008.
(HK 19.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatalokra, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ),
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.”
(2) Az Ut. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A KNBSZ az alaprendeltetése szerinti feladatai
végrehajtása érdekében, önállóan szervezett kétoldalú
nemzetközi rendezvényeit a honvédelmi miniszter által jóváhagyott rövid, közép- és hosszú távú tervei alapján, éves
költségvetése terhére tervezi és számolja el.”
(3) Az Ut. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rektorát az utasításban foglaltak szerinti együttmûködésre.”

2. §
(1) Az Ut. 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„a) Nemzetközi rendezvény: nemzetközi kötelezettségvállalásból, két- és többoldalú kapcsolatokból eredõ gya-

korlatok, törzsgyakorlások, kiképzések, jogszabályokban,
utasításokban vagy belsõ rendelkezésekben nem szabályozott nemzetközi feladatok és velük kapcsolatosan a hazánk
által szervezett, illetve részvételével végrehajtott nemzetközi konferenciák, tanfolyamok, melyek nem tartoznak az
1. § (2) és (3) bekezdések hatálya alá.”
(2) Az Ut. 2. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„c) Keretgazda szervezet: Azon szervezet, amely a keretek szakmai tervezésének végrehajtatását és azok összesítését, felhasználásának szakmai irányítását, a feladatok
végrehajtásáért felelõs szervezetek beszámoltatását, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló szerv felé történõ beszámolást és nagybani költségelszámolást végzi.”
(3) Az Ut. 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„h) Részköltségvetés: a rendezvény megvalósításában
részt vevõ költségviselõ katonai szervezet kiadásait és bevételeit tartalmazó dokumentum.”
(4) Az Ut. 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„k) Felhasználási engedély: a költségviselõ katonai
szervezet részére jóváhagyott kiadási és bevételi elõirányzatok hiányában a keretgazda-szervezetek által – a rendezvény zavartalan elõkészítése érdekében a rendezvény végrehajtásáért felelõs katonai szervezet kezdeményezésére –
kiadott engedély a meghatározott összeg felhasználására.
A felhasználási engedélyeket minden esetben az illetékes
szakmai elöljáró szervezet útján kell a keretgazda-szervezethez felterjeszteni.”
(5) Az Ut. 2. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
(Ezen utasítás alkalmazásában)
„n) Szakmai elöljáró szervezet:
na) a 2/2 cím/alcímet érintõ, csapat jellegû logisztikai
kiadások és a központi (közlekedési) jellegû kiadások vonatkozásában az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),
nb) a 2/1 cím/alcímet érintõ, csapat és központi jellegû
logisztikai kiadások vonatkozásában az MH Logisztikai
Központ (a továbbiakban: MH LK),
nc) a híradó, protokoll és rendezvényszervezési feladatok vonatkozásában az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD),
nd) a 6-os címet érintõ, csapat és központi jellegû logisztikai kiadások tekintetében, a 26-os Egészségügy
anyagnem vonatkozásában az MH Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH EK).”
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3. §

6. §

Az Ut. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A nemzetközi rendezvények (a továbbiakban: rendezvény) pénzügyi fedezete a keretgazda szervezet által
összeállított igények alapján az MH nemzetközi keretei
között feladatcentrikusan kerül megtervezésre, illetve jóváhagyásra. A katonai szervezetek tárgyévi költségvetésében erre a célra elõirányzat nem tervezhetõ.”

Az Ut. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Feladatváltozás esetén az elõirányzatok módosítását a részköltségvetés összeállításáért felelõs vezetõ szolgálati úton, soron kívül a HM VGH-nál kezdeményezi.
A módosítás jóváhagyására jogosult:
a) amennyiben a költségvetés fõ összege változik: a keretgazda szervezet egyetértését követõen az (1) bekezdés
szerinti jóváhagyó,
b) amennyiben a költségvetés fõ összege nem változik:
a HM VGH fõigazgatója
ba) pénzügyi jellegû kiadásoknál saját hatáskörben, infrastrukturális jellegû kiadásoknál pedig a HVK LOGCSF
véleményezését követõen.
bb) logisztikai jellegû kiadásoknál a fõ anyagnemfelelõs – a HVK LOGCSF véleményezését követõen kialakított –,
bc) egészségügyi kiadásoknál az MH EK
szakmai javaslatai alapján.”

4. §
Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A költségterv összeállításáért és annak elszámolásáért, a rendezvény megszervezésére és végrehajtására kijelölt katonai szervezet:
a) pénzügyi, logisztikai és infrastrukturális ellátást biztosító szervezeti elemei együttesen,
b) az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karának vonatkozásában a dékán
felelnek.”

5. §
(1) Az Ut. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A részköltségvetések alapján a rendezvény megszervezéséért és végrehajtásáért felelõs katonai szervezet,
az ellátást biztosító gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó referatúra, továbbá amennyiben a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátását kikülönített gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó referatúra végzi, úgy
ezen referatúra a katonai szervezettel együttmûködésben
összeállítja a rendezvény összesített költségvetési tervét,
amelyet, ha az logisztikai vagy infrastrukturális kiadásokat
is tartalmaz, felülvizsgálat céljából 25 nappal a feladat
megkezdését megelõzõen a szolgálati elöljáró útján – a
Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF) soron kívüli véleményezését követõen – felterjeszt a keretgazda szervezet részére.
Amennyiben a terv egészségügyi kiadásokat is tartalmaz a
fent részletezett eljárásrendnek megfelelõen – az MH EK
soron kívüli véleményezését követõen – felterjeszt a keretgazda szervezet részére.”
(2) Az Ut. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A keretgazda szervezet a szakmai felülvizsgálat
eredményérõl, az esetlegesen felmerülõ módosítási javaslatairól a rendezvény megkezdése elõtt 20 nappal a végrehajtásért felelõs katonai szervezetet a szolgálati elöljáróján
keresztül írásban értesíti.”

7. §
Az Ut. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendezvény végrehajtásáért felelõs katonai szervezet ellátását biztosító pénzügyi referatúra vezetõje az
érintett szervezetek által megküldött elszámolások alapján
a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról összesített elszámolást készít, melyet a rendezvény befejezését követõ
30. napig, de legkésõbb a tárgyév november 15-ig küld
meg a HM VGH részére. A tárgyév november 15-ig meg
nem küldött elszámolás vagy a 12. § (1) bekezdés szerinti
tájékoztató ügyirat hiányában a HM VGH az év végi kötelezettségvállalás nélküli elõirányzatok elkerülése érdekében az adott rendezvényre kiadott költségvetési elõirányzatok visszavonására saját hatáskörben intézkedik.”

8. §
Az Ut.
a) 2. § l) pontjában a ,,HM Közgazdasági és Pénzügyi
Hivataltól (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész helyébe a „HM Védelemgazdasági Hivataltól (a továbbiakban:
HM VGH)”,
b) 6. §-ában a „HM KPH” szövegrész helyébe a
„HM VGH”,
c) 7. § (1) bekezdésében a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM VGH”,
d) 8. § (1) bekezdésében az „MH HEK” szövegrész helyébe az „MH EK”, az „a HM FHH” szövegrész helyébe
az „az MH LK”, a „HM KPH” szövegrész helyébe a
„HM VGH”,
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e) 12. § (1) bekezdésében a „HM KPH” szövegrészek
helyébe a „HM VGH”, a „HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság (a továbbiakban: HM PRI)” szövegrész helyébe az „MH BHD”, az „A HM PRI” szövegrész
helyébe az „Az MH BHD”,
f) 12. § (3) bekezdésében az „MH Veszélyesanyag Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „MH Anyagellátó
Raktárbázis”,
g) 12. § (4) bekezdésében a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM VGH”,
h) 13. § (4) bekezdésében a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM VGH”,
i) 13. § (5) bekezdésében a „HM KPH” szövegrészek
helyébe a „HM VGH”, a „HM KPH-tól” szövegrész helyébe a „HM VGH-tól”
szöveg lép.
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A honvédelmi miniszter
66/2014. (X. 10.) HM
utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése, valamint a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 37. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

9. §
Hatályát veszti
a) az Ut. 2. § e) pontja és
b) az Ut. 5. § (3) bekezdése.

10. §

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

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

2. §

Dr. Hende Csaba s. k.,

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2014. október 1-jétõl kell alkalmazni.

honvédelmi miniszter

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

(A

1. kategória

B

2. kategória

C
3. kategória

„11.

1.

1. kategória

(A
2. kategória

B

D
4. kategória

2. Az Ut. 1. melléklet 2. táblázata a következõ 11. sorral egészül ki:

„6.

1.

1. Az Ut. 1. melléklet 1. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

1. melléklet a 66/2014. (X. 10.) HM utasításhoz

E

EUTM Mali
mûveletben részt
vevõ állomány

3. kategória

C

F
6. kategória

MH Biztosító Szakasz

5. kategória

G

D

H
8. kategória)

4. kategória)

MH Biztosító
Szakasz

7. kategória

”

”
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A honvédelmi miniszter
67/2014. (X. 17.) HM
utasítása
a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról
és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági
kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló
119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési
kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ
helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra és közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”
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[A Kormányügyelet tájékoztatásának körébe tartozó
biztonsági kihívást jelentõ helyzetek a következõk:
a) a kormányzat és a védelmi igazgatás mûködését befolyásoló, jelentésre kötelezett honvédelmi rendszert érintõ
események:]
„aa) különleges jogrend kihirdetésének kiváltására alkalmas események bekövetkezése,”
(2) Az Ut. 4. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormányügyelet tájékoztatásának körébe tartozó
biztonsági kihívást jelentõ helyzetek a következõk:)
„d) katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos események:
da) a honvédelmi rendszerre bármilyen hatást gyakorló
elemi csapás, ipari szerencsétlenség, illetve más katasztrófa jellegû esemény,
db) az MH katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erõinek alkalmazása és azok közremûködését befolyásoló események;”

4. §
Az Ut.
a) 3. § (6) bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek”,
b) 4. § b) pont bb) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
c) 4. § c) pont cb) alpontjában a „felhasználásának/alkalmazásának” szövegrész helyébe a „felhasználásának,
alkalmazásának”
szöveg lép.

5. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

2. §
Dr. Hende Csaba s. k.,
Az Ut. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztonsági ügyelet irányítását és jelentési feladatainak ellátását – heti váltásban – a HM parlamenti államtitkára, a HM közigazgatási államtitkára, a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára, a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára, a HM társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkára, valamint a HM kabinetfõnöke (a továbbiakban együtt: ügyeletes állami vezetõ) végzi.”

3. §
(1) Az Ut. 4. § a) pont aa) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
68/2014. (X. 31.) HM
utasítása
a közalkalmazotti munkakörök betöltésének
egyes szabályairól
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
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2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/A. és
30/E. §-ára és a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet
3/A–3/B. §-ára – a következõ
utasítást

11. szám

adatot szolgáltatnak a Honvédség központi személyügyi
szerve részére.

3. Üres közalkalmazotti munkakörök felajánlásának
vizsgálata tartalékállományba tartozó katona esetében
4. §

adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek)
terjed ki.
(2) Az utasítás hatálya a honvédségi szervezeteknél
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) végrehajtási rendeleteiben
meghatározott munkakörökre terjed ki.

2. §
Az utasítás alkalmazásában:
1. tartalékállományba tartozó katona: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett hivatásos katona,
2. üres munkakör: a honvédségi szervezetnél betöltetlen
közalkalmazotti munkakör. Üresnek tekinthetõ a munkakör a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történõ
megszüntetése esetén a felmentését töltõ közalkalmazott
felmentési idejének munkavégzési kötelezettség alóli, törvény szerinti kötelezõ mentesítése idõpontjának kezdetétõl.

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve havonta,
minden hónap 10-éig – elsõ alkalommal 2014. november
10-éig – végrehajtja a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § (1) bekezdése szerinti
felajánlás vizsgálatát a tartalékállományba tartozó katonák
vonatkozásában, és annak eredményérõl tájékoztatja
– a személyügyi szerveken keresztül – az üres közalkalmazotti munkakör szerinti honvédségi szervezetek vezetõit.
(2) A felajánlás vizsgálata során tekintettel kell lenni
arra, hogy az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történõ oda- és visszautazás ideje
naponta a két órát ne haladja meg.
(3) A felajánlás vizsgálata során a tartalékállományba
tartozó katona számára több munkakör is felajánlható,
azonban csak egy fogadható el.
(4) A munkakör elfogadásáról a Honvédség központi
személyügyi szerve 3 munkanapon belül tájékoztatja
az érintett honvédségi szervezetet. A honvédségi szervezet
vezetõje a tartalékállományba tartozó katonával egyeztet
a Hjt. 69. § szerinti áthelyezés tervezett idõpontjáról, és errõl tájékoztatja a Honvédség központi személyügyi szervét.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (4) bekezdés szerinti egyeztetett idõpontban intézkedik a Hjt. 69. § szerinti
áthelyezésre.
(6) Ha a tartalékállományba tartozó katona a számára
felajánlott felajánlható munkakört nem fogadta el, vagy
az R. 3/A. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételt elmulasztja, az (1) bekezdés szerinti felajánlás további vizsgálatát a tartalékállományba tartozó katonára vonatkoztatva
kötelezõ érvényûen már nem kell végrehajtani.

5. §
2. Üres közalkalmazotti munkakörök nyilvántartása
3. §
(1) A honvédségi szervezeteknél meglévõ üres közalkalmazotti munkakörökrõl a Kjt. 30/E. § (1) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartást a Honvédség központi
személyügyi szerve vezeti.
(2) Az elektronikus nyilvántartás folyamatos frissítése
érdekében a Kjt. 30/E. § (2) bekezdése szerint a honvédségi
szervezetek 2014. november 1-jétõl – elektronikus úton –

(1) Ha a honvédségi szervezet rendelkezik üres közalkalmazotti munkakörrel, az állományából tartalékállományba tervezett katona esetében – a tartalékállományba
helyezés elõtt – megvizsgálja a közalkalmazotti munkakörbe történõ áthelyezés lehetõségét.
(2) Felajánlható munkakör esetén, ha az érintett katona
azt elfogadja, a honvédségi szervezet vezetõje a tartalékállomány idõtartamára tekintettel az érintett katonával
egyeztet a Hjt. 69. § szerinti áthelyezés tervezett idõpontjáról, és a tartalékállományba helyezésrõl szóló felterjesz-
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tésben tájékoztatja errõl a Honvédség központi személyügyi szervét.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdés szerinti egyeztetett idõpontban intézkedik a Hjt. 69. § szerinti
áthelyezésre.

4. Üres közalkalmazotti munkakörök feltöltése
a polgári életbõl
6. §
(1) A honvédségi szervezet – az 5. §-ban foglaltaktól eltérõen – az üres közalkalmazotti munkaköre nem honvédségi szervezettõl történõ betöltésére irányuló kiválasztási
eljárás megkezdését megelõzõen engedélykérés érdekében írásban megkeresi a Honvédség központi személyügyi
szervét. A Honvédség központi személyügyi szerve az engedélyt 5 munkanapon belül megadja vagy elutasítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti betöltetlen közalkalmazotti
munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárás lefolytatására kizárólag a Honvédség központi személyügyi
szervének írásbeli hozzájárulását követõen kerülhet sor.
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1. §

A szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekrõl szóló 18/1998. (HK 6.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A szolgálati, valamint az alkalmazotti találmányokkal kapcsolatban a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban:
Szt.) a munkáltatóra megállapított jogokat és kötelezettségeket az utasítás hatálya alá esõ körben a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) fõigazgatója gyakorolja.”

2. §
Az Ut. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Szt. 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkaviszonyon a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény szerinti szolgálati viszonyt is érteni kell.”

5. Záró rendelkezések

3. §

7. §

Az Ut. 4. § (1) és (2) bekezdésében, 5. §-ában, 6. §
(2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (1) és (2) bekezdésében,
valamint 9. §-ában a „HM FHH” szövegrész helyébe a
„HM VGH” szöveg lép.

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

4. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
A honvédelmi miniszter
69/2014. (X. 31.) HM
utasítása
a szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti
találmányért járó díjazásról, valamint
az e találmányokkal kapcsolatos egyéb
intézkedésekrõl szóló
18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
70/2014. (X. 31.) HM
utasítása
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, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
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végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ

11. szám

különösen regeneráló, egészségmegõrzõ szolgáltatásokra is.”

utasítást
2. §
adom ki:
1. §
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 következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A honvédelmi szervezetek személyi állománya élet- és munkakörülményei javítása érdekében
az objektum mûködéséért felelõs katonai szervezet vezetõje fodrászati célú szolgáltatás biztosítása érdekében helyiséget együttmûködési-szolgáltatási szerzõdés keretében
biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés csak akkor köthetõ meg, ha a helyiség honvédelmi szervezet mûködõ objektumában lévõ, közforgalom számára nyitott bejárattal
nem rendelkezõ és egyedi fogyasztásmérõkkel fel nem
szerelt helyiségnek minõsül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben ki kell kötni,
hogy
a) a honvédelmi szervezet szolgáltatása szolgáltatási díj
ellenében a helybiztosításra terjed ki, amelyet a helyiség
forgalomképessége és a helyben szokásos bérleti díjnak figyelembevételével kell megállapítani, azonban figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra, a szolgáltató közmûdíjak fizetésére nem köteles;
b) a helyiséget használatba vevõ szolgáltató az MH gondoskodási körébe tartozó személyi állomány számára kedvezményes áron nyújtja szolgáltatását;
c) a helyiséget használatba vevõ szolgáltató az objektum rendszabályait köteles betartani, és
d) a helyiséget használatba vevõ szolgáltató a nyitva tartását a honvédelmi szervezet munkaidejéhez köteles igazítani.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményes ár
nem haladhatja meg a helyben szokásos szolgáltatási díjak
70%-át.
(5) Az objektum mûködéséért felelõs katonai szervezet
vezetõje az (1) bekezdés szerinti megállapodásról, a személyi állomány által igénybe vehetõ szolgáltatásokról és
azok árairól tájékoztatja a személyi állományt.
(6) Ha a helyiség a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek
nem felel meg, akkor az fodrászati célú hasznosításra
az utasítás bérletre vonatkozó szabályainak betartásával
adható használatba.
(7) Az (1)–(6) bekezdéseket megfelelõen alkalmazni
kell a kizárólag a személyi állomány számára nyújtott,
élet- és munkakörülmények javítását célzó egyéb, így

A Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztálya az utasítás hatálybalépésétõl
számított harminc napon belül megküldi a honvédelmi
szervezetek részére az együttmûködési-szolgáltatási szerzõdés tartalmi elemeit tartalmazó körlevelet.

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
71/2014. (X. 31.) HM utasítása
a honvédelmi szervezetek alapításáról,
tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: HM szervezetek), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre (a továbbiakban: HKK), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”
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Az Utasítás 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A honvédelmi szervezetek:)
„c) alapító okiratában rögzítettek a) és b) ponttól eltérõ
egyéb változása esetén az alapító okirat módosítását a HM
szervezetek és a HKK az irányítást végzõ állami vezetõ útján, a KNBSZ közvetlenül, az MH katonai szervezetei pedig szolgálati úton kezdeményezik a HM TKF-nél.”

3. §
Az Utasítás 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) a jogi személyiséggel felruházott, válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ, területileg elkülönült szervezeti egységének létrehozását vagy
megszüntetését – alapító okiratának módosítását – a szervezeti egység létrehozását vagy megszüntetését elrendelõ
Honvéd Vezérkar fõnöki intézkedés alapján, a létrehozás
vagy a megszûnés dátumát legalább 30 munkanappal megelõzõen, szolgálati úton kezdeményezi a HM TKF-nél.”

4. §
Az Utasítás 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az NGM rendelet alkalmazásával
a) a HKK-t, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot (a
továbbiakban: HM HIM), az MH Egészségügyi Központot
(a továbbiakban: MH EK) és a KNBSZ-t a fõtevékenységüknek megfelelõ,
b) az Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímbõl a
Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részlegét (a továbbiakban: MÁNK VPR), a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviseletét
(a továbbiakban: MÁEK KK), a Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcímbõl az MH Katonai Képviselõ Hivatalt, az MH Nemzeti Összekötõ Képviseletet, valamint az
MH Nemzeti Katonai Képviseletet (a továbbiakban
együtt: katonai külképviseletek) a Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
szakágazatba kell besorolni.”

5. §
Az Utasítás 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11/A. § (1) Szervezési HM utasítással elrendelt, a HM
egyes szervezeti egységei feladatkörének módosításával
összefüggõ feladatok fejezet szintû elõkészítéséért a HM
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közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT),
a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) és az MH katonai szervezetei tekintetében a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) felelõs.
(2) Szervezési HM utasításban meghatározott, a honvédelmi szervezetek feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok irányításáért
a) a HM szervek – kivéve a HVK-t – és a HM szervezetek tekintetében, köztük
aa) a HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban:
HM TLSZ) szolgálati ágai, a HM HIM és a HM Nemzeti
Rendezvényszervezõ Hivatal esetében a HM társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM TKHÁT) útján,
ab) a HM VGH esetében a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár útján,
ac) a MÁNK VPR és a MÁEK KK esetében a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár útján
a HM KÁT,
b) a HVK és az MH katonai szervezetei tekintetében a
HVKF,
c) a HKK esetében a HM TKHÁT útján a HM KÁT
felelõs.
(3) A HVKF a szervezési HM utasítással összefüggõ, a
HVK és az MH katonai szervezetek feladatkörének módosítása keretében elõkészített javaslatait a HM KÁT útján
terjeszti fel a miniszter részére.
(4) A KNBSZ feladatkörének átszervezéséért a KNBSZ
fõigazgatója felelõs, elõkészített javaslatát közvetlenül
terjeszti fel a miniszter részére.”

6. §
Az Utasítás 12. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az SZMSZ-ét jóváhagyásra)
„c) a HM TLSZ szolgálati ágai a HM TKHÁT útján”

7. §
Az Utasítás 12. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honvédelmi szervezetek engedélyezett – rendszeresített – létszámát tartalmazó okirat azonosító adatai
– a HM és a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok kivételével – a honvédelmi szervezetek
SZMSZ-ében kerülnek meghatározásra.”

8. §
Az Utasítás 12. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdésekkel egészül ki:
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„(4a) Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) és az MH EK az SZMSZ-ét szolgálati úton terjeszti fel a miniszter részére jóváhagyásra, majd a jóváhagyás tekintetében a HM SZMSZ-ben meghatározott állami
vezetõ a miniszter nevében kiadmányozási jogot gyakorol.
(4b) A HKK igazgatója az általa jóváhagyott SZMSZ-t
a HM TKHÁT útján terjeszti fel egyetértésre a miniszter
részére.”

11. szám

k) 12. § (10) bekezdés a) pontjában a „(4) bekezdés
c) pontja és az (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés c) pontja, a (4b) és az (5) bekezdés”,
l) 12. § (10) bekezdés b) pontjában a „(4) bekezdés
b) pontja és a (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés b) pontja, a (4a) bekezdés és a (6) bekezdés”
szöveg lép.

11. §
9. §
Az Utasítás 14. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A HM SZMSZ hatályba léptetésérõl vagy módosításáról rendelkezõ miniszteri utasítás hatálybalépését követõ 30. munkanapig a HM szervek vezetõi új ügyrendet
készítenek, vagy hatályos ügyrendjüket módosítják.”

Hatályát veszti az Utasítás
a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „átalakító” szövegrész,
b) 12. § (4) bekezdés b) pontjában az „az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) és az MH EK” szövegrész.

12. §
10. §
Az Utasítás
a) 1. § (2) bekezdésében a „Szervezeti és Mûködési Szabályzatában” szövegrész helyébe a „Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ)”,
b) 2. § (2) bekezdésében a „szervezeteket a HM, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal és a KNBSZ
kivételével a miniszter” szövegrész helyébe a „szervezeteket – a HM, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és a KNBSZ kivételével – a miniszter”,
c) 2. § (3) bekezdésében a „központi hivatal” szövegrész helyébe a „központi hivatalok”,
d) 2. § (4) bekezdésében a „Szervezeti és Mûködési Szabályzata” szövegrész helyébe az „SZMSZ”,
e) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „Külügyi, külföldi
diplomáciai, konzuli szolgáltatás” szövegrész helyébe
a „Külügyek igazgatása”,
f) 9. § (1) bekezdésében az „a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ)” szövegrész helyébe az „az SZMSZ”,
g) 12. § (2) bekezdésében a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
az „a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter”,
h) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe a „miniszterelnök és a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter”,
i) 12. § (5) bekezdésében a „minisztériumi vezetõ” szövegrész helyébe az „állami vezetõ”,
j) 12. § (8) bekezdésében a „tervezeteket a HM TKF és a
HM JF” szövegrész helyébe a „tervezeteket és a HKK
igazgatója által jóváhagyott, a fenntartó részére egyetértésre felterjesztett SZMSZ-t a HM TKF és a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF)”,

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
72/2014. (X. 31.) HM
utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése, valamint a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 37. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ezen utasításnak a béketámogató mûveletekben
részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról szóló

11. szám
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72/2014. (X. 31.) HM utasítás 2. §-ával megállapított rendelkezéseit 2014. október 1-jétõl kell alkalmazni.”

2. §
(1) Az Ut. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Hatályát veszti az Ut. 1. melléklet 1. táblázat B:2
mezõje.
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1. §

Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével
összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás
(a továbbiakban: U.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A munkaterv biztosítja:)
„a) a kormányzati célok megvalósításának ágazati szintû támogatását,”

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

2. §

Dr. Hende Csaba s. k.,

(1) Az U. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MH Központi Portál Szolgáltatás keretében kialakított Munkatervezõ Modul (a továbbiakban: Munkatervezõ Modul) használatához az érintett személyek szerkesztõi vagy jóváhagyói felhasználói jogosultságát a honvédelmi szervezet vezetõje állapítja meg. A jogosultság
beállításához szükséges adatokat az azokban beállt változás esetén a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) fõosztályvezetõje részére,
az általa meghatározott tartalommal kell megküldeni.”
(2) Az U. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az éves és havi munkatervek a fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzéseket és a HM igazgatása mint intézmény államháztartási belsõ ellenõrzéseit nem tartalmazzák.”

honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 72/2014. (X. 31.) HM utasításhoz

Az Ut. 1. melléklet 1. táblázat E:2 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(E)

(2.)

Sínai-félszigeten
állomásozó
Multinacionális Erõk
és Megfigyelõk (MFO)
Magyar Kontingens

3. §

A honvédelmi miniszter
73/2014. (X. 31.) HM
utasítása
az éves és havi munkatervek összeállításával és
a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon
követésével összefüggõ feladatokról szóló
2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a kormányzati
stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 31. és 32. §-ában foglaltakra – a következõ
utasítást
adom ki:

Az U. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A HVKF közvetlen szervezetek a HM éves intézményi munkaterve alapján, saját feladataik vonatkozásában éves munkatervet készítenek.
(4) A HM szervek – a Miniszteri Kabinet, a titkárságok
és a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda kivételével – a HM
havi munkaterve alapján, valamint a HM szervezetek és
a HVKF közvetlen szervezetek a saját jóváhagyott éves és
a HM havi munkaterve alapján, saját feladataik vonatkozásában havi munkatervet készítenek.”

4. §
Az U. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az éves intézményi, valamint az éves munkatervek tervidõszaka a tárgyév január 1-jétõl a tárgyévet követõ év március 31-éig tart.
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(2) A havi munkaterv tervidõszaka a tárgyhó elsõ munkanapjától a következõ hónap ötödik munkanapjáig tart.”

5. §
(1) Az U. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A HM éves intézményi munkaterve magában foglalja a tárgyévi tevékenység vonatkozásában:
a) a HM tevékenységének fõ irányait,
b) a HM feladatait,
c) az ellenõrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) az ünnepnapok körüli munkarendet,
f) a kidolgozásra tervezett jogszabályokat, országgyûlési és kormány-elõterjesztéseket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és az ágazat mûködésével kapcsolatos normatív szabályozókat,
g) a HM idõszakos és eseményhez kötött jelentéseit,
h) a tárgyévet követõ két év tevékenységének fõ irányait és
i) a feladatok elõkészítésének, végrehajtásának felelõseit, az ellenõrzések vezetéséért felelõsöket, a végrehajtásukban együttmûködõket, a végrehajtás határidejét, az elõterjesztés idõpontját, az adott feladat elõkészítésében és
végrehajtásában döntésre jogosult vezetõ, az ellenõrzésrõl
készített jelentés címzettjének megnevezését.”
(2) Az U. 7. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A HM havi munkaterve tartalmazza:)
„h) a minisztériumi vezetõk, valamint a HM szervek,
HM szervezetek és a HVKF közvetlen szervezetek vezetõi
tervezett szabadságát, külföldi szolgálati elfoglaltságát.”
(3) Az U. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) A központi hivatalok, a HM szervezetek éves intézményi munkaterve, valamint a HVKF közvetlen szervezetek éves munkaterve tartalmazza:
a) a tárgyévi tevékenységük fõ irányait, különös tekintettel az országos hatáskörbõl adódó jellegre,
b) a szervezet és szervezeti elemeinek tárgyévi feladatait,
c) a hatósági és szakhatósági tevékenységhez kötött, illetve a védelmi igazgatási tevékenységhez kapcsolódó és
egyéb ellenõrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) az ünnepnapok körüli munkarendet,
f) a kidolgozásra tervezett jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és a központi hivatal, HM
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szervezet szakterületével kapcsolatos normatív szabályozókat és
g) a szervezet idõszakos és eseményhez kötött jelentéseit.
(4) A HM szervek és szervezetek, a központi hivatalok,
valamint a HVKF közvetlen szervezetek havi munkaterve
tartalmazza:
a) az adott hónap tevékenységének fõ irányait,
b) az adott szerv, illetve szervezet feladatainak
ba) megnevezését,
bb) kidolgozásáért vagy végrehajtásáért felelõs nevét,
bc) kidolgozásában vagy végrehajtásában együttmûködõ
belsõ és külsõ szerveket, szervezeteket,
bd) kidolgozásának idejét (tól–ig),
be) elõterjesztésének határidejét, címzettjét,
bf) végrehajtásához kapcsolódó megjegyzés rovatot,
c) az ellenõrzéseket,
d) a rendezvényeket és
e) a vezetõ állomány tervezett szabadságát, külföldi
szolgálati elfoglaltságát.”
(4) Az U. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az éves intézményi munkaterveknek, valamint
a havi munkaterveknek tartalmazniuk kell az adott tervben
meghatározott feladatok nyomon követéséhez kapcsolódó
cél- és eredmény-mutatószámokat.”

6. §
Az U. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A HM éves intézményi és havi munkatervének
összeállításáért a HM TKF fõosztályvezetõje a felelõs.”

7. §
Az U. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az éves intézményi munkatervek, éves és havi
munkatervek összeállítását a Munkatervezõ Modul használatával kell végrehajtani az önálló állománytáblával rendelkezõ katonai szervezetek szintjéig.”

8. §
Az U. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A HM éves intézményi munkatervét olyan
ütemezéssel kell összeállítani, hogy az a HVKF egyetérté-
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sével, a HM KÁT útján a tárgyévet megelõzõ év december
31-éig a honvédelmi miniszter által jóváhagyásra kerüljön.
(2) A HM TKF a HM éves intézményi munkatervét
– annak jóváhagyását követõen – közzéteszi a Munkatervezõ Modulon.”
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készített éves munkaterveit a közvetlen vagy átruházott
hatáskörben irányító HM KÁT, a HVKF, a helyettes államtitkárok a HM éves intézményi munkatervének jóváhagyását követõ harmincadik napig hagyják jóvá.”

12. §
9. §
Az U. a következõ 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C. § A HM havi munkaterve összeállításának, egyeztetésének rendje:
a) a honvédelmi szervezetek vezetõi javaslataikat
a 3. §-ban meghatározottak szerint, legkésõbb a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ munkanapjáig a Munkatervezõ Modulba töltik fel,
b) a HM TKF fõosztályvezetõje a beérkezett javaslatok
alapján összeállított és pontosított munkaterv tervezetét
legkésõbb a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizedik munkanapjáig a Munkatervezõ Modul felületén megjeleníti, amihez a honvédelmi szervezetek vezetõi három munkanapon
belül észrevételt, javaslatot tehetnek,
c) az egyeztetéseket követõen az elkészített munkatervet a HM TKF fõosztályvezetõje a HVKF egyetértésével
felterjeszti a HM KÁT részére jóváhagyásra, és
d) a HM TKF fõosztályvezetõje a jóváhagyott tervet
a tárgyhónapot megelõzõ hónap utolsó munkanapjáig
a Munkatervezõ Modul felületén megjeleníti.”

10. §
Az U. a következõ 8/D. §-sal egészül ki:
„8/D. § (1) A munkatervhez a javaslatok és észrevételek
továbbítása a Munkatervezõ Modul használatával történik, az oda feltöltött javaslatok biztonsági másolatainak
a HM TKF-re történõ egyidejû megküldésével. A jóváhagyott munkaterv papírra történõ nyomtatását csak az ügyviteli szabályoknak megfelelõen, a készítõ szervezetnél
történõ tárolásra kell végrehajtani.
(2) A jóváhagyott HM éves intézményi és havi munkatervének tervidõszakon belüli pontosítását a HM TKF fõosztályvezetõje engedélyezi a feladat végrehajtásért felelõs szervezet vezetõjének írásos kérelmére, melynek formáját a HM TKF fõosztályvezetõje határozza meg.”

(1) Az U. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A havi munkatervek kidolgozására kötelezett honvédelmi szervezet vezetõje a tárgyhónapot követõ hónap
hetedik munkanapjáig az egyes feladatok Munkatervezõ
Modulban történõ végrehajtási információinak egyidejû
rögzítése mellett jelentést terjeszt fel a HM TKF fõosztályvezetõje útján a HM KÁT részére a végrehajtott és a folyamatban lévõ fõbb feladatokról, az elmaradt és áttervezett
feladatokról, az elmaradás okáról, az ellenõrzésekrõl, valamint a rendezvényekrõl.”
(2) Az U. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A HM TKF a HM Kontrolling Fõosztállyal (a továbbiakban: HM KOF) együttmûködve, a tárgyév július
hónap ötödik munkanapjáig beérkezett jelentések alapján,
féléves nyomonkövetési jelentést készít a tervezési feladatok hatékonyságára, valamint az intézményi munkatervben szereplõ feladatok végrehajtására vonatkozóan, amelyet a tárgyév július hónap utolsó munkanapjáig felterjeszt
a HM KÁT részére. A jelentés tartalmi és formai követelményeit a HM TKF fõosztályvezetõje a HM KÁT által
megfogalmazott szempontok alapján a tárgyév május hónap utolsó munkanapjáig határozza meg.”

13. §
Az U. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A honvédelmi szervezeteknél az intézményi munkaterv elkészítésének folyamatához kapcsolódó tervezési
módszertani kézikönyv, valamint az üzemeltetõ szakmai
bedolgozásával elkészített Munkatervezõ Modul felhasználói kézikönyvének kidolgozásáért, közzétételéért és karbantartásáért a HM TKF fõosztályvezetõje a felelõs. A tervezési kézikönyvet és a felhasználói kézikönyvet a HM
TKF közzéteszi a Munkatervezõ Modulon.”

11. §
14. §
Az U. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A HM szervezetek és a HVKF közvetlen szervezetek a HM jóváhagyott éves intézményi munkaterve alapján

Az U. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének jelentéseit 2015. január 1-jétõl
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a Munkatervezõ Modul alkalmazásával, a HM intézményi
munkatervében rögzített idõszakos és eseményhez kötött
jelentések formájában kell végrehajtani.”

15. §
Az U. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Azok a honvédelmi szervezetek, amelyek a Munkatervezõ Modul eléréséhez nem rendelkeznek MH Intranet végponttal (a továbbiakban: STN végpont), az elérhetõség biztosításáig továbbra is a kiadott MS Excel formátumban készítik el elõírt terveiket és terjesztik fel bedolgozásaikat szolgálati elöljáróiknak, akik intézkednek a bedolgozásoknak a Munkatervezõ Modul megfelelõ oldalára
való feltöltésére. A HM társadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkár irányítása, felügyelete alá tartozó,
STN végponttal nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek
közvetlenül a HM TKF-re küldik meg MS Excel formátumú bedolgozásaikat.”
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egy példányát tájékoztatásul a HM TKF részére megküldik.”

17. §
Az U. 5. § (2) bekezdésében a „HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF)” szövegrész helyébe a „HM TKF” szöveg lép.

18. §
Hatályát veszti az U. 17. § (3) bekezdése.

19. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A 6. §, 7. §, 9. §, 10. § és 20. § 2015. január 1-jén lép
hatályba.

16. §
Az U. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § Jelen utasításnak az éves és havi munkatervek
összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának
nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló
2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról szóló 73/2014.
(X. 31.) HM utasítással (a továbbiakban: Mód.ut.) megállapított rendelkezései alapján kiadandó intézkedéseket
a Mód.ut. hatálybalépését követõ hónap utolsó munkanapjáig az érintettek kidolgozzák, és jóváhagyás után annak

20. §
Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Információ
Kapcsolati Rendszerének kiadásáról szóló 38/2012.
(HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Magyar Honvédség hajózó, ejtõernyõs és búvár
állománya kondicionáló kiképzésének végrehajtásáról
szóló 88/2013. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
82/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet
mûködésének szabályozásáról szóló
24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az önkéntes tartalékos katonákkal és munkáltatóikkal
történõ elektronikus kapcsolattartást biztosító
Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításának
és funkcionális bõvítésének elsõ ütemével összefüggõ
egyes felada–tok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja, illetve 11. § (3) bekezdése alapján a
következõ
együttes intézkedést
adjuk ki.
1. Általános rendelkezések

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
83/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Közép-afrikai Köztársaságban végrehajtásra kerülõ
MINUSCA mûveletbe a Magyar Honvédség által
felajánlott erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl
és feladat-végrehajtásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2014 (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az MH Központi Logisztikai Bázis elõkészítési
és megvalósítási feladatainak végrehajtása érdekében
létrehozásra kerülõ Központi Logisztikai Bázis
Munkacsoport felállításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A túlszolgálat vagy a rendkívüli munkaidõ
elrendelésével és annak elszámolásával összefüggõ
feladatok
2. A honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történõ
elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét
támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és
funkcionális bõvítésével összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 60/2014. (IX. 16.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 3. § (1) bekezdése szerinti Elõkészítõ
Törzs vezetõje
a) a túlszolgálat vagy a rendkívüli munkaidõ tervezett
idõpontjáról elektronikus levélben tájékoztatja az eredeti
beosztás szerinti állományilletékes parancsnokot vagy
munkáltatót, aki a jogszabályokban és a honvédségi szervezet belsõ mûködését szabályozó intézkedésben megha-
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tározottak figyelembevételével tájékoztatja az Elõkészítõ
Törzs feladataiban közremûködõ vezényelt katona, valamint közalkalmazotti állományt (a továbbiakban együtt:
Elõkészítõ Törzs személyi állománya) és intézkedik a túlszolgálat vagy a rendkívüli munkaidõ elrendelésére,
b) a túlszolgálatért vagy a rendkívüli munkaidõben történõ munkavégzésért (a továbbiakban: rendkívüli munkavégzés) járó ellentételezés – az Elõkésztõ Törzs zavartalan
mûködésének biztosítása okán távolléti díjra vagy bérpótlékra jogosultság – megállapítása érdekében javaslatát a
túlszolgálat vagy a rendkívüli munkavégzés teljesítését
követõ hónap 10. napjáig a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) ügyviteli szerve útján
megküldi az azt elrendelõ állományilletékes parancsnok
vagy munkáltató részére.
3. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) parancsnoka
az MH HKNYP túlszolgálat és rendkívüli munkavégzés
díjkeretének – a HM utasítás 5. § (2) bekezdése szerinti
feladatokkal összefüggõ – kiegészítésére vonatkozó kérelmét annak túllépése elõtt olyan idõpontban igényli meg a
HM VGH-tól, hogy a kiegészítés összegére vonatkozó döntés kézhezvételekor az MH HKNYP még rendelkezzen túlszolgálat és rendkívüli munkavégzés díjkeret tartalékkal.
4. Az MH HKNYP parancsnoka az Elõkészítõ Törzs
feladataiban közremûködõ vezényelt katona állomány részére a szervezeti sajátosságokból adódó eltérõ illetménykülönbségek mérséklése érdekében – az Elõkészítõ Törzs
vezetõ javaslatának figyelembevételével a vezénylés idõtartamára – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény, valamint a honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet szerint
kezdeményezett és biztosított helyi illetmény keret terhére
illetményeltérítést állapíthat meg.
5. Az MH HKNYP parancsnoka az Elõkészítõ Törzs
feladataiban közremûködõ közalkalmazotti állományt az
Elõkészítõ Törzs vezetõjének javaslata alapján– az Elõkészítõ Törzsben történõ közremûködés idõtartamára – kereset-kiegészítésben részesítheti.

3. A szabadság kiadásával és a szolgálati kötelezettség
alóli mentesítéssel összefüggõ feladatok
6. Az Elõkészítõ Törzs személyi állománya részére a
szabadság kiadásának kezdeményezésérõl az Elõkészítõ
Törzs vezetõje elektronikus levélben tájékoztatja az eredeti beosztás szerinti állományilletékes parancsnokot vagy
munkáltatót, aki a szabadság, illetve a szolgálati kötelezettség alóli mentesítés engedélyezésére a honvédségi
szervezet belsõ mûködését szabályozó intézkedésben
meghatározottak szerint intézkedik.
7. A szabadság, illetve a szolgálati kötelezettség alóli
mentesítés idõ-tartamára járó járandóság megállapítása érdekében az Elõkészítõ Törzs vezetõje a távollét letöltésének tényét a következõ hónap 10. napjáig a HM VGH ügy-
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viteli szerve útján megküldi az azt engedélyezõ állományilletékes parancsnok vagy munkáltató részére.

4. Elhelyezési és logisztikai feladatok
8. Az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködéséhez szükséges elhelyezési feltételeket a HM VGH Központi Illetmény-számfejtõ és Rendszerüzemeltetõ Igazgatóság (a továbbiakban: HM VGH KIRI) által felügyelt és használt
szolgálati-, iroda- és egyéb helyiségek, berendezési tárgyak, bútorzat, valamint személyhez kötött elszámolásköteles szakanyagok biztosítják.
9. Az Elõkészítõ Törzs mûködése alatt a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) az Ügyfélszolgálati Rendszer (a továbbiakban: ÜSZR) bevezetéséhez szükséges eszközöket az
Elõkészítõ Törzs vezetõjének egyetértésével lehet átcsoportosítani.
10. Az MH HKNYP vezényléssel és kinevezéstõl eltérõ
foglalkoztatásban érintett személyi állománya az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködtetéséhez és az általuk végzendõ munkához feltétlenül szükséges anyagokat – az Elõkészítõ Törzs vezetõjével egyeztetett, az általuk készített
és az MH HKNYP kijelölt anyagfelelõsei által aláírt jegyzék alapján – az Elõkészítõ Törzs vezetõje által kijelölt
szolgálati-, iroda- és egyéb helyiségekben használhatják.
11. A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti Csoportfõnökség állományából vezényelt Elõkészítõ Törzs vezetõjének helyettese az ÜSZR-rel összefüggõ feladatainak ellátásához szükséges anyagokat az MH
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) állományából kijelölt anyagfelelõs által aláírt jegyzék alapján használhatja az Elõkészítõ
Törzs vezetõje által kijelölt szolgálati-, iroda- és egyéb helyiségekben.

5. Híradó, informatikai és információvédelmi feladatok
12. Az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködéséhez szükséges híradó- és informatikai szolgáltatásokat az együttes
intézkedés hatályon kívül helyezésének napjáig a
HM VGH KIRI a híradó- és informatikai szolgáltatásokra
vonatkozó szabályok szerint biztosítja.
13. Az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködésének elõkészítése és mûködtetése alatt az Elõkészítõ Törzs vezetõje,
illetve az MH HKNYP parancsnoka kiemelt figyelmet fordít a honvédelmi tárca elektronikus adatvagyonának
hosszú távú biztosítására, melynek érdekében az együttes
intézkedés hatálybalépését követõ 5. napig intézkedik az
elektronikus adatvagyon megfelelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.
14. Az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködtetéséhez
szükséges híradó- és informatikai szolgáltatások összesített igényét és az Elõkészítõ Törzs részére biztosítandó,
módosítandó vagy törlésre kerülõ híradó- és informatikai
szolgáltatásokat a HM VGH KIRI igazgatójának javaslata
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alapján a HM VGH fõigazgatója az együttes intézkedés
hatálybalépését követõ 5. napig a híradó- és informatikai
szolgáltatások biztosításának és átszervezésének érdekében megküldi az MH BHD részére.
15. Az MH BHD a beérkezett szolgáltatás-igények
alapján, a meglévõ erõforrások felhasználásával biztosítja
az igényelt szolgáltatásokat, módosítja a tudakozói adatbázisokat, továbbá a hatáskörét meghaladó híradó- és informatikai igényeket az együttes intézkedés hatálybalépését követõ 15. napig felterjeszti a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség részére.
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különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 16. § (4) bekezdésére, 19. § (1) bekezdésére és 21. § (3) bekezdésére,
a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki.

6. Ügyviteli feladatok
16. Az MH HKNYP parancsnoka az MH HKNYP vezényléssel és kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatásban érintett
személyi állománya eredeti beosztásának ellátásával
összefüggõ tevékenységének ellátására vonatkozó feladatszabást elektronikus úton az általa kijelölt személy és az
Elõkészítõ Törzs vezetõje részére küldi meg. Az MH
HKNYP ügyviteli rendje által meghatározottak szerint kerül biztosításra a papír alapú és ügyviteli úton érkezõ feladatok végrehajtása.

1. A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2014. évi ellátási normákról szóló 31/2014.
(HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) 1. pontja a következõ h) alponttal
egészül ki:
(Az együttes intézkedés hatálya)

7. Záró rendelkezések

„h) az 1. és a 2. melléklet tekintetében a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013.
(IX. 5.) HM rendelet 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldöttekre”
(terjed ki.)

17. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba* és 2015. november 30-án hatályát veszti.

2. Az Intézkedés 2. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. szeptember 30.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
79/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2014. évi ellátási normákról szóló
31/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a

3. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, rendelkezéseit azonban
a) a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 36. § (2a) bekezdése
szerinti kiküldöttek esetében 2014. május 8-tól,
b) az Intézkedés 1. pont b) alpontja szerinti szervezeteknél külföldi szolgálatot teljesítõ személyi állomány és az
1. pont c)–e) alpontja szerinti személyi állomány esetében
a 2014. évi váltástól
kell alkalmazni.
4. Ez az együttes intézkedés a hatályba lépését követõ
napon hatályát veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. szeptember 30.
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1. melléklet a 79/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
„2. melléklet a 31/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedéshez
Lakásbérleti díjak megállapítása
1. Lakásbérleti díj = (alapnorma) × (kategóriaszorzó) × (bútorozottsági szorzó) × (helyõrség szorzó)
+ (alapnorma) × (kategóriaszorzó) × (garázsbérleti szorzó) × (helyõrség szorzó)
2. Alapnorma: a 2014. évre 800 EUR – az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 1000 USD.
3. Kategóriaszorzók:
A

B

1.

Kategória

Szorzó

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I/A
I/B
I/C
II/A
II/B
II/C

3
2
1,75
1,5
1,375
1

4. Helyõrségi, bútorozottsági és garázsbérleti szorzók:
4.1. Északi régió:
A

B

1.

C

D

Északi régió

2.

Helyõrség

Helyõrség szorzó

Bútorozottsági szorzó

Garázsbérleti szorzó

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

Bécs
Brunssum
Brüsszel
Bydgoszcz
Capellen
Cold Lake
Eindhoven
Enschede
Geilenkirchen
Genf
Hamburg
Hága
Heidelberg
Kalkar
Molesworth
Mons
Moose Jaw
Moszkva
Norfolk
Northwood
Oberammergau
Ottawa

1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,00
1,00
0,75
1,65
1,00
1,10
1,00
0,80
1,20
0,85
1,10
2,50
1,10
1,20
0,70
1,25

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,40
1,30
1,30
1,30
1,30
1,38
1,30
1,35
1,35
1,30
1,30
1,30
1,43
1,31

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
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25.

Potsdam

0,75

1,40

0,10

26.

Prága

1,00

1,30

0,10

27.

Ramstein

0,85

1,35

0,10

28.

Stavanger

1,50

1,30

0,10

29.

Szczecin

1,00

1,30

0,10

30.

Tallinn

1,00

1,30

0,10

31.

Tampa

1,10

1,30

0,10

32.

Trencsén (Trencin)

1,00

1,30

0,10

33.

Ulm

0,85

1,40

0,10

34.

Vyskov

1,00

1,30

0,10

35.

Wilhelmshaven

0,85

1,35

0,10

B

C

D

4.2. Déli régió:
A
1.

Déli régió

2.

Helyõrség

Helyõrség szorzó

Bútorozottsági szorzó

Garázsbérleti szorzó

3.

Ankara

1,25

1,31

0,10

4.

Belgrád

1,00

1,30

0,10

5.

Isztambul

1,00

1,34

0,10

6.

Izmir

0,80

1,41

0,10

7.

Larissza

0,60

1,30

0,10

8.

Lisszabon

1,10

1,30

0,10

9.

Madrid

1,00

1,30

0,10

10.

Monsanto

1,10

1,30

0,10

11.

Moron

0,90

1,33

0,10

12.

Motta di Livenza

0,75

1,56

0,10

13.

Nagyvárad

0,60

1,30

0,10

14.

Nápoly

1,00

1,42

0,10

15.

Nicosia

0,75

1,30

0,10

16.

Poggio Renatico

0,75

1,56

0,10

17.

Róma

1,40

1,30

0,10

18.

Solbiate Olona

1,10

1,38

0,10

19.

Torrejon

1,00

1,30

0,10

20.

Udine

0,75

1,56

0,10

21.

Zágráb

1,00

1,30

0,10

5. A bútorozatlan lakás bútorozottsági szorzója: 1”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása
Programot Irányító Munkacsoport
felállításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdés f) pontja és 11. § (3) bekezdése alapján az
alábbi
együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a továbbiakban
együtt: HM szervezetek), a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.
2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy az intézkedésben meghatározott feladatok végrehajtásában közremûködni szíveskedjen.
3. Az MH hosszú távú híradó, informatikai és információvédelmi fejlesztési terveivel, továbbá a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló
39/2013. (VII. 25.) HM utasítással összhangban, a jelenleg
meglévõ tábori kommunikációs eszközök és rendszerek
kiváltása, és új rendszerek kifejlesztése érdekében a Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása program
(a továbbiakban: Tábori C2 program) és részterületeinek
keretében indítandó fejlesztési feladatok irányítására
Program Irányító Munkacsoportot (a továbbiakban: PIM)
hozunk létre.
4. A Tábori C2 program részterületei:
a) harcászati URH rádió beszerzés projekt,
b) harcászati RH rádió beszerzés projekt,
c) híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítõ projekt,
d) tábori C2 szoftver beszerzés projekt és
e) tábori területi híradó, informatikai és információvédelmi rendszer beszerzés projekt.
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5. A PIM-et a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti
Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF) Hadfelszerelés Fejlesztési Osztály állományából kijelölt személy vezeti.
6. A PIM titkári feladatait az MH Logisztikai Központ
(a továbbiakban: MH LK) állományából kijelölt személy
végzi, akinek feladata a PIM mûködéséhez és munkájához
kapcsolódó adminisztratív, valamint a PIM vezetõje által
meghatározott, az elõbbiekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.
7. A PIM állandó tagjai:
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HIICSF) szakirányú képviselõi – a tárca
hosszú távú fejlesztési koncepciójával összhangban a
szakirányú híradó, informatikai és információvédelmi feladatok tekintetében, hadmûveleti követelmények meghatározása, a harcászati-mûszaki követelmények, jóváhagyása, valamint a kialakításra tervezett komplexumok
rendszertechnikai terveinek véleményezése vonatkozásában,
b) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség szakirányú
képviselõi – a HVK hosszú távú haderõfejlesztési koncepciójával összhangban a tárca és az MH perspektivikus igényeinek meghatározása vonatkozásában,
c) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség szakirányú képviselõi – a fejlesztések logisztikai követelményeinek, feladatainak meghatározása és koordinálása vonatkozásában,
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság szakirányú
képviselõi – az alkalmazhatóság megítélése, tesztek és
csapatpróbák végrehajtása, alkalmazói, végfelhasználói
igények, valamint üzemeltetési, üzembentartási igények és
tapasztalatok bedolgozása vonatkozásában,
e) az MH LK érintett szakterületeinek képviselõi – mûszaki, technikai, és logisztikai ellátási kérdések, üzembentartási elgondolások, valamint szakmai követelmények kidolgozása vonatkozásában és
f) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) szakirányú képviselõi – szabványosítási, minõségirányítási, termék kodifikációs, minõségbiztosítási kérdésekben, katonai átvételi és hadtechnikai ellenõrzõ vizsgálatok, kutatás-fejlesztési feladatok, harcászati mûszaki
követelmények (a továbbiakban: HMK) kidolgozása vonatkozásában, valamint jogi, beszerzés-technikai, kereskedelmi és pénzügyi kérdésekben.
8. A PIM meghívott tagjai lehetnek:
a) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség képviselõje
– új eszköz típusok beszerzésének tervezése esetén a harcászati-, hadmûveleti alkalmazási követelmények meghatározása vonatkozásában,
b) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár szakirányú képviselõi az alkalmazhatóság megítélése, tesztek és csapatpróbák végrehajtásában történõ részvétel, alkalmazói igények, valamint üzemeltetési, üzem-
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ben tartási igények és tapasztalatok bedolgozása vonatkozásában,
c) a KNBSZ képviselõje eseti jelleggel a tárca és az MH
szakirányú hadmûveleti követelményeinek és szakmai
igényeinek, feladatainak meghatározása vonatkozásában,
d) a HM ARMCOM Zrt. képviselõje eseti jelleggel a
program és a részterületek rendszerintegrációs és konkrét
kivitelezési feladatainak megvalósítása vonatkozásában,
e) a PIM munkájába eseti jelleggel meghívás alapján
részt vehet más szervezet képviselõje is a PIM vezetõjének
döntése és felkérése alapján, amennyiben jelenléte segíti a
PIM eredményes munkáját.
9. A PIM vezetõjét a HM HVF fõosztályvezetõje, tagjait a 6. pontjában, a 7. pont a)–e) alpontjaiban, valamint a
8. pont a)–b) alpontjában meghatározott szervezetek állományából a HVK törzsigazgatója, a 7. pont f) alpontjában
meghatározott szervezet állományából a HM VGH fõigazgatója jelöli ki, az együttes intézkedés hatályba lépését követõ 10. napig.
10. A KNBSZ képviselõje minden PIM ülésre meghívásra kerül.
11. A PIM tagjai a döntések elõkészítése érdekében közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a HM és MH szervekkel, szervezetekkel, saját szakterületük vonatkozásában.
12. A PIM vezetõje a feladatok végrehajtása érdekében
a PIM munkájában résztvevõ szervezetek vezetõjénél közremûködést kezdeményezhet, figyelemmel a PIM tagjainak szolgálati határidõs elfoglaltságára. Az érintett szervezetek vezetõi a munkacsoport vezetõjének megkeresésére
a feladatkörük szerint kötelesek együttmûködni.
13. A PIM fõ feladata – a program végrehajtás idõszakában – a már megkötött keretszerzõdésekhez kapcsolódóan,
az éves kiegészítõ megállapodások szakmai elõkészítése,
a projektek, feladatok összehangolása és azok végrehajtásához kötõdõ felsõvezetõi döntések elõkészítéséhez szükséges elemzések, véleményezések és javaslatok összeállítása, felterjesztése a tárca vezetõi részére, a tevékenysége
során vizsgált összes alternatíva megjelenítésével, továbbá a programmal összefüggõ kutatási, fejlesztési, tervezési, szervezési, ellenõrzési és koordinációs feladatok irányítása. A PIM mûködése során döntési jogkörrel nem rendelkezik.
14. A PIM további kiemelt feladata a 4. pontban szereplõ feladatok és az azokhoz kapcsolódó nem híradó, informatikai és információvédelmi projektek közötti összhang
megteremtése, a rendelkezésre álló források gazdaságos,
optimális, idõbeni felhasználása céljából.
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15. A PIM részletes feladatai:
a) elemzi és tisztázza a programhoz és annak részterületeihez kapcsolódó végrehajtott feladatokat, korábbi vezetõi döntéseket, folyamatosan pontosítja a program végrehajtására irányuló feladat- és ütemtervet, jelenti a feladat
végrehajtását akadályozó, hatáskörét meghaladó döntést
igénylõ problémákat,
b) összehangolja és koordinálja a hadfelszerelési fejlesztési programoknak, a Tábori C2 programhoz és annak
részterületeihez kapcsolódó beszerzéseit, illetve a különbözõ szakterületeken jelentkezõ fejlesztési igényeket. Az
érintett projektek közötti összhang megteremtésével biztosítja a források idõbeni, optimális felhasználását és a hadmûveleti követelményben foglaltak megvalósulását,
c) elkészítteti a különbözõ, beszerzésre tervezett híradó-informatikai eszközök és rendszerek harcászati mûszaki követelményeit, melyet jóváhagyásra felterjeszt,
d) elemzi az egyes részterületi projektekre vonatkozó
szerzõdések keretében a szállítók által benyújtott mûszaki
specifikációk tervezeteit, mely alapján javaslatot terjeszt
fel az alkalmazhatóságról,
e) felügyeli a szükséges mûszaki fejlesztések végrehajtását, figyelemmel a jóváhagyott hadmûveleti és harcászati mûszaki követelményekre, valamint a rendszertechnikai tervekre,
f) elõkészíti a programhoz és annak részterületeihez
kapcsolódó felsõ vezetõi döntéseket, elkészíti a szükséges
beszámolók, illetve elõterjesztések anyagát,
g) koordinálja a kapcsolódó tervezési feladatokat és a
beszámolók elkészítését, összhangban a tárca hosszú és
rövid távú terveivel, a vonatkozó szabályozóknak megfelelõen, a HVK HIICSF-el történt egyeztetés alapján,
h) összeállítja a tárgyévet követõ évekre vonatkozó feladatok prognosztizált forrásigényét és tájékoztatásul megküldi a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály részére,
i) elõkészíti a Tábori C2 program és annak részterületeihez kapcsolódó, új eszköz illetve rendszer beszerzésekre
irányuló éves, illetve eseti kiegészítõ megrendeléseket,
j) részt vesz az új eszköz illetve rendszer típusok katonai
alkalmassági vizsgálatainak végrehajtásában,
k) feldolgozza a vizsgálatok tapasztalatait, és beépíti
azokat a további fejlesztések terveibe,
l) javaslatot tesz a fejlesztés keretében létrejövõ vagy
beszerzett eszköz illetve rendszer rendszeresítésének kezdeményezésére,
m) kidolgoztatja a beszerzendõ eszközök üzembentartási elgondolását, ezen kapcsolatban meghatározza a termékazonosításba bevont elemeket és
n) folyamatosan felügyeli a HM VGH minõségbiztosítási szakembereivel együttmûködve a program teljesülését
a katonai átvételek során, és szükség esetén ellenõrzi a
Szállítók telephelyén a katonai szerzõdések teljesülésének
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a folyamatát, mert a Tábori C2 program az állami minõségbiztosítás tárgyát képezi.
16. A PIM ülései kéthavi rendszerességgel kerülnek
végrehajtásra. Az ettõl eltérõ ülések összehívását az aktuális feladatok függvényében a PIM vezetõje kezdeményezi.
17. A PIM az alakuló ülését az együttes intézkedés hatálybalépését követõ 30. napig megtartja.
18. A PIM titkára a folyamatban lévõ feladatok aktuális
helyzetérõl, beszerzések állapotáról, az új információkról
az érintett szervezeteket a megalapozott véleményalkotás,
és a vezetõi döntés elõkészítés érdekében rendszeresen tájékoztatja.
19. A HM Védelemgazdasági Helyettes Államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT) kérésére a PIM vezetõje az
elvégzett munkáról, a döntést igénylõ kérdésekrõl – a feladatok ismeretében jelentést tesz és egyidejûleg tájékoztatja a HVK HIICSF-t valamint a HM Védelmi Tervezési
Fõosztályt is.

11. szám

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
29/2014. (HK 11.) HM KÁT
szakutasítása
a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet
nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek
és készleteinek számítógépes analitikus
nyilvántartásának rendjérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasításban foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium fejezet befektetett eszközeinek és
készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának
rendjérõl a következõ
szakutasítást
adom ki:

20. A PIM munkájában való részvételért díjazás nem jár
és nem adható.
21. A belföldi kiküldetési költségeket az érintett tag tekintetében az állományilletékes szervezet tervezi és biztosítja.
22. Az esetlegesen felmerülõ külföldi kiutazásokat a
HM VGH tervezi a kereskedelmi kiutazások tervében és
biztosítja azok költségeit. A kereskedelmi kiutazások tervezése érdekében a HM HVF a tárgyévet megelõzõen
augusztus 1-ig megküldi igényeit a HM VGH részére.
A HM VGH a kereskedelmi kiutazások tervét a tárgyévet
megelõzõen augusztus 31-ig terjeszti fel jóváhagyásra a
HM VGHAT részére.
23. Felkérjük a HM ARMCOM Zrt. vezérigazgatóját,
hogy képviselõjének biztosításával, igény szerint, eseti jelleggel támogassa a PIM munkáját.
24. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmért felelõs miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy a szakutasítás végrehajtását szervezete
vonatkozásában tegye lehetõvé.
3. Az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet 45. §-ára és 14. mellékletére figyelemmel a
befektetett eszközök és készletek analitikus nyilvántartására kötelezett honvédelmi szervezetek a 4. pont szerinti
analitikus nyilvántartást vezetik.
4. A HM fejezet központi gazdálkodásának és könyvvezetésének egységes elveire és gyakorlati alkalmazására tekintettel a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
és készletek analitikus nyilvántartása a központilag fejlesztett és a honvédelmi szervezetek részére telepített windows-alapú, ESZKÖZ-program rendszerrel (a továbbiakban: ESZKÖZ-program) készül el.
5. A 4. pont szerinti számítógépes analitikus nyilvántartás vezetésének eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.
6. A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) az 1. melléklet naprakészségét biztosítja.
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7. Az ESZKÖZ-programot a 8. és 9. pont szerinti kivételekkel a honvédelmi szervezetek könyvvezetési feladataik ellátása során kötelezõen alkalmazzák.
8. Az MH Egészségügyi Központ az intézményi gazdálkodáshoz kapcsolódó befektetett eszközei és készletei esetében a MEDWORKS számviteli informatikai rendszerben vezeti az analitikus nyilvántartást.
9. Az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban:
MH ARB) a lõszerek, rakéták, mûszaki harcanyagok, repülõ-mûszaki és kiképzés-technikai pirotechnikai anyagok MH szintû sorozatszám szerinti nyilvántartását külön
erre a célra kifejlesztett HARCANYAG nyilvántartó programmal vezeti, melynek adatait papír alapon, havi rendszerességgel átadja a HM VGH részére. A HM VGH az
eszközmozgások értékét szerepelteti az MH ARB központi vagyonában.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
30/2014. (HK 11.) HM KÁT
szakutasítása
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
befektetett eszközei és készletei tárolóhely
törzsállományának felvételérõl,
valamint az intézményi tárolóhely-kódokról szóló
27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ
szakutasítást
adom ki:

10. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép hatályba.*
11. Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet befektetett eszközeinek és készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának rendjérõl szóló
20/2012. (HK 13.) HM VGHÁT szakutasítás.
Dr. Dankó István s. k.,

1. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának
felvételérõl, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról
szóló 27/2014. HM KÁT szakutasítás 1. melléklete az
1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a szakutasítás az aláírását követõ 3. napon lép hatályba.

HM közigazgatási államtitkár

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
* A szakutasítás aláírásának napja 2014. október 13.

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. október 16.

1. melléklet a 30/2014. (HK 11.) HM KÁT szakutasításhoz
1. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának felvételérõl, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról szóló 27/2014. HM KÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás) 1. mellékletében foglalt táblázat 13 sora helyébe a következõ sor lép:
13
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HM Humánpolitikai Fõosztály Humán Erõforrás Gazdálkodási Osztály

raktár

2. A Szakutasítás 1. mellékletében található táblázat a következõ 46-50 sorokkal egészül ki:
46
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HM Üzemeltetési Igazgatóság

alegység

47

10349

HM Üzemeltetõ Osztály

alegység

48

10350

HM I. Sportobjektum

alegység

49

10351

HM Ügyvitel

alegység

50

10352

HM IMR

alegység
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11. szám

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
267/2014. (HK 11.) HVKF
parancsa
a STEADFAST INDICATOR 2015 HUMINT
gyakorlat Indító Tervezõi Konferenciájának
elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
289/2014. (HK 11.) HVKF
parancsa
a 2014. október 23-ai Nemzeti Ünnep
megünneplésével, valamint a Halottak Napi
koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás
végrehajtásával összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
293/2014. (HK 11.) HVKF
parancsa
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
programjai katasztrófavédelmi biztosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
294/2014. (HK 11.) HVKF
parancsa
az „ALAPOS BÁZIS 2014” Törzsgyakorlás során
települõ MH stratégiai szintû vezetési elemek valós
személyügyi biztosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/5/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat egyes
elemeinek alkalmazásával és a rádiólokációs
lefedettség eseti biztosításával kapcsolatos egyes
feladatokról szóló M/3/2014. (HK 7.) HVKF
intézkedés módosításáról***

A Honvéd Vezérkar fõnökének
268/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Szlovénia légterében végrehajtandó Légvédelmi
Készenléti Szolgálatban részt vevõ erõk kijelölésérõl,
felkészítésérõl és a légtérrendészeti feladatok
ellátásáról***

A Honvéd Vezérkar fõnökének
276/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezetei
harcértékének jelentésérõl***

A Honvéd Vezérkar fõnökének
277/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
„A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderõnemének
Harcszabályzata II. rész – zászlóalj” szabályzat
kiadásáról***

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
***Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/4/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Honvéd Vezérkar személyi állományának
riasztásáról-kiértesítésérõl**

**Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
265/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
„A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderõnemének
Harcszabályzata III. rész – század” szabályzat
kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
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szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdés alapján a
következõ
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Az intézkedés 1. mellékleteként kiadom „A Magyar
Honvédség Szárazföldi Haderõnemének Harcszabályzata
III. rész – század”(a továbbiakban: Harcszabályzat
III. rész) címû szolgálati könyvet, melyet az érintettek külön kapnak meg.
3. A Harcszabályzat III. rész egy elektronikus példányát
az MH Kiképzési és Doktrinális Központ feltölti az MH
Központi Doktrinális Adatbázis állományába.
4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.
Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
270/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (TKH)
szervezési irányelveinek és szervezeti kialakításának
szabályozására
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) tudományos kutatóhellyé minõsítésérõl szóló 2/2014. (HK 9.) HM határozatra – a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (a továbbiakban:
HVK TKH) kialakítása, mûködésének biztosítása és fenntartásának szabályozása érdekében az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében mûködõ HM szervezeteire és a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A HVK TKH feladatainak tervezését, végrehajtását,
szervezetének kialakítását a jelen intézkedésemben meghatározottak szerint és rendben kell végezni.
3. A HVK TKH tudományos testületei:
a) a HVK TKH Tudományos Tanács (a továbbiakban:
HVK TKH TT)

1077

4. A HVK TKH a HVKF véleményezõ és javaslattevõ,
valamint tudományos munka- és kutatást tervezõ-szervezõ, koordináló és irányító testülete.
5. A HVK TKH fõ célkitûzései:
a) a tudományos gondolkodás kibontakoztatásával, tudományos eljárások és módszerek közkinccsé tételével,
kutatások végzésével és az eredmények hasznosításával a
HVK és alárendelt katonai szervezetei rendeltetésével és
mûködésével kapcsolatos feladatok elvi alapjai kidolgozásának elõsegítése;
b) a honvédelmi feladatok megalapozása, a tudományos
és szakmai kutatómûhelyek, kutatások szervezettségének
biztosítása;
c) az eredmények hasznosításának támogatása, elöljárói
döntésekhez tudományos módszerek, információk biztosítása;
d) szakmai és tudományos kutatások folyamatos végzésével és eredményeivel hozzájárulni a hadtudomány és a
kapcsolódó tudományterületek fejlesztéséhez, különös tekintettel a hadászati és hadmûveleti kutatásokra
6. A HVK TKH tevékenységének fõ területei:
a) tudományos munka szervezése, kutatások végzése;
b) a kutatási eredmények innovációjának támogatása;
c) tudományos képzés és továbbképzés;
d) tudományos információ ellátás, tudományos együttmûködés;
e) tudományos rendezvények szervezése és szakmai és
tudományos kiadványok gondozása;
f) A tudományos eredmények alkalmazásba vételének
segítése.
7. A HVK TKH rendeltetése:
a) tudományos kutatásokról, a tudományos információellátás rendjérõl szóló HM utasítások és irányelvek, valamint a HVKF intézkedései, szakmai és tudományos kutatásokra vonatkozó irányelvei alapján a tudományos munka
szervezése;
b) az MH az összhaderõnemi, szárazföldi- és légierõ haderõnemi, logisztikai szak-, valamint a szervezeti mûködés
funkcionális területein katonai-szakmai feladatok elõkészítését és végrehajtását támogató tudományos és szakmai
kutatómunka, valamint szakértõi tevékenység tervezése,
szervezése, folytatása;
c) a haderõfejlesztéssel, -tervezéssel, -szervezésével,
-mûködtetésével, kutatás-fejlesztéssel, a haderõ alkalmazásával, vezetésével és irányításával, felkészítésével, a
csapatok kiképzésével, erõforrás-gazdálkodással, tapasztalatok gyûjtésével, feldolgozásával és hasznosításával
kapcsolatos kutatások végzése;
d) tudományos kutatások eredményei kiértékelésének,
közzétételének, hasznosításának és gyakorlati bevezetésének kezdeményezése, közkinccsé tételének támogatása;
e) szakmai és tudományos kutatás, doktori képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, rendezvényszervezés, az eredmények elérhetõségének és további kutathatóságának érdekében tudományos együttmûködés
szervezése és fenntartása.

1078

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

8. A HVK TKH szervezetei:
a) A HVK TKH TT elnökbõl, elnökhelyettesbõl és tagokból áll.
b) A HVK TKH TT tisztségviselõi és tagjai lehetnek a
HVK közvetlen alárendeltségében mûködõ HM szervezeteknél és MH szervezeteknél dolgozó, tudományos fokozatot már elnyert kutatók, továbbá tudományos fokozattal
nem rendelkezõ, de a tudományos munkaszervezésben,
szakmai kutatómunkában jártas, jól felkészült szakemberek, akik képesek tudományos munkaszervezés, a szakmai
és tudományos kutatás feladatainak végrehajtására.
9. A HVK TKH állománya:
a) HVK TKH TT elnök: Dr. Orosz Zoltán altábornagy,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
b) Elnökhelyettes: Dr. Pogácsás Imre dandártábornok
c) Titkár: Dr. Besenyõ János alezredes
d) Tagok:
– Dr. Tamási Béla ezredes
– Dr. Koller József ezredes
– Dr. Ruszin Romulusz ezredes
– Nagy Sándor ezredes
– Dr. Kassai Károly ezredes
– Dr. Nagy Péter alezredes
– Dr. Murinkó Attila alezredes
– Dr. Eleki Zoltán alezredes
– Dr. Gulyás Géza alezredes
– Mezõ András alezredes
– Dr. Kis Álmos Péter közalkalmazott
10. A HVK TKH önálló költségvetéssel nem rendelkezik, kiadásait az éves terv alapján a HM Tudományos
Munkacsoport biztosítja. Szükség esetén a felmerülõ költségek más forrásból is biztosíthatók.
11. A HVK TKH mûködéséhez szükséges szakkönyvtári szolgáltatásokat az MH KDK Doktrinális és Koncepciófejlesztési Osztály irányítása alatt lévõ Szakkönyvtár biztosítsa.
12. A HVK TKH szervezetét és részletes mûködését
leíró „Szervezeti és Mûködési Szabályzatot” a HVK TKH
TT elnöke készítse el és jóváhagyásra terjessze elõ.
13. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba és
visszavonásig érvényes.*

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
285/2014. (HK 11.) HVKF
intézkedése
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet, a Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a
Stratégiai Mûveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs mûködésének egyes szabályairól szóló
74/2014 HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint a
Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014.
(IX. 26.) HM utasítás alapján az alábbi
intézkedést
adom ki:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az intézkedés hatálya
1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

II. Fejezet
A FELKÉSZÜLÉS ÉS MEGELÕZÉS IDÕSZAKÁNAK
KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI
2. A felsõ szintû vezetõ szervek általános feladatai
2. A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségei a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF) koordinálásával részt vesznek a HVKF
hatáskörébe tartozó szakterületi szabályozók kidolgozásában, azok szakmai feladatkörükbe tartozó szabályainak kialakításában és folyamatos felülvizsgálatában. Értékelik a
kialakított szabályozás gyakorlati érvényesülését, és részt
vesznek az alárendelt szervezetek szakterületi ellenõrzésében.

3. A felsõ szintû vezetõ szervek speciális feladatai
* Az intézkedés aláírásának napja 2014. október 3.

3. A HVK HDMCSF
a) meghatározza a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt katonai szer-
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vezetek felkészítési és igénybevételi, továbbá riasztási, valamint aktivizálási követelményeit;
b) tervezi és végzi a katasztrófahelyzetek megelõzésébe
és felszámolásába bevonható katonai erõi alkalmazásával,
azok vezetésével kapcsolatos, a HVKF hatáskörébe tartozó stratégiai feladatokat;
c) gondoskodik a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv (a továbbiakban: ÁKT) folyamatos felülvizsgálatáról;
d) kidolgozza a HVKF alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek katasztrófavédelmi tevékenységét szabályzó
intézkedést;
e) koordinálja a HVKF alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek katasztrófavédelmi tevékenységének adott,
várható feladatokra vonatkozó rövid távú tervezését,
összeállítja a mûveleti elgondolást;
f) összehangolja a középszintû vezetõ szervek, a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a végrehajtó erõk katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív
tervezõ és kidolgozó munkáját, irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését;
g) biztosítja a Stratégiai Mûvelet Vezetési CsoportKatasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban:
SMVCS-KOT) riasztási, aktivizálási és mûködési feltételeit;
h) a HVKF egyetértésével szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti az SMVCS-KOT felkészítési tervét a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási
államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére;
i) megszervezi és végrehajtja az SMVCS-KOT felkészítését;
j) kialakítja és naprakészen tartja a várható feladatok
végrehajtásához szükséges adatbázisokat;
k) elkészíti az SMVCS-KOT mûködéséhez szükséges
okmányrendszert;
l) felhasználásra biztosítja az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP), az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrségdandár (a továbbiakban: MH BHD) és az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK), az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) valamint az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH
GAVIK) részére a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban:
HM HH) által biztosított ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” nyilvántartó adatbázist;
m) részt vesz a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlatok elõkészítésében és levezetésében, ennek keretében az illetékes HM szervek, szervezetekkel együttmûködve elkészíti a gyakorlatok tárcaszintû levezetési tervét;
n) a hatáskörébe utalt feladatok tekintetében együttmûködik a katasztrófavédelemben közremûködõ központi államigazgatási szervekkel, valamint a veszélyes tevékenységet folytató egyes létesítményekkel;
o) ellenõrzi a HKR-be kijelölt erõk felkészültségét és alkalmazási feltételeik meglétét;
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p) a szakterületük szerint érintett szervek bevonásával
kijelöli és az ÁKT-ban megjeleníti a bázislaktanyákat, az
azokat biztosító alakulatokat, valamint felelõsségi körzeteit.
4. A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF)
a) kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok híradására, informatikai és információvédelmi támogatására
vonatkozó szabályozókat;
b) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenõrzésében.
5. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)
a) meghatározza a HKR-be kijelölt erõk logisztikai támogatásának elveit;
b) kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai
támogatása megtervezésérõl és végrehajtásáról szóló
szabályozókat;
c) kidolgozza a HKR-be kijelölt erõk logisztikai támogatására vonatkozó felsõszintû szabályzók és tervek logisztikai szabályait;
d) meghatározza a védekezési költségek nyilvántartásának rendjét, a feladat végrehajtását követõen összesíti a logisztikai jellegû költségeket;
e) szakterülete vonatkozásában részt vesz a védekezésben érintett (tárcán kívüli) szervezetekkel történõ együttmûködés megszervezésében;
f) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenõrzésében.
6. HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF)
a) meghatározza a HKR-be kijelölt katonai szervezetek
személyügyi nyilvántartására vonatkozó elõírásokat és
követelményeket;
b) kidolgozza a HKR-be kijelölt erõk személyzeti támogatására vonatkozó felsõszintû szabályzók és tervek
szakmai szabályait;
c) felkészíti a katonai szervezetek személyügyi nyilvántartását vezetõ állományát a védekezéssel kapcsolatos személyügyi feladatok ellátására;
d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterület ellenõrzésében.
7. Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK)
a) a HVK HDMCSF-séggel együttmûködve meghatározza a HKR-be kijelölt katonai szervezetek kiképzési és
felkészítési követelményeit;
b) kidolgozza és felügyeli a katasztrófavédelmi feladatokhoz kapcsolódó általános és szakkiképzés tervezését és
végrehajtását;
c) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenõrzésében;
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d) feldolgozza a HKR mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatokat, kezdeményezi, illetve végrehajtja azok beépítését a vonatkozó tervekbe és szabályozókba.
8. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP)
a) kidolgozza az önkéntes tartalékos állomány katasztrófavédelmi feladatokra történõ behívásának-, valamint a
tényleges szolgálatból történõ elbocsátásának szabályait;
b) végrehajtja az önkéntes tartalékos állomány behívása
elõkészítésével kapcsolatos katonai igazgatási szaktevékenység szakmai irányítását, felügyeletét, ellenõrzését;
c) a megyei, fõvárosi védelmi bizottsági (a továbbiakban: MVB) állandó tagságból adódóan katonai igazgatási
szakterületen támogatja az MVB munkáját;
d) biztosítja a helyi védelmi bizottságokba (a továbbiakban: HVB) az állományába tartozó HVB honvédelmi elnök-helyetteseket, akik ellátják helyi szinten a katonai
igazgatási és védelmi igazgatási szakfeladatokat.

4. A HKR-be kijelölt katonai szervezetek
általános feladatai
9. A HKR-be kijelölt katonai szervezetek általános feladataik végrehajtása során:
a) kidolgozzák, és naprakészen tartják Katasztrófavédelmi Alkalmazási Terveiket (a továbbiakban: KAT) az
ÁKT alapján;
b) kidolgozzák a Mûvelet Vezetési Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: MVCSKOCS), a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok (a továbbiakban: KOCS), az Operatív Csoportok (a továbbiakban: OCS) katasztrófavédelmi feladatait, kijelölik az
MVCS-KOCS, a KOCS, OCS állományát, megszervezik,
megtervezik tevékenységük rendjét;
c) kijelölik a katasztrófavédelmi munkacsoportokat, intézkednek a munkacsoportok okmányai át- és kidolgozására, valamint naprakészen tartására;
d) biztosítják a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt
erõket, gondoskodnak a technikai eszközök folyamatos
meglétérõl és alkalmazhatóságáról;
e) megszervezik a szervezet katasztrófavédelmi riasztását és értesítését, biztosítják saját állományuk riasztási, aktivizálási és mûködési feltételeit;
f) kidolgozzák az objektumvédelmi tervüket és arról tájékoztatják a HVK HDMCSF-et és a segítségnyújtásra felkért katasztrófavédelmi szerveket;
g) tervezik, irányítják és végrehajtják a katasztrófavédelmi felkészítést az alap- és szakkiképzés rendszerében;
h) meghatározott idõszakonként begyakorolják a belsõ
védelmi tervben szereplõ feladataikat;
i) kidolgozzák, és naprakészen tartják a katasztrófavédelemmel kapcsolatos adattárakat, nyilvántartásokat és
terveket, végrehajtják adatszolgáltatási feladataikat.
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10. Az MH ÖHP, MH BHD, MH EK, az MH LK, az
MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ), valamint az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA):
a) az ÁKT alapján kidolgozza és naprakészen tartja
szervezeti KAT-ját;
b) biztosítja az MVCS-KOCS, a KOCS-ok, OCS-ok riasztási, aktivizálási és mûködési feltételeit;
c) hatáskörében kijelöli a Katasztrófavédelmi Operatív
Részleg (a továbbiakban: KOR) állományát, meghatározza tevékenységük rendjét;
d) kijelöli, szükség esetén átcsoportosítja az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekbõl kijelölendõ katasztrófavédelmi munkacsoportokat;
e) kiadott elõírások és szabályzók alapján végzi a katonai szervezet katasztrófavédelmi tervezõ, szervezõ munkáját;
f) naprakészen tartja a munkacsoportok katasztrófavédelmi okmányait, szükség esetén elvégzi azok át- és kidolgozását;
g) megszervezi a saját- és az alárendeltjeik katasztrófavédelmi riasztását és értesítését;
h) megszervezik és irányítják az alárendeltek katasztrófavédelmi kiképzésének végrehajtását;
i) összeállítják és felterjesztik a HM Információ Kapcsolati Rendszerében (a továbbiakban: HM IKR) és a kapcsolódó szabályozásban rögzített jelentéseiket.

5. A HKR-be kijelölt katonai szervezetek
speciális feladatai
11. Az MH ÖHP
a) intézkedik az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) mûködtetési feltételeinek folyamatos fenntartására;
b) koordinálja az alárendeltségében lévõ és a HVKF
közvetlen alárendeltségében lévõ katonai szervezetek közlekedési szakági feladatait;
c) közlekedési szakterület vonatkozásában bedolgozást
tesz az MH szintû katasztrófavédelmi feladatok központi
támogatása szabályozásának kiadásához
12. Az MH BHD a HVK HIICSF által kiadott, a katasztrófavédelmi feladatok híradására, informatikai és információvédelmi támogatására vonatkozó szabályozó alapján
részt vesz az HKR híradó-informatikai támogatásának tervezésében és végrehajtásában.
13. Az MH EK
a) biztosítja a HKR-be kijelölt egészségügyi munkacsoportok riasztásának és igénybevételének feltételeit, megtervezi és szervezi azok állományának felkészítését;
b) ellátja az ÁKT-ban és a vonatkozó szabályzókban
meghatározott feladatait;
c) szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erõi egészségügyi ellátása és
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egészségügyi tevékenysége felett, biztosítja az MH
Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: MH
JVCS) mûködési feltételeit;
d) kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítására vonatkozó szabályozót.

b) folyamatosan biztosítja a döntéshozó számára a megalapozott döntések elõkészítéséhez
és végrehajtásához szükséges meteorológiai információkat, elõrejelzéseket.

14. Az MH GAVIK
a) kidolgozza és az MH ÖHP útján jóváhagyásra felterjeszti az ÁIK KAT-ját;
b) biztosítja az ÁIK riasztási, aktivizálási és mûködési
feltételeit;
c) elkészíti és naprakészen tartja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos mûködési okmányait, adatbázisait;
d) részt vesz a szervezet rendeltetésével összhangban
levõ hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok
elõkészítésében és levezetésében;
e) feldolgozza a HM HH által rendelkezésére bocsátott
ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” nyilvántartó adatbázis információit, és biztosítja a szükséges információk ágazati döntéshozatali rendszerben történõ felhasználhatóságát;
f) folyamatosan biztosítja a Magyarország területére vonatkozó vegyi, sugár- és biológiai helyzetre vonatkozó
adatokat.

III. Fejezet
A VÉDEKEZÉS IDÕSZAKÁNAK
KATASZTRÓFAVÉDELMI VEZETÉSI FELADATAI

15. Az MH LK
a) Az MH ÖHP kivételével koordinálja a HVKF közvetlen alárendeltségében lévõ katonai szervezetek logisztikai
szakági – kivéve közlekedési szakterület – feladatait;
b) javaslatot tesz a katasztrófavédelmi készletek megalakítására, a technikai eszközök felkészítésére és elhelyezésük biztosítására, szakmailag irányítja a központi katasztrófavédelmi készletek megalakítását és szervezi a
technikai eszközök központi felkészítését;
c) szakági szakmai követelményeket határoz meg a
HKR logisztikai támogatásához szükséges központi készletek megalakítására, raktározására, frissítésére, kiadáshoz
történõ elõkészítésére és a feladat végrehajtást követõen a
karbantartás elvégzésére és a készletek kiegészítésére;
d) naprakész nyilvántartást vezet a katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtásához szükséges, illetve felhasználható központi tárolású hadfelszerelésrõl;
e) évente ellenõrzi a központi készletek meglétét és a tárolás feltételeit, hatáskörében kezdeményezi a szükséges
beszerzéseket;
f) a közlekedési szakterület kivételével szabályozót dolgoz ki az MH szintû katasztrófavédelmi feladatok központi logisztikai támogatásának végrehajtására;
g) a HVK LOGCSF szakmai követelményei alapján kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok központi logisztikai támogatásának tervét.
16. Az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ)
a) speciális igények esetén térképi, távérzékelési adatbázisokat, anyagokat biztosít;

6. A HKR felsõszintû vezetõ szerveinek feladatai
17. Az SMVCS-KOT
a) a HKR aktivizálására vonatkozó döntés alapján,
szükség esetén az MH Központi Ügyelet (a továbbiakban:
MH KÜ) igénybevételével riasztja a katasztrófavédelemre
kijelölt honvédségi erõket;
b) kezdeményezi a végrehajtó erõk igénybevételét;
c) a honvédelmi miniszter, a HVKF döntése alapján kirendeli a riasztott erõket;
d) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont honvédségi erõket, [irányítási feladatait a kialakult helyzet függvényében az MVCS-KOCS, a
KOCS-ok, összekötõk, az MH KÜ a hadmûveleti ügyeleti
szolgálatok útján valósítja meg.];
e) szükség esetén a katasztrófa-elhárítási feladatok
eredményes végrehajtásának támogatására a bázislaktanyákhoz kapcsolódóan felelõsségi körzetekhez igazodó
bázis objektumokat jelöl ki a védekezés során;
f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek riasztását és biztonságos helyre történõ kivonását;
g) javaslatot tesz a katasztrófavédelembe bevonandó további MH erõk kijelölésére, felkészítésére;
h) az MH-n kívüli együttmûködõkkel a Védelmi- és
Közigazgatási Csoporton (a továbbiakban: VKCS) keresztül tartja a kapcsolatot;
i) folyamatosan információt biztosít a VKCS részére a
honvédségi erõk katasztrófák elleni védekezésben való
közremûködésére irányuló, HM-hez érkezõ igények teljesíthetõségérõl, illetve azok teljesítésének helyzetérõl;
j) irányítja a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges információk gyûjtését
és feldolgozását, az adatközlést, adatcserét;
k) végrehajtja jelentési kötelezettségeit az MH katasztrófavédelmi feladatairól;
l) a katasztrófa típusának megfelelõen meghatározza a
menetleveleken és mozgásbizonylatokon feltüntetésre
kerülõ jelölést;
m) szükség esetén pontosítja, meghatározza a katasztrófavédelmi feladat végrehajtására vonatkozó jelentési rendet;
n) javaslatot tesz a központi tárolásban lévõ, HKR feladatokra rendelt készletek kiadására.
18. A HVK HDMCSF
a) nyilvántartja az MH nem katasztrófavédelmi jellegû
feladatokat ellátó erõinek tevékenységét;
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b) kijelölt képviselõ útján részt vesz a VKCS munkájában;
c) saját bázisán biztosítja az SMVCS-KOT folyamatos
mûködését.
19. A HVK HIICSF
a) hatáskörében intézkedik a HKR-be kijelölt erõk híradó és informatikai támogatásának folyamatos fenntartására;
b) megvalósítja a katasztrófák elleni védekezés idõszakában elõírt feladatait a VKCS munkájában való részvétel
útján.
20. A HVK LOGCSF
a) szakterülete vonatkozásában részt vesz a katasztrófák
elleni védekezésben érintett szervezetekkel történõ együttmûködés megszervezésében;
b) hatáskörében intézkedik a HKR-be kijelölt erõk logisztikai támogatásának folyamatos fenntartására;
c) szakértõvel részt vesz a SMVCS-KOT mûködtetésében;
d) megvalósítja a védekezés idõszakában elõírt feladatait a VKCS munkájában való részvétel útján;
e) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenõrzésében.
21. A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF)
a) részt vesz a SMVCS-KOT mûködésében;
b) megvalósítja a katasztrófák elleni védekezés idõszakában elõírt feladatait a VKCS munkájában való részvétel
útján.
22. HVK SZCSF
a) az alárendelt személyügyi szervek által feltöltött adatok alapján nyilvántartja a HKR-ben alkalmazott katonai
szervezetek létszámát, személyügyi adatait;
b) részt vesz a SMVCS-KOT személyügyi adatokkal
kapcsolatos jelentései kidolgozásában;
c) megvalósítja a katasztrófák elleni védekezés idõszakában elõírt feladatait a VKCS munkájában való részvétel
útján;
d) a személyi járandóságok várható többletköltségének
kiszámítása érdekében állománycsoportonként naprakész
létszám adatokat biztosít az SMVCS-KOT részére a HKR
szervezeti elemeiben résztvevõkrõl.
23. Az MH KDK részt vesz az SMVCS-KOT mûködésében.
24. Az MH HKNYP
a) végrehajtja az önkéntes tartalékos állomány kiértesítését, behívását;
b) szükség esetén szakértõvel részt vesz a SMVCSKOT mûködésében.
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25. Az MH EK
a) ellátja az ÁKT-ban és a jogszabályban meghatározott
ellátási kötelezettségei szerinti feladatait;
b) szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavédelmi feladatokban résztvevõ erõinek egészségügyi ellátása és egészségügyi tevékenysége felett, biztosítja az MH
JVCS mûködési feltételeit;
c) egészségügyi szakértõvel, valamint szükség esetén az
MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: MH KJSZ) hatósági személyével részt vesz a
SMVCS-KOT mûködésében;
d) közegészségügyi-járványügyi és munkaegészségügyi biztosítást ad és hatósági felügyeletet gyakorol az
MH katasztrófavédelmi feladatokban résztvevõ erõi vonatkozásában.
26. Az MH LK
a) a közlekedési szakterület kivételével irányítja a katasztrófavédelmi feladatban résztvevõ erõk központi szakági logisztikai támogatását;
b) adatokat biztosít a SMVCS-KOT részére a központi
tárolásban lévõ, adott védekezési feladathoz szükséges
anyagokról és eszközökrõl;
c) irányítja az alárendelt katonai szervezet katasztrófavédelmi tevékenységét;
d) a közlekedési szakterület kivételével szakági szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavédelmi feladatokban résztvevõ erõi logisztikai támogatása felett;
e) tervezi, szervezi, és szükség esetén intézkedik a katasztrófavédelmi feladat logisztikai támogatásához szükséges beszerzési feladatok végrehajtására;
f) végzi a katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggésben más tárcáktól és civil szervezetektõl, szolgáltatóktól
érkezõ felajánlások engedélyeztetési eljárását és meghatározza az átvétel szakmai követelményei és feladatait.

7. A HKR középszintû vezetõ szerveinek feladatai
27. A HKR középszintû vezetõ szervei az MVCSKOCS, valamint a KOCS-ok, amely teljes állománnyal a
SMVCS-KOT vezetõ intézkedése alapján alakulnak meg,
a védekezés idõszakában 24 órás váltásos munkarendben
mûködnek. Az MH ÖHP a végrehajtó erõk vezetése érdekében MVCS-KOCS-ot alakít meg és mûködtet 12 fõvel,
az MH BHD 3 fõvel, az MH EK 3 fõvel és az MH LK
5 fõvel alakít meg és mûködtet KOCS-ot.
28. Az MH ÖHP MVCS-KOCS, az MH BHD és MH
EK valamint az MH LK KOCS a SMVCS-KOT intézkedései és a katasztrófavédelmi feladatok támogatására, biztosítására kiadott szakintézkedések, szakutasítások alapján
végzik a védekezés idõszakára vonatkozó szakfeladataikat.
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29. Az MVCS-KOCS és a KOCS-ok feladatai:
a) a SMVCS-KOT intézkedései alapján, a saját
KAT-okban foglaltaknak megfelelõen vezetik alárendeltjeik katasztrófavédelmi tevékenységét;
b) abban az esetben, ha egy katonai szervezet szervezeti
elemei a parancsnokságtól eltérõ helyõrségben helyezkednek el és a HKR-en belüli tevékenységük során irányítási,
vezetési feladatokat is végrehajtanak, KOR különíthetõ ki;
c) egyes katonai szervezeteknél, a szervezet katasztrófavédelmi tevékenységének vezetésére, koordinálására,
OCS mûködtetésére intézkednek;
d) a bázislaktanyának kijelölt katonai szervezetek parancsnokait kijelöli a SMVCS-KOT által meghatározott
felelõsségi körzetek katasztrófa-elhárítási feladatainak
irányítására;
e) az egy idõben különbözõ helyszínen végrehajtott feladatok vezetésére 24 órás váltásban helyszíni katonai parancsnokot jelölnek ki;
f) a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtására felmérik az erõk, eszközök további alkalmazásának lehetõségét;
g) felkészülnek további katasztrófavédelmi erõk, eszközök biztosítására;
h) végrehajtják a HM IKR-ben és a kapcsolódó szabályozásban rögzített adatszolgáltatási feladataikat;
i) összegyûjtik és elemezik a tapasztalatokat, majd ezek
alapján javaslatokat terjesztenek fel a szükségesnek ítélt
változtatásokról a SMVCS-KOT részére;
j) az ÁKT-ban meghatározottak szerint együttmûködnek a védelmi igazgatás területi és helyi szerveivel, az országos hatáskörû szervek helyi képviselõivel, valamint a
helyi védelem vezetésével.
30. A HKR-be kijelölt végrehajtó erõk és az MVCSKOCS valamint a KOCS viszonya:
a) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását az MH
ÖHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek állományából valamint az MH BHD és az MH EK állományából
a HKR-be kijelölt és felkészített munkacsoportok végzik a
SMVCS-KOT, az elöljáró MVCS-KOCS valamint KOCS
feladatszabása alapján. Az MH AA és az MH LZ HKR-be
kijelölt állománya csak a képzés és kiképzés részleges, illetve teljes felfüggesztését követõen alkalmazható. Kijelölésük jelen intézkedés 1. melléklete szerint történik. Az általuk biztosításra tervezett munkacsoportok részletes
összetételét, képességeiket és szakfeladataikat az ÁKT tartalmazza;
b) az elöljáró MVCS-KOCS valamint KOCS vezetõjének intézkedésére, jóváhagyásával, katasztrófavédelmi tevékenységük vezetésére, koordinálására a katonai szervezetek OCS mûködtetnek. Felépítésüket, részletes feladataikat, tevékenységük rendjét a megalakító katonai szervezet elöljáró parancsnokság KAT-ja rögzíti.
31. Amennyiben a HKR kijelölt végrehajtó erõi elégtelennek mutatkoznak a katasztrófavédelmi feladatok ellátására, megfelelõ felkészítést követõen további erõk is be-
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vonhatók. A HKR-be ilyen módon bevont további végrehajtó erõk katasztrófavédelmi készenléti szolgálat keretein
belül hajtják végre katasztrófavédelmi feladataikat.

8. Az Ágazati Információs Központ feladatai
32. Az ÁIK az MH GAVIK bázisán mûködõ, az MH EK,
az MH GEOSZ és az MH GAVIK szakértõibõl álló szervezet, mely szakmai információkkal közvetlenül támogatja az
ágazati döntéshozatali rendszert. Feladatait az ÁKT, valamint az MH GAVIK által kidolgozott KAT rögzíti.
33. A védekezés idõszakában a HKR felsõ szintû vezetését támogató MH Atom-, Biológiai-, Vegyi Riasztási és
Értesítési Rendszerbõl (a továbbiakban: MH ABV RIÉR)
a HKR –be kijelölt elemek:
a) az MH Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszer (a továbbiakban: MH AMAR), a katonai szervezetek Atom
– Biológiai – Vegyi (továbbiakban: ABV) felderítõ erõi,
az állandó és mobil laboratóriumok;
b) Nemzeti ABV Központ (MH GAVIK – az ÁIK kiegészítésével);
c) az MH Vegyi-, Sugárfigyelõ és Helyzetértékelõ
Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: MH VSFHÉÜSZ);
d) MH ÖHP ABV RIÉR regionális központ (MH LVIK).

IV. Fejezet
A HELYREÁLLÍTÁS IDÕSZAKÁNAK
KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI
34. A helyreállítás idõszakában az ágazat részvétele
speciális képességek igénybevételével, a HKR vezetési
rendszer alkalmazásával történik.

V. Fejezet
A KATONAI SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE
KÖZVETLEN KATASZTRÓFAVESZÉLY ESETÉN
35. A katonai szervezetet érintõ súlyos szerencsétlenség, katasztrófa és katasztrófa veszélye esetén a veszélyeztetett katonai szervezet vezetõje, állományilletékes parancsnoka, ügyeleti szolgálata:
a) azonnal intézkedik a személyek mentésére, az életveszély elhárítására, a technikai és anyagi eszközök mentésére;
b) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót és az elöljáró
ügyeleti szolgálatot valamint a mentésben közremûködésre tervezett külsõ szerveket, szervezeteket, amennyiben
azok közremûködése szükséges;
c) vegyi-, illetve nukleáris esemény esetén értesíti az
MH VSFHÉÜSZ-t;
d) a katasztrófa elhárítása után részt vesz a következmények felszámolásában.
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36. Rendkívüli esetben, amennyiben a HKR nincs aktivizálva, illetve az élet- és vagyonmentés indokolja az
azonnali intézkedést, az érintett katonai szervezet parancsnoka:
a) kirendelés és feladat végrehajtás jóváhagyását a tevékenység megkezdésével párhuzamosan a hadmûveleti
ügyeleti szolgálatok útján, illetve aktivizált HKR esetén a
HKR megfelelõ vezetési rendjének útján kezdeményezi a
HVKF-nél;
b) a rendkívüli kirendelésrõl a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB)
operatív munkaszervét – annak mûködése esetén – az
SMVCS-KOT parancsnoka a VKCS-n keresztül tájékoztatja;
c) a rendkívüli kirendelés idõtartama kizárólag a közvetlen életveszély és a jelentõs anyagi kár bekövetkezte
közvetlen veszélyének fennállásáig, illetve a védekezésben résztvevõ társszervek, szervezetek részére történõ
feladatátadásig terjedhet ki;
d) a rendkívüli kirendelés feltételeinek megszûnését követõen, a további közremûködésre vonatkozó elöljárói feladatszabás hiányában a kirendelt képességeket haladéktalanul visszavonja.

VI. Fejezet
A NUKLEÁRIS BALESETELHÁRÍTÁS
SPECIÁLIS FELADATAI
37. A honvédelmi ágazat részletes nukleárisbaleset-elhárítási feladatait az ÁKT és az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (OBEIT) tartalmazza. E
feladatok gyors megkezdése érdekében a HKR egyes munkacsoportjai speciális készenlétet látnak el.
38. A nukleárisbaleset-elhárítási feladatokban való
részvétel haderõnemi szintû megtervezésére az MH ÖHP,
MH BHD, MH EK valamint az MH LK külön tervet készítenek, amely a KAT-ok mellékletét képezi.

VII. Fejezet
A HKR KÉSZENLÉTI RENDSZERE,
A KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOK
ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMI RIASZTÁS
39. A SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS valamint a
KOCS-ok és az ÁIK aktivizálása, a kijelölt és veszélyeztetett csapatok riasztása, készenlétének elrendelése az
MH KÜ és a hadmûveleti ügyeleti szolgálatok útján történik. A HKR aktivizálásának részletes szabályait az ÁKT
tartalmazza.
40. Az MVCS-KOCS valamint KOCS-ok, a speciális
munkacsoportok állománya részére állandó jelleggel, laktanyán kívüli készenléti szolgálat ellátását rendelem el. Az
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állományilletékes parancsnokok intézkedjenek a készenléti szolgálatok vezénylésének és ellátásának rendjére.
41. A készenléti szolgálatot ellátók kijelölését jelen intézkedés 2. melléklete rögzíti.
42. A HKR készenléti rendszerének felépítését részleteiben az ÁKT tartalmazza.

VIII. Fejezet
EGYÜTTMÛKÖDÉS
43. A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek, szervezetek és a HKR-be kijelölt katonai szervezetek
a felkészülés, megelõzés idõszakában az ÁKT-ban meghatározott rend szerint együttmûködnek a védelmi igazgatás
területi és helyi szerveivel, a központi államigazgatási
szervekkel, valamint azok helyi képviselõivel. Az MH
GAVIK együttmûködik a katasztrófavédelmi feladatokban érintett tárcák ágazati információs központjait mûködtetõ szervekkel.
44. A végrehajtás idõszakában:
a) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek,
szervezetek és a HKR-be kijelölt katonai szervezetek, valamint mûködésük során az SMVCS-KOT, az
MVCS-KOCS, a KOCS, az OCS, az ÁIK és a JVCS az
ÁKT-ban és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendnek megfelelõen, a HVK
HDMCSF szakmai irányítása mellett minden idõszakban
együttmûködnek a katasztrófavédelemben közremûködõ
területi és helyi közigazgatási szervekkel, valamint a
veszélyes tevékenységet folytató egyes létesítményekkel;
b) az országos szintû, illetve a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központtal (a továbbiakban: KKB NVK)
való kapcsolattartást a VKCS-n keresztül valósítják meg;
c) a helyszíni feladatok közvetlen irányítására kijelölt
helyszíni katonai parancsnok együttmûködik a védekezést
helyszínen vezetõ területi és helyi szervekkel;
d) az ÁIK mûködése során együttmûködik a katasztrófavédelmi feladatokban érintett tárcák Ágazati Információs Központjaival, nukleárisbaleset-elhárítási feladatok
kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal Baleseti Értékelõ és Elemzõ Központtal, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelõ Központtal.

IX. Fejezet
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS ÁLLOMÁNNYAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
45. A behívással kapcsolatos katonai igazgatási szaktevékenység szakmai irányítását, felügyeletét, ellenõrzését
az MH HKNYP végzi.
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46. Az önkéntes mûveleti tartalékos állomány esetében
bevonultatás a tartalékos szolgálati helyére történik, ahonnan a feladat végrehajtás helyszínére történõ kiszállításról,
az állomány felszerelésérõl és felkészítésérõl az állományilletékes-, az utalt szervezetek esetében az utaltsági rend
szerinti katonai szervezet gondoskodik.
47. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány katasztrófavédelmi feladatokba történõ bevonása esetében a bevonultatás a tartalékos szolgálatteljesítési helyére történik,
ahonnan a feladat végrehajtás helyszínére történõ kiszállításról, az állomány felszerelésérõl és felkészítésérõl az illetékes katonai szervezet az utaltsági rendje szerint gondoskodik
48. A bevonultatás tervezése esetén az MH HKNYP
képviselõje szakértõként bevonásra kerül az SMVCSKOT állományába.

X. Fejezet
KOMMUNIKÁCIÓ
49. A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatokban történõ részvételével kapcsolatban a HM Miniszteri Kabinet Sajtóosztály és Tartalomszolgáltató Osztály
kommunikál, az ÁKT-ben meghatározottak szerint.
50. Az SMVCS-KOT mûködése során együttmûködik a
HKR sajtókészenléti szolgálatra kijelölt állománnyal.

XI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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mi feladatairól szóló 334/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés.
53. A HVK HIICSF, a HVK LOGCSF, az MH EK, a
HKR középszintû vezetõ szervei és a végrehajtó erõk az
ÁKT-ban rögzített feladatok biztosítása érdekében a híradó és informatikai, valamint logisztikai támogatásra, az
egészségügyi biztosításra vonatkozó szabályozóikat 2014.
október 15-ig adják ki.
54. A KAT készítésére kötelezett szervezetek a terveiket a szervezeti változásoknak és a hatályos szabályzóknak megfelelõen módosítják, azokat a HVK HDMCSF
csoportfõnök részére jóváhagyásra felterjesztik. A fenti
szervezetek parancsnokai az átmeneti idõszak során a
HKR mûködõképességének, riasztásának és a készenléti
szolgálatok ellátása feltételeinek biztosítása érdekében
ideiglenes intézkedést adnak ki.
55. Az MH ÖHP az alárendeltségébe tartozó szervezetek HKR-be kijelölt munkacsoportjai valamint az
MVCS-KOCS, az MH BHD, az MH EK, valamint az MH
LK intézkedik a HKR-be kijelölt munkacsoportjai valamint KOCS-aik terveinek, okmányainak felülvizsgálatára, szükség esetén átdolgozására oly módon, hogy az erõk
és eszközök alkalmazására a készenlétet 2014. október
15-ig elérik.
56. Az ÁKT, valamint jelen intézkedés tartalmát az
érintettek részleteiben, a katasztrófavédelmi feladatokra
nem kijelölt állomány a vonatkozó mértékben ismerje
meg.

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

51. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
52. Hatályát veszti a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédel-

* Az intézkedés aláírásának napja 2014. október 14.
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1. melléklet a 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedéshez
A HKR végrehajtó munkacsoportjai kijelölése
A HKR alább felsorolt munkacsoportjai – a készenlétbe helyezésre vonatkozó külön döntés szerint – szolgálatvezénylés alapján, 24 órás laktanyán kívüli készenléti szolgálatot látnak el. Aktivizálást követõen ezen készenléti szolgálatok
továbbra is laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között, de a részükre meghatározott szolgálatteljesítés helyén
látják el feladataikat.
Csoportok megnevezése
Fsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Rövidített

BÚVCS
EMGCS
EÜCS
NFMGRCS
KFMGRCS
GENVCS
KVMCS
LCS
NKMCS
RENDCS
ROBCS
SZVCS
SZZCS
TECS
TVFMCS
VSZCS
VRKMCS
VTCS
ABVFCS
ABVMCS
LSFCS
LSFTIJ
HAVLAB
ÁIK
AMARTCS
ABV RIÉRRK
TMZSZD
SEÜLAB
ORVECS
MOCS
SZSZCS
EPIDCS
OLTÓCS
DIAGNCS
KOTCS
LTVFMCS

Teljes

Búvár csoport
Emelõgép csoport
Egészségügyi csoport
Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport
Könnyû földmunkagép és gépi romeltakarító csoport
Áramellátást és világítást biztosító csoport
Könnyû vízi mentõ/szállító, vízi útbiztosító csoport
Légi szállító csoport
Nehéz kétéltû mentõcsoport
Rendész csoport
Robbantó csoport
Szállító és vontató csoport
Szárazföldi utak, területek zárását biztosító csoport
Tábori ellátó csoport
Téli veszélyhelyzetet felszámoló és mentõ csoport
Vízi szállítócsoport
Védelmi romeltakarító és kézi munkát végzõ csoport
Víztisztító csoport
ABV felderítõ csoport
ABV mentesítõ csoport
Légi sugárfelderítõ csoport
Légi sugárfelderítõ tiszti járõr
HAVARIA laboratórium
Ágazati Információs Központ
AMAR Támogató Csoport
MH ÖHP ABV RIÉR regionális központ (MH LVIK)
Tisza Mûszaki Zászlóalj Magyar század
Sugár-egészségügyi laboratórium
Orvosi ellátó csoport
Mobil orvos csoport
Személyszállító csoport
Epidemológiai csoport
Oltócsoport
Diagnosztikai csoport
VKCS/SMVCS-KOT szállító csoport
Lánctalpas téli veszélyhelyzetet felszámoló és mentõ
csoport

MH
ÖHP

MH
BHD

MH
EK

MH
AA

MH
LZ

2
2
6
1
1
4
2
1
6
–
3
2
3
2
16
3
10
1
1
1
1**
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
2

–
–
–
–
–
1
–
–
–
3
–
–
–
1
4
–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
2*
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3*
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
–

–
–
–
–
–
1
1
1
–
2
1
1
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Csoportok megnevezése
Fsz.

Rövidített

Teljes

MH
ÖHP

MH
BHD

MH
EK

MH
AA

MH
LZ

37.

CPCS

CIMIC és PSYOPS csoport

1

–

–

–

–

38.

KSZKCS

Különleges szállító-kísérõ csoport

1

–

–

–

–

39.

PTCS

Pszichológiai Tanácsadó Csoport

–

–

2

–

–

* Amennyiben a képzés, kiképzés felfüggesztésre kerül.
** Külön parancsra alkalmazható.

2. melléklet a 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedéshez
A Honvéd Vezérkar fõnöke alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek
katasztrófavédelmi készenléti szolgálatai
A HKR alább felsorolt egyes irányító szervei, valamint kijelölt munkacsoportjai a rendszer mûködõképességének, valamint váratlanul bekövetkezõ katasztrófák azonnali kezelésének megkezdése érdekében, folyamatosan, havi szolgálatvezénylés alapján, 24 órás (laktanyán kívüli készenléti szolgálatban1) készenléti szolgálatot látnak el.
Aktivizálást követõen a kijelölt munkacsoportok továbbra is laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között, de a
részükre meghatározott szolgálatteljesítés helyén látják el feladataikat.
1. A HVKF képviselõje a VKCS-ban:
– a HVK csoportfõnöki valamint helyetteseik állományából vezényelt 1 fõ;
2. A Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs – SMVCS-KOT – készenléti szolgálata: 9 fõ:
– HVK HDMCSF vagy a HVK HTCSF állományából: 3 fõ;
– HVK LOGCSF állományából: 1 fõ;
– MH EK állományából: 1 fõ;
– MH KDK állományából: 1 fõ;
– MH BHD állományából: 3 fõ;
3. A Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok – KOCS – készenléti szolgálata, 23 fõ:
– MH ÖHP MVCS-KOCS: 12 fõ;
– MH BHD KOCS: 3 fõ;
– MH EK KOCS: 3 fõ.
– MH LK KOCS: 5 fõ.
4. Az Ágazati Információs Központ készenléti szolgálata, 6 fõ:
– MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományából: 4 fõ;
– MH EK állományából: 1 fõ;
– MH Geoinformációs Szolgálat állományából: 1 fõ.
5. Speciális munkacsoportok, 31 fõ:
– Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport: 15 fõ;
– ABV felderítõ csoport: 4 fõ;
– ABV mentesítõ csoport: 7 fõ;
– Légi sugárfelderítõ tiszti járõr: 2 fõ;
– HAVARIA laboratórium: 3 fõ.

1

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 105. § (3) bekezdés a) pontja alapján
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének
6/2014. (HK 11.) HVK LOGCSF
szakutasítása
a Magyar Honvédség 2. Honvédelmi dandár
megalakítása logisztikai szakfeladatai
megtervezésérõl és végrehajtásáról*
* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar hadmûveleti csoportfõnök
26/2014. (HK 11.) HVK HDMCSF
intézkedése
a Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, VegyiRiasztási és Értesítési Rendszer felépítésérõl,
mûködésérõl és a jelentés rendjérõl
A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszere mûködésének szabályozásáról
szóló 105/2014. (HK 5.) HVKF intézkedés 28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Atom-,
Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszere felépítése, mûködése, készenlétbe helyezése, valamint a jelentések rendje szabályozására az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A rendszer szervezeti felépítése:
a) Adatszolgáltató szervezetek: az MH Automata Mérõ
és Adatgyûjtõ Rendszer (a továbbiakban: MH AMAR)
mérõállomásai, a vegyi-, sugárfelderítõ alegységek és az
atom-, biológiai-, vegyi- (a továbbiakban: ABV) figyelõk,
az állandó telepítésû- és mobil laboratóriumok.
b) Értékelõ szervezetek: a különbözõ vezetési szintek,
vagy azok közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek ABV értékelõ részlegei, csoportjai, alközpontjai, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság ABV
RIÉR központja és a rendszer vezetõ szerveként az MH
Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK) által mûködtetett Nemzeti ABV
Központ.
c) A rendszer állandó hadmûveleti ügyeleti szolgálatát
az MH Vegyi-, Sugárfigyelõ és Helyzetértékelõ Ügyeleti
Szolgálat (a továbbiakban: MH VSFHÉÜ) látja el.
3. Önálló jogállású zászlóalj, vagy magasabb szintû
szervezet értékelõ alközpontot mûködtet.

4. Az értékelõ szervezetek rendelkezzenek a feladatok
végrehajtása érdekében kijelölt telefon, fax és MH Intranet
hálózati összeköttetéssel, valamint a helyzet elemzéséhez
és követéséhez teljes Magyarországot lefedõ hadmûveleti
térképpel, melyek szükség esetén azonnal rendelkezésre
bocsáthatóak.
5. Az MH ABV RIÉR feladatai II fokú készenlét idõszakában
a) rendszer kiegészül a reagáló erõk adatszolgáltató és
értékelõ szervezeteivel,
b) a készenlét elérése után elvégzik a felelõsségi körzetükben az ABV helyzet felmérését,
c) a kialakult ABV helyzetrõl naponta két alkalommal
jelentést tesznek a szervezetek parancsnokainak (vezetõinek), és az elöljáró értékelõ szervezetnek.
d) ABV fegyverrel mért csapások, mérgezõ, sugárzó,
biológiai harcanyagok alkalmazása (a továbbiakban
együtt: ABV események) bekövetkezése esetén az értékelõ szervezetek közvetlenül riasztják a veszélyeztetett
katonai szervezeteket, tájékoztatják a felelõsségi körzetükben tevékenykedõ polgári és katonai hatóságokat.
6. Az MH ABV RIÉR feladatai I fokú készenlét idõszakában
a) rendszer kiegészül a fõvédõ-, a tartalék és a nemzeti
támogató erõk adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel,
b) a készenlét elérése után elvégzik a felelõsségi körzetükben az ABV helyzet felmérését,
c) az aktuális ABV helyzetrõl hatóránként jelentést
tesznek a szervezetek parancsnokainak (vezetõinek), és az
elöljáró értékelõ szervezetnek.
d) ABV események bekövetkeztekor az értékelõ szervezetek tájékoztatják az állami és katonai felsõ vezetést, a
katonai szervezetek parancsnokait (vezetõit), a megyei
Védelmi Bizottságok elnökeit, riasztják a veszélyeztetett
szervezeteket és javaslatot tesznek a veszély elkerülésére,
a következmények csökkentésére, felszámolására.
7. Az MH GAVIK feladatai:
a) folyamatosan végzi az MH ABV fenyegetettség értékelését, szükség esetén javaslatot tesz az MH ABV RIÉR
részleges vagy teljes aktivizálására,
b) az MH AMAR adatai, a rendelkezésre álló egyéb információk és a bevont erõk jelentése alapján értékeli a várható vagy kialakult ABV helyzetet, javaslatot tesz a következmények felmérésére és a felszámolásához szükséges
intézkedések bevezetésére,
c) szükség estén kikülönít egy Hadmûveleti Értékelõ
Csoportot,
d) a bevezetett készenléti fokozatnak megfelelõ gyakorisággal tájékoztatja az állami és katonai felsõ vezetést, valamint a polgári hatóságokat.
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e) Az MH VSFHÉÜ naponta 17.00 és 20.00 óra között
írásos jelentést küld az MH Központi Ügyelet részére az
MH AMAR mérõállomások által mért mérési adatokról:
ea) országos mérési adatok:
– legalacsonyabb mért érték és helye,
– országos átlag,
– tendencia (tájékoztató jelleggel),
– legmagasabb mért érték és helye,
– mûködõ mérõállomások száma,
eb) Paks és környéke mérõállomások adatai,
ec) KFOR mérõállomás adatai bontásban.
8. A válságkezelésbe bevont szervezetek feladatai:
a) mûködtetik adatszolgáltató és értékelõ szervezeteiket, naponta két alkalommal jelentést tesznek a Nemzeti
ABV Központnak a felelõsségi és érdekeltségi körzetükben kialakult ABV helyzetrõl,
b) ABV események esetén az értékelõ szervezetek közvetlenül riasztják a saját katonai szervezet veszélyeztetett alegységeit, tájékoztatják az elöljáró értékelõ szervezetet, a felelõsségi körzetükben mûködõ polgári és katonai hatóságokat,
c) az MH Geoinformációs Szolgálat biztosítja az ABV
helyzet értékeléséhez szükséges meteorológiai adatokat és
elõrejelzéseket – amelyeket értékelõ szervezetek útján
zászlóaljszintig biztosítani kell - az MH GAVIK részére.
d) minden katonai szervezet legyen kész az MH ABV
RIÉR-be kijelölt erõinek magasabb készenlétbe helyezésére, a saját állomány védelmére.
9. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt szervezet parancsnoka
felelõs:
a) saját katonai szervezeténél és alárendeltjeinél az MH
ABV RIÉR folyamatos és eredményes mûködéséért,
b) a szükséges feladatoknak és rendszabályoknak a hadmûveleti és egység ügyeletesi szolgálatok ügyeleti kötelmeibe és a katonai szervezetek készenlét fenntartás és fokozás terveibe történõ rögzítéséért,
c) az MH ABV RIÉR-nek a katonai szervezetére háruló
személyi, anyagi-technikai feltételeinek biztosításáért,
d) a jelen intézkedésben meghatározott feladatainak,
katonai szervezetébõl kijelölt erõi mûködõképességének
folyamatos ellenõrzéséért, valamint az ABV helyzetfelmérés készenlétének fenntartásáért.
10. Az MH ABV RIÉR-be kijelölt katonai szervezetek
hadmûveleti és egység ügyeleti szolgálatok feladatai:
a) az MH ABV RIÉR készültségi fokozatainak elrendelése esetén intézkednek a készültségi fokozatok bevezetésére,
b) a végrehajtott feladatokról jelentést tesznek szolgálati elöljáróiknak,
c) az illetékességi területükön telepített MH AMAR-állomás riasztása esetén ellenõrzõ mérést végeztetnek, az
eredményeket közvetlenül az MH VSFHÉÜ-nek jelentik.
11. A HVK HDMCSF vezetésével évente egy alkalommal rendszergyakorlat kerül levezetésre az MH ABV
RIÉR elemeinek részleges vagy teljes bevonásával, melyet
az MH GAVIK szervez meg és készít elõ.
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12. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár parancsnok, az MH Egészségügyi Központ parancsnok, valamint az MH Logisztikai Központ parancsnok intézkedik alárendeltjei rendszerbe való kijelölésére,
úgy, hogy 2015. június 1-jétõl képesek legyenek az új mûködési rendre áttérni.
13. Az MH GAVIK parancsnok 2015. március 31-ig elkészíti az MH összesített ABV RIÉR Tervét és felterjeszti
a HVK HDMCSF útján jóváhagyásra a Honvéd Vezérkar
fõnöke részére.
14. Az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba.
15. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Atom-, Biológiai, Vegyi, Riasztási és Értesítési Rendszer felépítésérõl,
mûködésérõl és a jelentés rendjérõl szóló 65/2002.
(HK 20.) HVK hadmûveleti csoportfõnöki intézkedés.
Korom Ferenc dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
361/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 2433 4. kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2433 (4. kiadás) végrehajtására az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel eredeti angol nyelven bevezetem az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 29/2013.
(HK 6.) HVKFH szakutasítás 3. pontja által fenntartás nélkül elfogadott, és a NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló
16/2014. (HK 4.) HVKFH szakutasítás 7. pontjában hatályba léptetett STANAG 2433 (EDITION 4) THE
NATO MILITARY INTELLIGENCE DATA EX-
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CHANGE STANDARD – AINTP-3 EDITION C VERSION 1 – Szövetségi katonai felderítõ adatcsere címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.
3. Az összhaderõnemi és többnemzetiségû mûveletek
végrehajtása eredményességéhez elsõrendû fontosságú az
interoperabilitás, amelynek kulcseleme az a képesség,
mely lehetõvé teszi a nagy mennyiségû adatok és felderítési információk cseréjét a nemzetek között valamennyi parancsnoki szinten. Az AINTP-3 NATO dokumentum tartalmazza mindazon elõírásokat és útmutatókat, amelyek
biztosítják a nagy mennyiségû felderítési információk
gyors cseréjét egységes adatcsere formátum, közös adat
szabványok és általános szabályok alkalmazásával úgy,
hogy az információk teljességükbõl ne veszítsenek.
4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
A távollévõ parancsnok helyett
Huszár János vezérõrnagy s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
368/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3759 ED 9 kiadás végrehajtásáról
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3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014.
november 1-jétõl kell alkalmazni.
A távollévõ parancsnok helyett
Huszár János vezérõrnagy s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
369/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3297 ATM ED 6 kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3297 ATM (6. kiadás) végrehajtására az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõnem katonai szervezetei személyi állományára.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3759 (9. kiadás) végrehajtására az alábbi

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 36/2014. (HK 7.) szakutasításában hatályba léptetett STANAG 3297 ATM (EDITION
6) – NATO STANDARD AERODROME AND
HELIPORT ATS PROCEDURES címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

intézkedést

3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014.
november 1-jétõl kell alkalmazni.

adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõnem katonai szervezetei személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 36/2014. (HK 7.) szakutasításában hatályba léptetett STANAG 3759 (EDITION 9)
– NATO SUPPLEMENT TO ICAO DOC 8168OPS/611, VOLUME II, FOR THE PREPARATION
OF INSTRUMENT APPROACH AND DEPARTURE
PROCEDURES – AATCP-1 (D) címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A távollévõ parancsnok helyett
Huszár János vezérõrnagy s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
370/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3805 ED 9. kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
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szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3805 (9. kiadás) végrehajtására az alábbi
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az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek személyi
állományára.
2. A FELKÉSZÍTÉSI ÉS KIKÉPZÉSI PROGRAM
A LÖVÉSZ ÉS HARCKOCSIZÁSZLÓALJAK RÉSZÉRE címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 16/2014. (HK 4.) szakutasításában hatályba léptetett STANAG 3805 (EDITION 9)
– ALLIED JOINT DOCTRINE FOR AIRSPACE
CONTROL címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezeteinek érintett személyi állománya ismerje meg és
alkalmazza.
4. A kiadvány kerüljön feltöltésre az MH Központi
Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális
Adattár állományába.
5. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és
visszavonásig hatályos.
Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014.
november 1-jétõl kell alkalmazni.
A távollévõ parancsnok helyett
Huszár János vezérõrnagy s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
371/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a felkészítési és kiképzési program a lövész
és harckocsizászlóaljak részére címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
FELKÉSZÍTÉSI ÉS KIKÉPZÉSI PROGRAM A LÖVÉSZ ÉS HARCKOCSIZÁSZLÓALJAK RÉSZÉRE
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) Összhaderõnemi Parancsnokság és

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
383/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3346 AMLI ED 7. kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3346 AMLI (7. kiadás) végrehajtására az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõnem katonai szervezetei személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 41/2014. (HK 8.) HVKFH szakutasításában hatályba léptetett STANAG 3346 AMLI
(EDITION 7) – MARKING AND LIGHTING OF
AIRFIELD OBSTRUCTIONS címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.
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3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014.
november 1-jétõl kell alkalmazni.
Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

11. szám

szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2519 (1. kiadás) végrehajtására az alábbi
intézkedést

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának
384/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3711 AS ED 3. kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3711 AS (3. kiadás) végrehajtására az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõnem katonai szervezetei személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának 14/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasításában
hatályba léptetett STANAG 3711 AS (EDITION 3)
– AIRFIELD MARKING AND LIGHTING COLOUR
STANDARDS címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

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 teljes terjedelemben, eredeti
angol nyelven bevezetem a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló
36/2014. (HK 7.) HVKFH szakutasítás 10. pontjában hatályba léptetett STANAG 2519 IERH (EDITION 1)
NATO INFORMATION EXCHANGE REQUIREMENTS SPECIFICATION PROCESS – APP-15
EDITION A VERSION 1 / A NATO (Információcsere
követelmények meghatározott eljárásrendje) címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.
3. Az MH ÖHP és az érintett alárendelt katonai szervezetek állományának az egységesítési egyezményben foglalt és a NATO-ban alkalmazandó szórövidítésekre vonatkozó elõírásokat kell alkalmaznia a különbözõ mûveletek,
gyakorlatok és képzések során, biztosítva ezzel az interoperabilitást.
4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014.
november 1-jétõl kell alkalmazni.
Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
390/2014. (HK 11.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 2519 IERH 1. kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
330/2014. (HK 11.) MH GEOSZ
intézkedése
a Légvédelmi Készenléti Szolgálat
szlovén meterológiai adatokkal való ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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SZERVEZETI HÍREK
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítésérõl
Igazolványszám

Igazolványszám

Igazolványszám

Igazolványszám

H 047395

OMT 03959

OMT 04219

I–070258

H 043490

OMT 03970

OMT 05062

I–070259

H 043341

OMT 03982

OMT 04968

I–070260

H 044123

OMT 03983

OMT 04690

I–070261

H 034946

OMT 03998

OMT 04294

I–070262

S 042526

OMT 04006

OMT 04304

I–070263

S 047813

OMT 02504

OMT 04804

I–072401

S 041633

OMT 04021

OMT 04307

I–072475

S 045721

OMT 05732

OMT 04319

I–070209

S 047157

OMT 04067

OMT 04330

I–070207

S 045939

OMT 04087

OMT 04974

I–058478

S 042157

OMT 04090

OMT 04807

I–064270

N 024169

OMT 04100

OMT 05071

I–066093

N 026375

OMT 05056

OMT 04362

I–066313

N 027085

OMT 04116

OMT 04382

I–066397

N 019908

OMT 04129

OMT 04978

I–066791

N 030005

OMT 04140

OMT 04834

I–069976

N 017039

OMT 05059

OMT 04409

I–070036

N 020418

OMT 04143

OMT 04429

I–070135

N 028108

OMT 04965

OMT 04715

I–070155

N 023882

OMT 04798

OVT 02006

I–070202

K 024514

OMT 04966

I–056824

I–073510

OMT 03914

OMT 04177

I–070211

OMT 04952

OMT 04178

I–070256

OMT 05247

OMT 05120

I–070257
Sztojanov Nikolett fõhadnagy s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda
mb. irodavezetõ
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság
tájékoztatása
katonai típusalkalmassági bizonyítvány kibocsátásáról
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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