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JOGSZABÁLYOK
2014. évi XCVII. törvény
a honvédek jogállásával, valamint
a hadigondozással összefüggõ egyes törvények
módosításáról*

4. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
4. §

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 44/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Az Mt. 53. § (2) bekezdésétõl a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a felek írásbeli megállapodás alapján eltérhetnek.”

2. A hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény módosítása
2. §
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 13. §
(1) bekezdésében a „75%-a” szövegrész helyébe
a „112,5%-a” szöveg, 25. § (3) bekezdés második mondatában a „hadigondozás finanszírozására” szövegrész helyébe a „közalapítvány céljainak finanszírozására” szöveg
lép.

3. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosítása
3. §
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 68. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A helyettes államtitkár titkárságát – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – fõosztályvezetõ vezeti, akinek
a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja. A 65. §
(2) bekezdése szerinti helyettes államtitkár titkárságát osztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.”

*A törvényt az Országgyûlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
40. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Május 21-e a Magyar Honvédelem Napja, a Honvédség személyi állományára kiterjedõen munkaszüneti
nap.”

5. §
A Hvt. 29. alcíme a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban mûködõ helyettes államtitkár titkárságát osztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.”

6. §
(1) A Hvt. 63. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A tényleges állomány tagjai szolgálati beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához egyenruhát viselnek,
a nyugállományúak a honvédelem érdekében végzett tevékenységük során egyenruhát viselhetnek. Egyenruha viselése miniszteri rendeletben meghatározottak szerint engedélyezhetõ a szolgálaton kívüli állománynak, továbbá
a rendelkezésre állása idõszakában az önkéntes tartalékosnak és mûveleti területen a rendvédelmi szerv tagjának, ha
a Honvédség érdekében végeznek tevékenységet. Az önkéntes tartalékos a rendelkezésre állása idõszakában
a szerzõdésében meghatározott esetben is viselhet egyenruhát. Állami vezetõ mûveleti területen egyenruhát viselhet. Más személyek részére a Honvédségnél rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthetõ ruházat viselete tilos.”
(2) A Hvt. 63. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Honvédség tényleges állományú tagjának rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések
fejezik ki. A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek egyenruhájukon rendfokozat helyett évfolyamjelzést
viselnek. Az önkéntes tartalékos a szerzõdésben meghatározottak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfokozat viselésére kizárólag a tényleges állomány tagja,
a rendvédelmi szervek állománya, valamint – a rá vonatko-
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zó korlátozásokkal – e szervezetek nyugállományú tagja
és az önkéntes tartalékos jogosult. Amennyiben a szolgálaton kívüli állomány tagjának egyenruha viselete engedélyezett, legutolsó rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett
rendfokozati jelzések fejezik ki. Az arra jogosult a rendfokozatát vagy az évfolyamjelzését neve feltüntetése után
használja. A rendfokozatát az önkéntes tartalékos az önkéntes tartalékos állományra, a nyugállomány tagja
a nyugállományra, a szolgálaton kívüli állomány tagja
a szolgálaton kívüli állományra utaló megjelöléssel használhatja. A név és a rendfokozat között a képzettségére
utaló jelzõ nem használható.”

7. §
A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következõ r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy rendeletben szabályozza)
„r) az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel
viselésének módját, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozását, elõzetes engedélyhez kötését,
tilalmát, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával
kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetet, az egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjét.”

8. §
(1) A Hvt. 40. § (4) bekezdésében a „Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél” szövegrész helyébe
a „Honvédségnél” szöveg lép.
(2) A Hvt. 83. § a) pontjában a „VII–IX. Fejezete” szövegrész helyébe a „VII–IX. Fejezete a 46/A. § kivételével”
szöveg lép.

5. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
9. §
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.)
V. Fejezete a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben
a honvédelemért felelõs miniszter és az érintett ország védelmi minisztere által kötött képzési együttmûködési megállapodás alapján külföldi hallgató is részt vehet. A külföldi hallgató nem áll honvéd tisztjelölti jogviszonyban, rá
a 21/A–25. §-t, a 30–32. §-t nem kell alkalmazni.
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(2) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ
külföldi hallgató hallgatói jogviszonya a beiratkozás napjával kezdõdik és az oklevél, illetve bizonyítvány átadásának vagy a tanulmányai végleges megszakításának napjával szûnik meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell
határozni a külföldi hallgató képzésben való részvételének
feltételeit, valamint a külföldi hallgató jogait és kötelezettségeit, így különösen
a) a szállás, étkezés, egészségügyi ellátás rendjét, valamint egyéb, a külföldi hallgató részére nyújtandó járandóságokat,
b) a felek kártérítési kötelezettségét,
c) a fegyelmi eljárásnál követendõ szabályokat,
d) a képzési költségeket, a fizetendõ tandíjat,
e) a minõsített adat védelmét,
f) a tanulmányok megszakításával, a tanulmányi idõszak
(szemeszter) megismétlésével kapcsolatos kérdéseket, és
g) a megszerzett oklevél elismerésének, illetve honosításának módját, figyelembe véve az érvényes két- és többoldalú megállapodásokat.
(4) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium tájékoztatja a küldõ védelmi minisztériumot arról, hogy a Magyarországon honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ külföldi állampolgárok a magyar
joghatóság alá tartoznak, valamint ismertetést nyújt a vonatkozó jogszabályokról és idegenrendészeti elõírásokról.”

10. §
Az NKEtv. 44. § (2) bekezdés c) pontjában a „külföldi
hallgatók” szövegrész helyébe a „33/A. § hatálya alá nem
tartozó külföldi hallgatók” szöveg lép.

6. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
11. §
A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban:
Kenytv.) 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szerzõdés megkötésérõl, megszûnésérõl a szolgálati járandóság összegének
pontos meghatározása érdekében a Honvédség központi
személyügyi nyilvántartó szerve minden hónap
20. napjáig értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. A szerzõdés
megkötésérõl szóló értesítés alapján a nyugdíjfolyósító
szerv az önkéntes tartalékos katona részére megállapított
és folyósított szolgálati járandóság összegét, és annak változását a szolgálati járandóság összegének pontos megha-
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tározása érdekében közli a Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szervével.”

12. §
A Kenytv. 10. § (3) bekezdésében a „(4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés c) pontjában,
(4), (5) és (7) bekezdésében” szöveg lép.

1. szám

„(6) Az állomány tagja miniszteri rendeletben meghatározottak szerint alapkiképzésben, valamint a Honvédség
és a szolgálati beosztása sajátosságainak megfelelõ tanfolyami képzésben köteles részt venni. Ha a szerzõdéses pályakezdõ esetén a (4) bekezdés alkalmazására az alapkiképzés befejezése elõtt kerül sor, késõbbi állományba vétel esetén az érintett e törvény alkalmazásában ismételten
szerzõdéses pályakezdõnek minõsül.”

16. §
7. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény módosítása
13. §
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) I. Fejezete a következõ 3a. alcímmel egészül ki:
„3a. A köztársasági elnök jogkörei
4/A. § A köztársasági elnök a miniszter elõterjesztésére
az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében dönt
a) az elsõ tábornoki rendfokozatba történõ kinevezésrõl,
ideértve a határozott idõre szóló és a kötelezõ várakozási
idõ letelte elõtti kinevezést is,
b) tábornok magasabb tábornoki rendfokozatba történõ
elõléptetésérõl, ideértve a határozott idõre szóló elõléptetést is,
c) tábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl,
d) tábornok szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról,
e) tábornokkal szemben a 147. § (1) bekezdés f) vagy
g) pontja szerinti fenyítés kiszabásáról,
f) tábornokkal szemben méltatlanság megállapításáról,
g) tábornok szolgálaton kívüli állományba vételérõl és
annak megszüntetésérõl,
h) tábornok hivatásos állományba visszavételérõl,
i) a nyugállományú tábornok egyenruha viselésének, illetve rendfokozat használatának megvonásáról.”

14. §
A Hjt. 32. § (1) bekezdése következõ e) ponttal egészül ki:
(Hivatásos szolgálati viszony létesíthetõ)
„e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alatt álló
fegyveres szervtõl áthelyezésre kerülõ személlyel.”

15. §
A Hjt. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„s) a hivatásos állomány legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel rendelkezõ tagja, aki
egészségi, vagy pszichikai okból katonai szolgálatra alkalmatlan, a kormányzati szolgálati, a közszolgálati vagy
a közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéséig, de
legfeljebb a 47. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartamra,”
(2) A Hjt. 46. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti beosztásba helyezés során a kinevezés vagy az áthelyezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a beosztás szintjének meghatározása
során szolgálati beosztás hiányában az utolsó betöltött beosztást kell figyelembe venni, ha pedig ilyen nem volt, akkor a viselt rendfokozatot.”

17. §
A Hjt. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodás vagy törvény eltérõen nem rendelkezik, a vezénylés legfeljebb
5 évre szól, és egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.”

18. §
(1) A Hjt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az állomány más szervhez vezényelt tagjának a más szerv
a 119–120. § szerinti egészségügyi szabadsága idejére
e törvény szerint megállapított mértékû távolléti díjat és
az e törvény szerint megállapított jubileumi jutalmat, valamint a 140/A. § szerinti kiegészítõ juttatásnak megfelelõ
juttatást fizet. Az állomány tagjának a más szervnél megállapított illetménye vagy havi bére nem lehet kevesebb,
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mint a vezénylését megelõzõ egész hónapra járó, távolléti
díjba tartozó illetményelemeinek összege.”
(2) A Hjt. 52. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állomány bírósági szervezethez, a bíróságok
igazgatási feladatait ellátó szervezetéhez, vagy az ügyészi
szervezethez vezényelt tagjának rendfokozati elõmenetelére – az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat eléréséig – a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati várakozási idõket kell alkalmazni.”
(3) A Hjt. 52. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõ esetekben az állomány
más szervhez vezényelt tagjának rendfokozati elõmenetelére a vezénylés idõtartama alatt egyszer, kormányrendeletben meghatározott feltételek megvalósulása esetén,
a más szerv vezetõjének kezdeményezésére a miniszter
döntése alapján kerülhet sor.”

19. §
A Hjt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az állomány 42. § (2) bekezdés b)–f) pontja
alapján vezényelt tagjának viselt rendfokozata egy rendfokozati szinttel eltér a vezénylés idejére tervezett általános
elõmeneteli rendû beosztáshoz rendszeresített, illetve alacsonyabb a vezénylés idejére tervezett speciális elõmeneteli rendû beosztásban elérhetõ, jogszabályban meghatározott rendfokozattól, az állomány tagja a vezénylés idõtartamára egy rendfokozattal magasabb rendfokozatba elõléptethetõ, kinevezhetõ vagy részére eggyel alacsonyabb
rendfokozat állapítható meg.”

20. §
A Hjt. 66. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mentesítés ideje alatt az állomány tagja távolléti
díjra jogosult, amelyet havonta arányos részletekben kell
folyósítani.”

21. §
A Hjt. 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szerzõdéses állomány tagja leszerelési segélyre
jogosult, ha szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés
d) pontja, a 62. § (1) bekezdés a), b), d) pontja, valamint
a 62. § (2) bekezdés b) vagy f) pontja szerint szûnik meg,
kivéve ha megszakítás nélkül hivatásos állományba veszik. Felmentés esetén a leszerelési segélyt a felmentési
idõ utolsó napján kell kifizetni.”
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22. §

(1) A Hjt. 83. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõmenetel általános feltétele
a) a megfelelõ betölthetõ magasabb beosztás,
b) a viselt rendfokozathoz elõírt kötelezõ várakozási idõ
letöltése,
c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi,
szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri követelménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai és
a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság,
d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint
a miniszteri rendeletben meghatározott esetekben vezetõi
gyakorlati tapasztalat,
e) az állomány tagjának elõmeneteli rangsorolása és
f) miniszteri rendeletben meghatározott szintû teljesítményértékelés.”
(2) A Hjt. 83. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állomány miniszteri rendeletben meghatározott rendfokozatú tagja elõmenetele érdekében minõsítõ
vizsgát tehet.”
(3) A Hjt. 83. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az állomány kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltõ tagjának a viselt rendfokozata eltér
a beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a viselt rendfokozatához elõírt kötelezõ várakozási idõ leteltét követõen léptethetõ elõ, ha rendelkezik a (2) bekezdés c), d) és
f) pontja szerinti feltételekkel.”
(4) A Hjt. 83. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Kötelezõ várakozási idõ letelte elõtt az állomány
tagja kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztásba akkor nevezhetõ ki, ha rendelkezik a (2) bekezdés a), c), d) és
f) pontja szerinti feltétellel.
(6) Az 57. § (1) bekezdése esetén az elõléptetéskor és
kinevezéskor a (2) bekezdés szerinti elõmeneteli feltételeknek való megfelelést nem kell vizsgálni.”

23. §
A Hjt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állomány speciális beosztást betöltõ tagja –
az általa betöltött beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfokozat eléréséig – a meghatározott várakozási idõ leteltekor, vagy azt követõen akkor léptethetõ elõ a következõ
rendfokozatba, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és
f) pontja szerinti feltételekkel.”
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24. §

A Hjt. 87. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tiszti és az altiszti állomány tagjáról jogszabályban meghatározott esetekben, de legalább évente egyszer
teljesítményértékelést kell készíteni. Az állomány tisztesi
rendfokozattal rendelkezõ tagját csak a várakozási idõ leteltekor, vagy az altiszti beosztásba történõ felkészítése
elõtt, vagy szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanság felmerülésekor kell értékelni. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagját nem kell értékelni.”

25. §
A Hjt. 113. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a szolgálati viszony
megszûnésekor, megszüntetésekor – ide nem értve az 59. §
(1) bekezdés e) pontját – meg kell váltani a szabadságot, ha
a Honvédség a szabadság arányos részét nem adta ki.”

26. §
A Hjt. 121. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A távolléti díj)
„h) a 131. § alkalmazásával az egészségügyi szabadság
alatt is visszatartható,”

27. §
A Hjt. 122. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Rész-szolgálatteljesítés engedélyezése esetén
a 99. § (4) bekezdése szerinti idõponttól az állomány tagja
a rész-szolgálatteljesítési idõ alapján arányosított illetményre jogosult azzal, hogy az (1) bekezdés a)–d) és
f) pontja szerinti illetményelemek együttes összege nem
lehet kevesebb a jogszabályban meghatározott, a betöltött
munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés
szintjétõl függõ garantált bérminimum rész-szolgálatteljesítési idõ alapján arányosított részénél.”

28. §
A Hjt. 124. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 46. § (1) bekezdés f) pontja szerinti rendelkezési
állomány tagjának illetménykiegészítését
a) az e jogcím szerinti rendelkezési állományba áthelyezését megelõzõ mérték szerint kell megállapítani, ha
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a 46. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti rendelkezési állományból
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti vezetési szintnek
megfelelõen kell megállapítani, ha a 46. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti rendelkezési állományból
c) a külföldi szolgálat megkezdését közvetlenül megelõzõ mérték szerint kell megállapítani, ha a 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományból
került áthelyezésre.
(7) A rendelkezési állomány 46. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti rendelkezési állományból más rendelkezési állományba áthelyezett tagjának illetménykiegészítését
az (1) bekezdés c) pontja szerinti vezetési szintnek megfelelõen kell megállapítani, feltéve, hogy illetményre jogosult, és az illetménykiegészítésének mértéke az (1) bekezdés a) vagy b) pontja vagy a 199. § (2) bekezdés alapján
nem állapítható meg.”

29. §
(1) A Hjt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jubileumi jutalom az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idõ elérésének napján érvényes havi távolléti díj alapján utólag, a következõ havi illetménnyel
vagy távolléti díjjal együtt esedékes.”
(2) A Hjt. 132. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos állomány tagjának ki kell fizetni
a) a szolgálati viszony megszûnése évében esedékessé
váló jubileumi jutalmat,
b) a 30 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 1 év vagy ennél kevesebb idõ van hátra,
c) a 35 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 2 év vagy ennél kevesebb idõ van hátra,
d) a 40 év és az azt követõ minden 5 év szolgálati viszonyban töltött idõ után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejébõl 3 év vagy ennél kevesebb idõ van hátra,
feltéve, hogy a hivatásos katona szolgálati viszonya
a 62. § (2) bekezdés g) pontja, a 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján, vagy a 60. § szerint azért szûnik meg, mert a hivatásos állomány tagja a Kenytv. 7. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szerint korkedvezményt érvényesít.”
(3) A Hjt. 132. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a hivatásos állomány 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti nyugdíj elõtti
rendelkezési állományba tartozó tagja esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jubileumi jutalom összegének kiszámítása során távolléti díjként
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a) a szolgálatba hívást követõ tényleges szolgálatteljesítés idõtartama alatt a 48. § (1) bekezdés c) pontja szerint
számított távolléti díjat,
b) az a) ponttól eltérõ esetben a 48. § (1) bekezdés
b) pontja szerint számított és a személyi jövedelemadóval
és járulékokkal megnövelt összeget
kell figyelembe venni.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a távolléti
díjként figyelembe veendõ összeg nem lehet kevesebb
a 46. § (1) bekezdése t) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezést megelõzõ utolsó havi illetmény alapján
számított távolléti díj összegénél.”

30. §
A Hjt. 140/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„140/A. § Az altiszti, a legénységi állomány tagja, valamint az altiszti állományba tervezett szerzõdéses pályakezdõ havonta tízezer forint kiegészítõ juttatásra jogosult,
melyet az illetménnyel együtt kell folyósítani.”

31. §
A Hjt. 82. alcíme a következõ 140/B. és 140/C. §-sal
egészül ki:
„140/B. § (1) Nem jogosult kiegészítõ juttatásra az altiszti és a legénységi állomány azon tagja, illetve az az altiszti állományba tervezett szerzõdéses pályakezdõ,
a) aki illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult,
b) akinek illetménye vagy távolléti díja visszatartásáról
a munkáltatói jogkört gyakorló döntött,
c) aki a 121. § (1) bekezdés e)–j) pont hatálya alá tartozik,
d) aki a 156. § (1) bekezdése szerint a fenyítés hatálya
alatt áll, és
e) aki a szolgálatteljesítési kötelezettségek alól a 66. §
szerint mentesítésre került.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a jogosultság
a kizáró ok bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától
szûnik meg.
(3) A kiegészítõ juttatás összegét nem befolyásolja, ha
a szolgálati viszony hónap közben keletkezett vagy szûnt
meg.
140/C. § Ha belföldi kiküldetés esetén az utazással töltött idõ, vagy annak egy része a szolgálatteljesítési idõ
szolgálati rend szerinti beosztásán kívülre esik, az utazási
idõ ezen hányadára az állomány tagja részére miniszteri
rendeletben díjazás állapítható meg.”

32. §
A Hjt. 154. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

9

„(5) A fenyítés kiszabásáról szóló jogerõs határozatnak
a fenyített nevét és rendfokozatát, a fenyítés mértékét, valamint a tényállást tartalmazó, vizsgáló által összeállított
kivonatát – a további fegyelemsértések megelõzése, elkerülése céljából – a fenyítettel legalább azonos szolgálati
beosztásúak és legalább azonos rendfokozatúak elõtt,
a jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül ki kell
hirdetni.”

33. §
A Hjt. 182. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosultnak címezve az elsõ fokú határozatot hozóhoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidõt megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a fellebbezést határidõn belül nem a határozatot hozóhoz nyújtják be, azzal,
hogy a fellebbezést haladéktalanul át kell tenni a határozatot hozóhoz.”

34. §
A Hjt. 185. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 182. § (1) bekezdése szerinti esetben a fellebbezés elbírálására jogosult a másodfokú határozatok példányait az elsõfokú szervnek küldi meg, amely intézkedik
a döntés kézbesítése iránt.”

35. §
A Hjt. 110. alcíme a következõ 197/A. §-sal egészül ki:
„197/A. § A fõigazgató a 87. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a teljesítményértékelés további tartalmi elemeit
és szempontjait is meghatározhatja.”

36. §
A Hjt. 219. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a szolgálati járandóságban részesülõ önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítése évente)
„b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó
idõtartamra az önkéntes tartalékos katonát a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetményként az irányadó idõszakra vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított, (1) bekezdés szerinti illetményének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg.”
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37. §

40. §

(1) A Hjt. 238. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a más szervhez történõ vezénylésre vonatkozó megállapodás megkötésének kezdeményezésére, a vezénylésre kerülõk kiválasztására, a vezénylésre vonatkozó megállapodás kötelezõ tartalmi elemeire, a más szervhez történõ
vezénylés idõtartama alatt a más keresõ tevékenység folytatásához kapcsolódó bejelentés és engedélyezés rendjére,
a rendfokozati elõmenetel feltételeire, a Honvédség és
a más szerv közötti együttmûködés feladataira, a költségek
viselésére vonatkozó szabályokat,”
(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„14. a speciális, a fokozott igénybevétellel és veszéllyel
járó, valamint az egészségkárosítás veszélyének kitett beosztások körét, az azokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, a 109. § (4) bekezdése szerinti beosztásokban pótszabadságra jogosultak körét, a pótszabadság kiadásának
módját, valamint a kondicionáló-kiképzésen való részvétel esetén a pótszabadság napjainak beszámítására vonatkozó szabályokat,”
(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következõ 33. ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„33. azokat a munkakörcsaládokhoz tartozó beosztásokat, amelyekben – a honvéd tisztjelöltek elsõ beosztásba
helyezése érdekében – a szolgálatot teljesítõ fõhadnagyok
a kötelezõ várakozási idõ letelte elõtt két évvel magasabb
beosztásba kinevezhetõvé válnak,”

A Hjt.
a) 2. § 26. pontjában az „önálló szabályozó szervek,”
szövegrész helyébe az „önálló szabályozó szervek, rendvédelmi szervek,”,
b) 33. § (5) bekezdésében az „egy alkalommal, határozott idõre” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint”,
c) 40. § (2) bekezdésében a „vétel során” szövegrész helyébe a „vétel, valamint a 32. § (1) bekezdés e) pontja és
a (2) bekezdés szerinti hivatásos állományba vétel során”,
d) 44. § (2) bekezdésében a „során is alkalmazni” szövegrész helyébe a „során, a kinevezésre és az áthelyezésre
is alkalmazni”,
e) 49. § (2) bekezdésében a „p)–s)” szövegrész helyébe
„p)–r)”,
f) 84. § (3) bekezdés a) pontjában az „idõtartama” szövegrész helyébe az „idõtartama a kettõs rendfokozattal
rendszeresített beosztásba kinevezett állomány kivételével”,
g) 83. § (4) bekezdésében az „elõléptetheti, vagy kinevezheti,” szövegrész helyébe az „elõléptetheti, vagy
a 4/A. § szerint elõterjesztést tehet a kinevezésére,”,
h) 83. § (4) bekezdés a) pontjában a „d) pontja” szövegrész helyébe a „d) és f) pontja”,
i) 108. § (1) bekezdés b) pontjában a „felhívására” szövegrész helyébe az „idézésére, értesítésére”,
j) 109. § (4) bekezdésében a „céljából külön” szövegrész helyébe a „céljából miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön”,
k) 124. § (3) bekezdésében az „f)–i),” szövegrész helyébe a „g)–i),”,
l) 143. § (1) bekezdés a) pontjában az „a hivatásos állomány” szövegrész helyébe az „az állomány”,
m) 182. § (1) bekezdésében az „a munkáltatói jogkört
gyakorló határozatát” szövegrész helyébe az „a munkáltatói jogkört gyakorló vagy a miniszter által kijelölt honvédségi szervezet által hozott határozatot”,
n) 185. § (4) bekezdésében a „hozó munkáltatói jogkört
gyakorlónak” szövegrész helyébe a „hozónak” ,
o) 191. § (2) bekezdésében „a 28. § (7) bekezdése,” szövegrész helyébe „a 28. § (7) bekezdése, a 49. § (3) bekezdése,”,
p) 196. § (2) bekezdésében a „46. § (1) bekezdés f) pontja szerint” szövegrész helyébe a „46. § (1) bekezdés f) és
j) pontja szerint”,
q) 197. § (2) bekezdésében a „nemzetbiztonsági ellenõrzés” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonsági ellenõrzésnek,”,
r) 212. § (2) bekezdésében a „továbbá a 140. § (2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontja” szövegrész helyébe az „ ,
a 140. § (2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontja, továbbá
a 140/A–140/B. §”,

38. §
A Hjt. a következõ 247/B. §-sal egészül ki:
„247/B. § A 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti idõszakban a honvéd tisztjelöltek elsõ beosztásba helyezése érdekében miniszteri rendeletben meghatározott
munkakörcsaládokba tartozó beosztásokban szolgálatot
teljesítõ fõhadnagyok a kötelezõ várakozási idõ letelte
elõtt két évvel magasabb beosztásba kinevezhetõk.”

39. §
A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

1. szám
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s) 219. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetménykiegészítésre,” szövegrész helyébe az „illetménykiegészítésre,
valamint a szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes tartalékos katona a 122. § (5) bekezdése szerinti összegû illetmény biztosításához szükséges kiegészítõ illetményre,”,
t) 238. § (2) bekezdés 15. pontjában az „egyéb követelményeket,” szövegrész helyébe az „egyéb követelményeket, valamint az ezek alóli mentesítés szabályait,”
szöveg lép.

f) 183. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 184. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében a „munkáltatói jogkört
gyakorló” szövegrész,
g) 219. § (5) bekezdésében a „mindenkori” szövegrész,
h) 238. § (2) bekezdés 37. pontja.

41. §

43. §

Hatályát veszti a Hjt.
a) 60. § (3) bekezdésében a „különösen” szövegrész,
b) 67. § (2) bekezdésében az „a felmentés közlését megelõzõen” szövegrész,
c) 76. § (3) bekezdés b) pontja,
d) 102. § (2) bekezdése,
e) 161. § (2) bekezdésében a „bírósági” szövegrész,

E törvény 6. §-a és 7. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

42. §
Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XCVII. törvényhez
A Hjt. 2. melléklet 1. és 2. sora a következõk szerint módosul:
(A. A hatáskör területe)

„1. Szolgálati viszony megszüntetése,
visszavétel

(B. A munkáltatói jogkör megnevezése)

1.1. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati
viszonya megszüntetésére
1.2. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati
viszonya megszûnésének megállapítására
1.3. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálaton
kívüli állományba vételére és annak megszüntetésére
1.4. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok hivatásos
állományba visszavételére

2. Rendfokozatra vonatkozó döntések

2.1. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz elsõ tábornoki
rendfokozatba történõ kinevezésre, ideértve a határozott idõre
szóló és a kötelezõ várakozási idõ letelte elõtti kinevezést is
2.2. Elõterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok magasabb
tábornoki rendfokozatba történõ elõléptetésére, ideértve
a határozott idõre szóló elõléptetést is
2.3. Tábornok esetén határozott idõre eggyel alacsonyabb
rendfokozat megállapítása
2.4. Elõléptetés ezredesi rendfokozatba, ideértve a határozott idõre
szóló elõléptetést is”
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1. szám

A honvédelmi miniszter
15/2014. (XII. 10.) HM
rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól szóló
3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

(4) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következõket rendelem el:

Dr. Hende Csaba s. k.,

1. §
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése
a következõ 29. ponttal egészül ki:
[A Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil szervezetek támogatása (8/2/3/19) elõirányzat egyedi döntéssel fedezetet biztosít]
„29. a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület”
(mûködésének és alapszabályában rögzített feladatai
végrehajtásának támogatására.)

2. §
A Rendelet 6. alcíme a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) A Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (8/2/42) elõirányzat
a nemzeti és kiemelt ünnepek, és egyéb – országos jelentõségû – események, évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének,
megrendezésének, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széleskörû és részletes tájékoztatásának, az ünnepi
tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának,
a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti rendezvények lebonyolítását
biztonsági szempontból felügyelõ és irányító operatív
törzs mûködési költségeinek forrását biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása a nemzeti és a kiemelt
ünnepek tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott
gazdasági társasággal, egyéb rendezvények, események
tekintetében a rendezvény szervezõjével kötött szerzõdés
alapján közvetlen kifizetéssel, vagy az elõirányzat átcsoportosításával valósul meg.
(3) Az elõirányzat a nemzeti és kiemelt ünnepek szervezésével, valamint az ezekhez kapcsolódó mûszaki, mûvészeti, logisztikai és biztosítási feladatok elõkészítésével,
megvalósításával összefüggésben a Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Nonprofit Kft.-nél felmerült költségek fedezetéül szolgál.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
16/2014. (XII. 13.) HM
rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek
illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól,
jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
módosítása
1. §
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 83. alcíme
a következõ 286. §-sal egészül ki:
„286. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.)
HM rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XII. 13.) HM rendelettel megállapított 15. melléklet 4. pont 4.2., 4.10., 4.12. és
4.66. alpontját 2014. október 1-jétõl kell alkalmazni.”
2. §
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

1. szám
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2. A honvédek illetményérõl, illetményjellegû
juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak
jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet
módosítása

Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §
9. §
Az R. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. §
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §
Az R. 15. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

A honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról
szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet (a továbbiakban:
Illetményrendelet) 2. alcíme a következõ 3/C. §-sal
egészül ki:
„3/C. § A Hjt. 124. § (4) bekezdése alapján az állománynak a Honvédség beszerzési feladatokat ellátó szervezeténél szolgálatot teljesítõ felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ tagja a beosztási illetmény 50%-ának, felsõfokú
végzettséggel nem rendelkezõ tagja a beosztási illetmény
15%-ának megfelelõ illetménykiegészítésre jogosult.”

7. §

10. §

Az R.
a) 5. § (6) bekezdésében a „HM parlamenti államtitkára” szövegrész helyébe a „HM társadalmi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára” szöveg,
b) 4. mellékletében az „A pénzügyi és számviteli, ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó” szövegrész helyébe
az „A pénzügyi és számviteli, beszerzési, ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított
igazgatási feladatot ellátó, továbbá a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozását és végrehajtását végzõ” szöveg
lép.

Az Illetményrendelet 3/A. §-ában a „központi pénzügyi
és számviteli feladatokat ellátó szervezeténél” szövegrész
helyébe a „központi pénzügyi és számviteli, ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított
igazgatási feladatokat ellátó szervezeténél (a továbbiakban: a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete)” szöveg lép.
3. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím 2015. február 1-jén lép hatályba.

8. §
Hatályát veszti az R. 15. melléklet 3. pont 3.3–3.5. alpontja és 5. pont 5.8. alpontja.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez
Az R. 4. melléklet B) pontjában foglalt I. táblázat 6. és 7. sora helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Besorolási
Rendszeresített rendfokozat
kategória
„6.

VI.

ezredes

7.

V.

alezredes

Általános elõmeneteli rend
fõigazgató-helyettes (V) (K);
igazgató (V) (K);
vezetõ szakreferens (V) (K)

Speciális elõmeneteli rend)
titkár (V)

titkár (V)”
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2. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez
Az R. 4. melléklet F) pontjában foglalt I. táblázat D:7 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(Speciális elõmeneteli rend)
(7.)

irodavezetõ (V);
kiemelt vezetõ pénzügyi referens (V)

3. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez
Az R. 5. melléklet A) pontjában foglalt I. táblázat D:4 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(4.)

(Középszintû és más magasabb szintû
parancsnokságok)
parancsnok (V) (K)
fõnök (V) (K)

4. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez
Az R. 5. melléklet A) pontjában foglalt III. táblázat H:7 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(Speciális elõmeneteli rend)
(7.)

altiszt

5. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez
1. Az R. 15. melléklet 2. pontja a következõ 2.45–2.48. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.45. Légtérmegfigyelõ és légvédelmi irányító ügyeleti szolgálat
2.46. Katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat
2.47. Meteorológiai ügyeleti szolgálat
2.48. Légi Irányító Központ légtérmegfigyelõ, légvédelmi irányító és harcvezetõ ügyeleti szolgálat”
2. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.2. HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat-Védelmi és Közigazgatási Csoport”
3. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.10. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.10. Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs”
4. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.12. Mobil Vezetési Elem készenléti szolgálat”
5. Az R. 15. melléklet 4. pontja a következõ 4.66. és 4.67. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.66. Mûvelet Vezetõ Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Csoport
4.67. Sajtóreferensi készenléti szolgálat”
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A honvédelmi miniszter
17/2014. (XII. 17.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §
A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem jogosult családi ellátmánypótlékra a kiküldött)
„a) arra az idõtartamra, amelyre vonatkozóan az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve a bejelentést megelõzõ idõtartamra, ha bejelentési kötelezettségének az e rendeletben meghatározott határidõn belül nem
tesz eleget,”
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3. §

Az R. 22. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül
ki:
(A Honvédség viseli)
„l) az MH KKH katonai képviselõje, az MH NKK katonai képviselõje, az MH NÖK képviseletvezetõje, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai
Részleg képviseletvezetõje, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet képviseletvezetõje esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának
a kiküldött tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át
meghaladó részének 50%-át.”

4. §
Az R. 29. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiküldött köteles legkésõbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követõ 8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni
a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelõleg teljes összegét, ha annak felhasználására
a 28. §-ban meghatározott feltételektõl eltérõ módon került sor – ideértve azt is, ha a gépkocsi az állomáshely szerinti országon kívül került beszerzésre –, és
b) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelõleg fel nem használt részét, ha a gépkocsi vételára
nem éri el a felvett ellátmányelõleg összegét.”

5. §
2. §
Az R. 15. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdéstõl eltérõen a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási jegyre jogosult, ha az utazási költségátalányról való lemondásáról és az utazások tervezett idõpontjáról legkésõbb a tárgyév február 28-ig az engedélyezõ elöljáró egyidejû tájékoztatása mellett írásban nyilatkozik az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv felé. A tárgyév márciusában kezdõdõ külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot a kiküldött legkésõbb
a tárgyév március 15-ig köteles megtenni. A Honvédség
utaztatásért felelõs szerve a nyilatkozat alapján intézkedik
a kiküldött által megadott utazási idõpontokra érvényes
repülõjegy megvásárlására, és annak a kiküldött részére
az utazás megkezdése elõtti 15. napig történõ megküldésére.”

(1) Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A katonai megfigyelõ
a) a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre
jogosult abban az esetben, ha külföldi pénzbeli ellátását
közvetlenül a mûveletet irányító nemzetközi szervezet
biztosítja, vagy
b) a Korm. rendelet1 szerinti teljes összegû napidíj
150%-ával megegyezõ összegû külföldi napidíjra jogosult
abban az esetben, ha részére a mûveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosít közvetlen pénzbeli ellátást.”
(2) Az R. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése
érdekében a külföldi napidíj-kiegészítésre a 12. §-t, a külföldi napidíjra a Korm. rendelet1 szabályait kell alkalmazni.”
(3) Az R. 45. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Ha a mûveletet irányító nemzetközi szervezet nem
biztosítja térítésmentesen, vagy nem téríti meg
az a)–d) pontok szerinti szolgáltatások költségeit, akkor
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a 45. § (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi napidíjra jogosult katonai megfigyelõ részére a Honvédség megtéríti
a) a szállással kapcsolatban felmerülõ költségeket azzal,
hogy a szállás típusát, szálloda esetén annak kategóriáját,
továbbá a napi szállásköltség felsõ határát a kiküldõ a vezénylési okmányban elõzetesen meghatározza,
b) az állomáshelyre történõ elsõ kiutazás és az onnan
történõ végleges hazautazás – ideértve a másik állomáshelyre történõ áthelyezést is – során felmerülõ utazási költségeket a 15. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 16. §
(1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásával,
c) a szállítással kapcsolatos költségeket a 42. § a) pontja
szerint, és
d) a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével
kapcsolatos költségeket.”

6. §
(1) Az R. 60. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti utazási költségátalányt a kiküldött írásbeli kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv a kérelem beérkezését követõ 15. napig
utalja át a kiküldött részére.
(2b) A (2) bekezdés c) pontjától eltérõen az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi képzést folytató
kiküldött a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számú alkalommal utazási jegyre jogosult, ha azt legkésõbb
a kiutazást követõ 30. napig az engedélyezõ elöljáró egyidejû tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó
szervtõl írásban kéri. Az utazási jegy igényléséhez a kiküldött köteles az utazások tervezett idõpontjáról az azt megelõzõ 60. napig az engedélyezõ elöljáró egyidejû tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére.
A Honvédség utaztatásért felelõs szerve a nyilatkozat
alapján intézkedik a kiküldött által megadott utazási idõpontokra érvényes repülõjegy megvásárlására, és annak
a kiküldött részére az utazás megkezdése elõtti 15. napig
történõ megküldésére.”
(2) Az R. 60. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az NFTC program keretében Kanadában külföldi
képzésben részt vevõ kiküldött részére az állomáshely szerinti országon belüli, képzéssel összefüggésben indokolt
utazások lebonyolítása érdekében bérelt gépjármû igénybevétele engedélyezhetõ. A gépjármûbérlés költségének
a Honvédség által megtéríthetõ legmagasabb összegét
a 16. § (4) bekezdése szerinti utazási költségátalánnyal egy
helyen és idõben, de attól elkülönített módon kell közzétenni.”

7. §
Az R. a következõ 67. §-sal egészül ki:
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„67. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
módosításáról szóló 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. §
a)–c) pontjával megállapított 44/C. § (1) bekezdését és
(3) bekezdését, továbbá 44/D. § (1) bekezdését 2014. május 8-tól kell alkalmazni.”

8. §
Az R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §
Az R.
a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában a „teljesítõ kiküldött”
szövegrész helyébe a „teljesítõ, az ideiglenes külföldi képzésben részt vevõ, továbbá e rendelet eltérõ rendelkezése
hiányában a HM rendelet1 1. § 10. pont f) alpontja szerint
külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött”,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „az MH Katonai
Képviselõ Hivatala” szövegrész helyébe az „az MH Katonai Képviselõ Hivatala (a továbbiakban: MH KKH)”,
c) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MH Nemzeti
Katonai Képviselet” szövegrész helyébe az „az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK)”,
d) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „az MH Nemzeti
Összekötõ Képviselet” szövegrész helyébe az „az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK)”,
e) 15. § (1) bekezdés d) pontjában az „és családi ellátmánypótlékra jogosító” szövegrész helyébe az „és a tárgyév március 1-jén családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozónak minõsülõ”,
f) 22. § (1) bekezdés j) pontjában a „7%-át, és” szövegrész helyébe a „7%-át,”,
g) 22. § (1) bekezdés k) pontjában a „költségeket.” szövegrész helyébe a „költségeket, és”,
h) 36. § (2) bekezdésében az „a 40–43. §-ok és az V. Fejezet szerinti juttatásokra” szövegrész helyébe az „a 27. §,
a 30. § és a 40–43. §-ok szerinti juttatásokra, továbbá
az V. Fejezetben foglaltak szerint külföldi napidíj-kiegészítésre”,
i) 36. § (3) bekezdésében az „a VI. Fejezetet” szövegrész helyébe az „a külföldi szolgálat jellegétõl függõen
a II. Fejezetet vagy a VI. Fejezetet”,
j) 45. § (4) bekezdésében a „napidíj-kiegészítést a jogosult” szövegrész helyébe a „napidíj-kiegészítés és a külföldi napidíj tárgyhónapra járó összegét a jogosult”,
k) 60. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pontjában
meghatározott hozzájárulás” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás vagy
a (2b) bekezdés szerinti utazási jegy”,
l) 60. § (5) bekezdésében a „c) pontját” szövegrész helyébe a „c) pontját, továbbá a (2a) és (2b) bekezdést”
szöveg lép.
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10. §

11. §

Hatályát veszti az R.
a) 44/C. § (1) bekezdésében és 44/D. § (1) bekezdésében az „és a 44/B. § szerinti költségtérítés együttes” szövegrész,
b) 44/C. § (3) bekezdésében az „ , illetve a 44/B. § szerinti költségtérítés” szövegrész,
c) 44/D. § (1) bekezdésében az „és a 44/B. § szerinti
költségtérítésre” szövegrész,
d) 60. § (2) bekezdés c) pontjában az „(1) bekezdés
c) pontja és” szövegrész.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 6. § (1) bekezdése, a 9. § k) és l) pontja, valamint a 10. § d) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelethez

Az R. 7. mellékletében szereplõ táblázat 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A
„1.

B

C

D

Hivatásos és
Közalkalmazottak (a Honvéd tisztjelöltek
Kormányszerzõdéses katonák képzés megkezdése
és honvéd
tisztviselõk (a
(a képzés
elõtti munkakör,
altiszt-jelöltek
képzés megkezdése
megkezdése elõtti
fizetési osztály,
elõtti munkakör,
beosztáshoz
vezetõi megbízás)
besorolási osztály /
rendszeresített
fizetési fokozat,
besorolási osztály/
vezetõi munkakör)
beosztási kategória)

E)
Ellátmány
szorzószáma”
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1. szám

HATÁROZATOK
A Kormány
1730/2014. (XII. 12.) Korm.
határozata
az afganisztáni Eltökélt Támogatás Mûveletben
(RSM) történõ magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva – Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai
képességének fokozása érdekében, tekintettel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (a továbbiakban: ISAF) mûveletek befejezésére és az Eltökélt Támogatás Mûvelet (a továbbiakban: RSM) 2015. évi elindítására, figyelemmel a NATO és Afganisztáni Iszlám Köztársaság között 2014. szeptember 30-án kötött megállapodásra
1. engedélyezi, hogy az eddig az ISAF keretében mûködõ különleges mûveleti erõk kötelékében a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 50 fõs (váltási idõszakban 100 fõs) Különleges Mûveleti Kontingens
az RSM vagy az azt felváltó NATO vezetésû mûveletbe
tartozó feladatok ellátása érdekében részt vegyen;
2. engedélyezi, hogy az RSM vagy az azt felváltó,
NATO vezetésû támogató mûvelet feladatrendszerében
egy legfeljebb 13 fõs (váltási idõszakban 26 fõs), Mi–17
szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport részt
vegyen;
3. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédségnek az RSM
vagy az azt felváltó NATO vezetésû mûveletben részt
vevõ erõi logisztikai támogatásának biztosítására egy
30 fõs (váltási idõszakban 60 fõs) Nemzeti Támogató
Elem kerüljön kitelepítésre Afganisztánba;
4. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 30 fõs (váltási idõszakban 60 fõ) Biztosító
Szakasz az RSM vagy az azt felváltó, NATO vezetésû támogató mûveletben, a közremûködõ erõk védelmében és
biztosításában részt vegyen.

Orbán Viktor s. k.,

A Kormány
1731/2014. (XII. 12.) Korm.
határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar
katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezésérõl
1. Hatályát veszti az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.
(XII. 29.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat 2015. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1735/2014. (XII. 12.) Korm.
határozata
a honvédelmi célra felesleges
és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
értékesítésébõl származó bevételek
felhasználásáról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (8) bekezdése alapján engedélyezi a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási elõirányzatainak a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
értékesítésébõl származó nettó 78 220 ezer forinttal történõ megemelését és jóváhagyja annak felhasználását
az 1. melléklet szerint.
Felelõs: honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

miniszterelnök

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1735/2014. (XII. 12.) Korm. határozathoz
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1. szám

MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
82/2014. (XII. 12.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági
Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium
Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal, valamint
a honvédelmi célú központi beszerzéseket végzõ
szervezetek átalakításának egyes feladatairól
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. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.
(2) Ahol az utasítás honvédelmi szervezetek vezetõjét
említ, azon a HM esetében a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 53/2014.
(VIII. 1.) HM utasítás 2. § (1) bekezdése szerinti önálló
szervezeti egység vezetõjét kell érteni.
2. Az átalakítás feladatai

vábbiakban: HM KÁT) irányítása alatt új, önálló HM szervezetként 2015. február 1-jei hatállyal létrehozásra kerül a
HM Beszerzési Hivatal (a továbbiakban: HM BH).
(2) A HM VGH Elsõ Világháborús Centenáriumi megemlékezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Programirodája változatlan feladatrendszerrel és rendszeresített létszámmal 2015. február 1-jei hatállyal átadásra kerül a miniszter közvetlen alárendeltségébe és a HM társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
HM TKHÁT) irányítása alá tartozó HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal (a továbbiakban: HM NRH) részére.
(3) Az utasítás szerinti átalakítással a szervezeti struktúrák megtervezésére és kialakítására olyan módon kerül
sor, hogy a HM VGH és a HM NRH munkaköri jegyzékében 2015. január 31-én meghatározott létszámkereteket a
HM VGH, a HM NRH és a 2015. február 1-jén létrehozásra kerülõ HM BH együttesen csak a HM BH önálló mûködéséhez szükséges mértékben haladhatja meg.
(4) Az (5) bekezdés és a HM VGH mûködtetési feltételeit biztosító szervezetrendszer figyelembevételével kerül
sor a HM BH 1135 Budapest, Lehel utca 35–37. székhelyén az önálló mûködtetéshez szükséges feltételek kialakítására.
(5) A HM BH beszerzési feladataival összefüggõ informatikai támogatását – ideértve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer üzemeltetését, a hálózat és a rendszer
karbantartását – 2015. február 1-jétõl a HM VGH hajtja
végre.
(6) A HM VGH feladatrendszerébõl ezen utasítás alapján átvett honvédelmi célú központi beszerzésekkel összefüggõ feladatokat a HM BH alaptevékenység keretében
látja el.
(7) Az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggõ
szabályozók módosítására vonatkozó tervezeteket az azok
kidolgozásáért felelõs honvédelmi szervezetek vezetõi véleményezésre megküldik a HM BH fõigazgatói feladatok
ellátására kijelölt vezetõje (a továbbiakban: HM BH kijelölt vezetõje) részére.

2. §
4. §
A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH) egyes feladatai és az azok ellátásához szükséges
személyi állomány átadására a 3. § alapján kerül sor.
3. §
(1) A HM VGH – honvédelmi célú központi beszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – Beszerzési Igazgatósága HM VGH-ból történõ kiválásával és a HM VGH
egyes szervezeti elemei feladatrendszerének és rendszeresített létszámának korrekciójával a miniszter közvetlen
alárendeltségében és a HM közigazgatási államtitkár (a to-

(1) A szervezési tevékenység, idõszak kezdete az utasítás
hatálybalépését követõ nap, befejezése 2015. július 31-e.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõnapja 2015. február 1-je.
3. Az átalakítás végrehajtásának irányítása
5. §
(1) Az utasításban meghatározott szervezetrendszer kialakítása során a HM NRH, a HM VGH és a HM BH vo-
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natkozásában – a HM VGH és a HM BH esetében a (2) és a
(3) bekezdés szerinti eltérésekkel – a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól
szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban:
HM utasítás1.) 11/A. §-át kell alkalmazni.
(2) A HM VGH átalakításának és a HM BH létrehozásának irányításáért a HM KÁT felelõs.
(3) A HM KÁT irányítja
a) a HM BH alapító okiratának kidolgozásával és a HM
VGH alapító okiratának módosításával,
b) a HM VGH munkaköri jegyzékének módosításával
és a HM BH munkaköri jegyzékének elõkészítésével,
c) a HM VGH hatáskörébe tartozó honvédelmi célú
központosított beszerzéseket végzõ szervezetrendszer átalakítása folyamatában szükséges miniszteri döntések elõkészítésével és
d) az átalakítás végrehajtásával összefüggõ normatív
szabályozók elõkészítésével
kapcsolatos feladatokat.

4. Mûködési alapokmányok elõkészítése
6. §
(1) A HM VGH és a HM NRH – fõigazgatóik javaslata
alapján összeállított – alapító okirat-módosítása, valamint
a HM BH – kijelölt vezetõje javaslata alapján összeállított – alapító okirat-kidolgozása során a HM utasítás1.
6/A. §-át a (2) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetek
alapító okiratát, továbbá alapító okiratának módosítását –
a szervezet vezetõjének, illetve kijelölt vezetõjének javaslata alapján – a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) készíti elõ az alábbi határidõk
betartásával:
a) a HM BH alapító okiratára, a HM VGH és a HM NRH
alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása és annak HM TKF részére történõ megküldése az
utasítás hatálybalépését követõ napig,
b) az a) pont szerinti alapító okirat-tervezetek véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra történõ felterjesztése az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig,
c) a kincstári nyilvántartás pontosításának kezdeményezése a b) pont szerinti okiratok miniszteri jóváhagyását követõ 8 napon belül.
(3) A HM BH Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által történõ törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez, a HM VGH és a HM NRH törzskönyvi nyilvántartásának pontosításához szükséges okmányokat a HM TKF
készíti elõ, és azokat – a vonatkozó okiratok miniszteri jóváhagyását követõen – haladéktalanul megküldi a Kincstár részére.
(4) A HM VGH, a HM NRH és a HM BH a HM utasítás1. 12. § (7) bekezdésében meghatározott határidõtõl eltérõen 2015. március 31-ig – a HM utasítás1. 12. § (5) bekezdése szerinti eljárásrendben – jóváhagyásra felterjeszti
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a szervezeti és mûködési szabályzatát vagy annak módosítását a szervezet tevékenységét közvetlenül irányító állami
vezetõ részére.

7. §
(1) A HM BH munkaköri jegyzékének és a HM VGH
munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívének – HM KÁT javaslatainak figyelembevételével történõ – elõkészítése során
a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás2.) 12. § (1) bekezdését a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a HM BH munkaköri jegyzékére és a HM VGH munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívére vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése a HM TKF részére 2014. december
18-ig,
b) az a) pont szerinti munkaköri jegyzék-tervezetek
egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése 2014. december 22-ig,
c) a HM BH munkaköri jegyzékének és a HM VGH
munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívének jóváhagyása 2014.
december 28-ig,
d) a c) pont szerint jóváhagyott munkaköri jegyzék és
munkaköri jegyzék helyesbítõ ív kiadása 2015. január
2-ig.
(2) A HM NRH munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívének
– a HM TKHÁT javaslatainak figyelembevételével történõ – elõkészítése során a HM utasítás2. 12. § (1) bekezdését a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a HM NRH munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívére vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése a HM TKF
részére 2014. december 18-ig,
b) az a) pont szerinti munkaköri jegyzék helyesbítõ
ív-tervezet egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése 2014. december 22-ig,
c) a HM NRH munkaköri jegyzéke helyesbítõ ívének
jóváhagyása 2014. december 28-ig,
d) a c) pont szerint jóváhagyott munkaköri jegyzék helyesbítõ ív kiadása 2015. január 2-ig.
(3) A HM BH munkaköri jegyzéke, a HM VGH és a HM
NRH munkaköri jegyzék helyesbítõ íve hatálybalépésének idõpontja 2015. február 1.

5. Az átalakítással összefüggõ egyéb feladatok
8. §
(1) A HM VGH mint átadó, a HM BH és a HM NRH
mint átvevõk közötti átadás-átvétel elõkészítése, koordinálása és végrehajtása érdekében a HM KÁT munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport munkájában a 9. § (2) bekezdése szerinti HM KÁT és Honvéd Vezérkar fõnöki
(a továbbiakban: HVKF) együttes intézkedésben külön
meghatározott és az abban nevesített szervezetek vezetõi
által kijelölt személyek vesznek részt.
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(2) A HM VGH fõigazgatója 2015. január 1-jéig írásban
értesíti az érintett személyi állományt a szolgálati viszonyukat és a közalkalmazotti jogviszonyukat érintõ tervezett változásról.
(3) A HM BH és a HM NRH – az utasításban meghatározott feladatátadásokkal összefüggõ és azok ellátásához
szükséges – intézményi és központi elõirányzatai a 2015.
évi intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjérõl szóló miniszteri
körlevélben meghatározottak szerint kerülnek biztosításra.
(4) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtását HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje 2014.
december 18-ig készíti elõ.
(5) A (4) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza
a) a HM BH létrehozásával összefüggõ pénzügyi és
számviteli biztosítás feladatait,
b) a változatlan szakmai tartalmú – feladatköri vagy
munkaköri változással nem érintett – beosztásokra vonatkozó személyügyi eljárás rendjét,
c) az utasítás szerinti feladatátadások következtében áthelyezésre kerülõ állomány továbbfoglalkoztatásával, az
átadás-átvételkor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az
azokhoz kapcsolódó jogutódlásra vonatkozó szabályokat és
d) az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek
utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további feladatait.
(6) A HVKF 2015. január 28-ig intézkedik az MH hadrenden kívüli szervezetei jegyzékének módosítására.
(7) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal összhangban az illetékes honvédelmi szervezetek vezetõi
a) 2014. december 18-ig felülvizsgálják a HM BH létrehozásához kapcsolódó egyéb feladatokra vonatkozó szabályozókat, így különösen a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletet, a honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.)
HM rendeletet és a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.)
HM utasítást, és
b) 2015. január 2-ig felülvizsgálják az utasításban meghatározott új szervezeti rend szerinti mûködéshez kapcsolódó egyéb feladatokra vonatkozó szabályozókat, így
különösen a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítást, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítást és
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítást.
(8) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok átadása következtében szükségessé váló, valamint a (7) bekezdés szerinti jogszabály- és közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások tervezeteit az azok kidolgozásáért
felelõs honvédelmi szervezetek úgy készítik elõ és küldik
meg a HM Jogi Fõosztály részére, hogy azok 2015. február
1-jén hatályba léphessenek.

1. szám
6. Záró rendelkezések
9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

10. §
Ez az utasítás 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
83/2014. (XII. 18.) HM
utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások 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 szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló
47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosítása
1. §
A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 3. melléklet szerint az MH katonai szervezeteinél létrehozásra kerülõ tiszti beosztások a közvetlen
szolgálati elöljáró részére rendszeresített rendfokozatnál
egy rendfokozattal alacsonyabban rendszeresíthetõk az állománytáblákban. Az altiszti beosztások ezredes-alezredes vezetõ esetén legfeljebb törzszászlós, õrnagy-százados
vezetõ esetén legfeljebb zászlós, fõhadnagy-hadnagy vezetõ esetén legfeljebb fõtörzsõrmester rendfokozati besorolással rendszeresíthetõk.”

2. §
(1) Az Ut1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ut1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Ut1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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3. §

Az Ut1.
a) 3. § (1) bekezdésében a „rendelkezési” szövegrész
helyébe a „rendelkezési állománya”,
b) 3. § (1) bekezdésében a „megnevezésétõl” szövegrész helyébe a „megnevezésétõl, elõmenetelétõl”,
c) 2. melléklet F) pontjában az „A HM VGH munkaköri
jegyzékében rendszeresíthetõ szolgálati beosztások” szövegrész helyébe az „A pénzügyi és számviteli, beszerzési,
ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint
központosított igazgatási feladatot ellátó, továbbá a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozását és végrehajtását végzõ honvédségi szervezet munkaköri jegyzékében rendszeresíthetõ szolgálati beosztások”
szöveg lép.

2. A hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl
történõ kivonásának rendjérõl szóló
9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosítása
4. §
A hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl történõ kivonásának rendjérõl szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 3/A. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(A hadfelszerelés az MH ideiglenes használatába kerülhet:)
„b) hiányzó képesség megteremtése céljából mentesség
alapján, a honvédelmi miniszter eseti engedélye alapján,
a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) intézkedésére.”

5. §
Az Ut2.
a) 4. § (2) bekezdésében a „megállapítása” szövegrész
helyébe a „megállapítása – a 3/A. § (1) bekezdés b) pontja
kivételével –”,
b) 4. § (7) bekezdésében és 6/A. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében a „3/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „3/A. § (1) bekezdés a) pontja”
szöveg lép.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. szám

1. melléklet a 83/2014. (XII. 18.) HM utasításhoz
1. Az Ut1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A honvédségi szervezetek rövidítésének jegyzéke
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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

A

B

Megnevezés

Rövidített megnevezés

Magyar Honvédség
Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar
HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
HVK Logisztikai Csoportfõnökség
HM Védelmi Hivatal
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet
Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg
HM Tábori Lelkészi Szolgálat
MH Összhaderõnemi Parancsnokság
MH Katonai Képviselõ Hivatala
MH Kiképzési és Doktrinális Központ
MH Logisztikai Központ
MH Altiszti Akadémia
MH Nemzeti Katonai Képviselet
MH 25. Klapka György Lövészdandár
MH 5. Bocskai István Lövészdandár
MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
MH Nemzeti Összekötõ Képviselet
MH Bakony Harckiképzõ Központ
MH Anyagellátó Raktárbázis
MH Katonai Közlekedési Központ
MH Légijármû Javítóüzem
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ
MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Balatonkenesei Rekreációs Központ
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
MH 54. Veszprém Radarezred
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj
MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
MH Pápa Bázisrepülõtér
MH Béketámogató Kiképzõ Központ
MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ
MH Ludovika Zászlóalj
MH Egészségügyi Központ
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar

MH
HM
HVK
HVK HDMCSF
HVK LOGCSF
HM VH
HM HIM
MÁEK KK
MÁNK VPR
HM TLSZ
MH ÖHP
MH KKH
MH KDK
MH LK
MH AA
MH NKK
MH 25. KGY l. dd.
MH 5. B.I. l.dd.
MH 59.SZD RB
MH 86. SZHB
MH BHD
MH NÖK
MH BHK
MH ARB
MH KKK
MH Lé. Jü.
MH GAVIK
MH LVIK
MH HKNYP
MH GEOSZ
MH BRK
MH 64. log. e.
MH 54. RE
MH 12. ALRE
MH 37. mû.e.
MH 1. HTHE
MH 43. hír. és vt.e.
MH 34. BL KMZ
MH 93. PS vv.z.
MH PBRT
MH BTKK
MH CKELMK
MH LZ
MH EK
NKE HHK
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A
1.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Megnevezés

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, MH Híradó és Informatikai
Rendszerfõközpont
Légiforgalmi Irányító Központ
Légi Irányító Központ
HM Miniszteri Kabinet
HM Hatósági Hivatal
MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, Harcászati Adatkapcsolatok Menedzsment Központ
Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ

B
Rövidített megnevezés

MH HIRFK
LÉFIK
LIK
HM Min. Kab.
HM HH
MH 25/88. k. ve. z.
HAMK
KORK

”
2. Az Ut1. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Egyes beosztások rövidítésének jegyzéke
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A

B

Megnevezés

Rövidített megnevezés

légiforgalmi értesítés szerkesztõ
váltásparancsnok asszisztens
légihelyzetkép elõállító csoportparancsnok asszisztens
fegyverzetkiválasztó asszisztens
útvonalkövetõ
légijármû azonosító tiszt asszisztens
vadászirányító asszisztens
szenzor irányító asszisztens
légvédelmi rakétairányító asszisztens
elfogás irányító asszisztens
nemzeti fegyverzeti igazgató képviselõje
hírszerzõ

NOTAM
MCA
TPOA
WAA
TKM
IDOA
FAA
SMA
SAA
ICA
NADREP
HUMINT

”
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1. szám

2. melléklet a 83/2014. (XII. 18.) HM utasításhoz
1. Az Ut1. 2. melléklet A) pont II. táblázat 7–9. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése)

„7.

alezredes

HM Min. Kab.: kiemelt protokoll fõtiszt;
HVK HDMCSF: kiemelt referens fõtiszt;
kiemelt váltásvezetõ fõtiszt;
HVK LOGCSF: kiemelt fõtiszt (MH repülõ
fõmérnök)

HVK HDMCSF: kiemelt referens fõtiszt

8.

õrnagy

HVK HDMCSF: referens fõtiszt

HVK HDMCSF: referens fõtiszt

9.

százados

HVK HDMCSF: referens tiszt

HVK HDMCSF: referens tiszt

”
2. Az Ut1. 2. melléklet B) pont I. táblázat 6. és 7. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

B

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése

„6.

ezredes

HM VH: titkár (Budapest Fõváros) (V);
vezetõ szakreferens (ig.) (V)

7.

alezredes

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése)

HM VH: titkár (Baranya megye) (V);
titkár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) (V);
titkár (Hajdú-Bihar megye) (V);
titkár (Heves megye) (V);
titkár (Komárom-Esztergom megye) (V);
titkár (Nógrád megye) (V);
titkár (Somogy megye) (V);
titkár (Vas megye) (V);
titkár (Veszprém megye) (V)

”
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3. Az Ut1. 2. melléklet B) pont II. táblázat 6–8. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„6.
7.

ezredes
alezredes

8.

õrnagy

B

C

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése)

kiemelt referens fõtiszt;
HM HH: kiemelt mérnök fõtiszt

kiemelt referens fõtiszt;
HM HH: kiemelt mérnök fõtiszt;
HM VH: kiemelt fõtiszt (Bács-Kiskun
megye);
kiemelt fõtiszt (Fejér megye);
kiemelt fõtiszt (Gyõr-Moson-Sopron megye);
kiemelt fõtiszt (Jász-Nagykun-Szolnok
megye);
kiemelt fõtiszt (Pest megye);
kiemelt fõtiszt (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye);
kiemelt fõtiszt (Tolna megye);
kiemelt fõtiszt (Zala megye)
referens fõtiszt;
HM HH: mérnök fõtiszt;
HM VH: fõtiszt (Békés megye);
fõtiszt (Csongrád megye)

referens fõtiszt;
HM HH: mérnök fõtiszt

”
4. Az Ut1. 2. melléklet E) pont I. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„6.

ezredes

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése
MÁEK KK (Bécs): képviseletvezetõ (V);
MÁNK VPR: osztályvezetõ (kvh.)
(NADREP) (V)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezése)

”
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3. melléklet a 83/2014. (XII. 18.) HM utasításhoz
1. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 1. alpont I. táblázat 3. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„3.

altábornagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
MH ÖHP:
parancsnok (V) (K);
MH KDK:
kiemelt vezetõ fõtanácsadó fõnök (V) (K)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)

”
2. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont I. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„8.

õrnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
alosztályvezetõ (pkh.) (V);
fõközpont-parancsnokhelyettes (V);
fõtiszt (fõnökh.) (V);
központparancsnok (V);
osztályparancsnok helyettes (V);
zászlóaljparancsnok-helyettes (V);
Beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ (V) – csak a felderítõ, mûszaki
és a harcoló, harctámogató zászlóaljaknál;
vezetõ szervek:
részlegvezetõ (fõnökh.) (V);
Helyõrség támogató parancsnokságok:
fõtiszt (ovh.) (V);
LÉFIK:
parancsnok (V);
Repülõ és helikopter bázisok:
fõtiszt (kp.pk.h.) (V);
helikopterraj-parancsnok (V);
központparancsnok (pkh.) (V);
központparancsnok-helyettes (V);
központparancsnok (V);
repülõraj-parancsnok (V);
századparancsnok-helyettes (V);
Repülõeszköz javító század és üzemeltetõ
század:
századparancsnok (V);
szolgálatvezetõ mérnök (V);
szolgálatvezetõ mérnök (pkh.) (V);
MH BHD:
bázisparancsnok (V);
fõtiszt (alov.h.)(V);
parancsnokhelyettes (V);
részlegvezetõ (pkh.)(V);
vezetõ objektumkomendáns (V);

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
karmester (V);
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.) (V);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt (V);
szolgálatvezetõ mérnök (V);
Jogi és Igazgatási Fõnökségek:
jogász fõtiszt (fõnökh.) (V);
HM objektumok:
ügyviteli irodavezetõ fõtiszt (V);
Meteorológiai csoport:
csoportparancsnok (V);
Elõretolt Repülésirányító Csoport:
csoportparancsnok (V);
MH BHD:
szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt (pk.h.) (V)
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MH HIRFK Rendszer-fõfelügyelet:
parancsnok (V);
részlegvezetõ (V);
Központi Zenekar:
karmesterhelyettes (V);
MH AA:
fõtiszt (ovh.)(V);
vezetõ oktató (csop.vez.h.) (V)

”
3. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont I. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„10. fõhadnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (V) (P);
beosztott tiszt (pkh.) (V);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (V) (P);
központparancsnok (V);
MH 59. SZD RB:
mûhelyparancsnok (V) (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.) (V);
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (V) (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
Központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezetõ (V) (P);
részlegvezetõ (alkp.pk.h.) (V)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Repülõmûszaki:
mûhelyparancsnok (V);
MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 59. SZD RB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
üzemeltetõ mérnök (szdpk.h.) (V);
Tûzoltó szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 86. SZHB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
Speciális ejtõernyõs kiképzõ csoport:
csoportparancsnok-helyettes (V);
Vegyivédelmi szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V)

”
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4. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont II. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„10. fõhadnagy

B

C

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és eltérõ
megnevezéssel rendszeresíthetõ beosztás
megnevezések
beosztott tiszt (P);
üzemeltetõ mérnök tiszt (P);
Repülõ- és Helikopterbázisok:
kiképzendõ tiszt (P);
MH BHD, Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (P);
rendszerbiztonsági tiszt (P)

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt

”
5. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont III. táblázat 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„4.

zászlós

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
állomásparancsnok;
beosztott zászlós;
csoportparancsnok;
étkezdevezetõ zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
irattáros zászlós;
komendáns zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
statisztikus zászlós;
ügykezelõ zászlós;
váltásparancsnok;
zenész zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós;
zászlóaljak:
tûztámogató zászlós;
zászlóalj ügyviteli részleg:
részlegvezetõ zászlós;
Mûszaki Ellenõrzõ Állomások:
parancsnok;
MH 59. SZD RB:
anyagtervezõ zászlós;
kiértékelõ zászlós;
közelkörzet irányító segítõ zászlós;
MH 86. SZHB, Tûzszerész Raj:
rajparancsnok;
MH BHD:
irattáros zászlós;
kidolgozó zászlós;
váltásparancsnok;
MH AA:
kiképzõ zászlós

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
ellenõr zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelõ zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
Jogi és Igazgatási Fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
Katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
Kutatómentõ Csoportok:
csoportparancsnok;
Repülõ- és Helikopterbázisok:
repülõadat kiértékelõ zászlós;
Informatikai Központok:
beosztott zászlós;
Kiképzõ Csoportok:
kiképzõ zászlós;
Speciális Ejtõernyõs Kiképzõ Csoport:
beosztott zászlós;
kiképzõ zászlós;
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Repülõ és helikopter bázisok: Tûzszerész Raj:
rajparancsnok;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezetõ zászlós;
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH HIRFK:
alkalmazás menedzsment ügyeletes zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó és informatikai biztonsági ügyeletes;
Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós

”
6. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont III. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„6.

törzsõrmester

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
beosztott altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõtávírász altiszt (P);
fõtechnikus altiszt;
futár altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
gépparancsnok (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
harcjármûparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
irányzó altiszt (P);
karbantartó altiszt (P);
kihallgató altiszt (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
laboráns altiszt (P);
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
lövegparancsnok-helyettes (P);
pénztáros altiszt (P);
rajparancsnok;

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Tûzoltó Raj:
technikus altiszt
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C

rajparancsnok-helyettes (P);
raktárvezetõ altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
technikus altiszt (P);
vezetésipont parancsnok;
MH BHD:
pénztáros altiszt (P);
szakács altiszt (P);
MH AA:
harcjármûvezetõ altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
Információvédelmi Állomások:
rejtjelzõ altiszt (P)

”
7. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 2. alpont III. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„8.

szakaszvezetõ

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
állomás ügyeletes
ápoló;
bemérõ;
csapatpostás;
ellátó;
ellenõr;
esztergályos;
felderítõ;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
futárkísérõ;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
géppuska irányzó;
gépszerelõ;
hajtogató;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hevederezõ;
irányzó;
írnok-rajzoló;
írnok-raktáros;
kezelõ;
kidolgozó;
kiképzendõ;
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B

C

komendáns;
kötözõ;
kútkezelõ;
laboráns;
lõszeres;
lövész;
matróz;
megfigyelõ;
mentesítõ;
mesterlövész;
mélységi felderítõ;
mozigépész;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
nyomdász;
õr;
õrkutya kiképzõ;
õrkutya vezetõ;
palotaõr;
raktáros;
rendész;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
töltõkút ügyeletes;
tûzmegfigyelõ;
tûzoltó;
tûzszerész;
utász;
üzemeltetõ;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ

”
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8. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 3. alpont I. táblázat 7. és 8. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„7.

alezredes

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
ezredparancsnok-helyettes (V);
fõközpont parancsnok (V);
központparancsnok (V);
központparancsnok-helyettes (V);
osztályparancsnok (V);
zászlóaljparancsnok (V);
Helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok (V);
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök (V);
Nemzeti Támogató Központ:
központparancsnok (pkh.) (V);
MH 54. RE:
Informatikai Központ:
parancsnok (V);
MH 12. ALRE:
hadmûveleti központparancsnok (V);
MH LVIK:
központparancsnok (V);
osztályvezetõ (V);
váltásparancsnok (V);
Hadmûveleti Központ:
csoportparancsnok (V);
LIK:
kiemelt fõtiszt (kp.pk.h.) (V);
parancsnokhelyettes (V);
MH BHK:
Szimulációs Gyakorló és Kiképzõ Központ:
parancsnok (V);
MH GAVIK:
osztályvezetõ (pkh.) (V);
szolgálatfõnök (V);
MH Lé. Jü.:
fõmérnök (pkh.) (V);
osztályvezetõ;
MH KKK:
Területi Közlekedési Parancsnokság:
központparancsnok (V);
parancsnok (V);
MH NÖK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt
(képviseletvezetõ-helyettes) (V);
MH ARB
bázisparancsnok (V);
osztályvezetõ (V);
MH HKNYP:
osztályvezetõ (V);
központparancsnok (V);
MH GEOSZ:
fõmérnök (szolgf.h.) (V);
osztályvezetõ (V);
szolgálatfõnök-helyettes (V)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
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(A

8.

õrnagy

B

alosztályvezetõ (ovh.) (V);
alosztályvezetõ (pkh.) (V);
fõtiszt (fõnökh.) (V);
fõtiszt (ovh.) (V);
központparancsnok-helyettes (V);
osztályparancsnok-helyettes (V);
zászlóaljparancsnok-helyettes (V);
Helyõrségi Komendáns Hivatalok:
helyõrségkomendáns (V);
heyõrségkomendás (pk.h.) (V);
Helyõrségtámogató Parancsnokságok:
parancsnokhelyettes (V);
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnökhelyettes (V);
részlegvezetõ (pkh.) (V);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.) (V);
csoportparancsnok (V);
MH 37. mû.e:
törzsfõnök-helyettes (V);
MH 54. RE:
központparancsnok (V);
törzsfõnök-helyettes (V);
Radarszázadok:
mérõpont parancsnok (V);
századparancsnok (V);
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai
Század:
századparancsnok (V);
MH BHK:
alosztályvezetõ (V);
fõnök (V);
részlegvezetõ (pkh.) (V);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok (V);
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes (V);
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csoportparancsnok (V);
fõtechnológus fõtiszt (ovh.) (V);
karmester (V);
meteorológiai csoportparancsnok (V);
meteorológus fõtiszt (kp.pk.h.) (V);
meteorológus fõtiszt (ovh.) (V);
térképész fõtiszt (ovh.) (V);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt (V);
vezetõ tûzszerész fõtiszt (V);
Jogi és Igazgatási Fõnökségek:
fõnök (V);
MH GAVIK:
laboratórium-vezetõ fõtiszt (V);
MH ARB, Jogi és Igazgatási Osztály:
jogász fõtiszt (ovh.) (V);
MH 12. ALRE:
szolgálatvezetõ mérnök (V)
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MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpont-parancsnokhelyettes (V);
központparancsnok (V);
központparancsnok (pkh.) (V);
MH GAVIK:
csoportparancsnok (V);
elemzõ fõtiszt (ovh.) (V);
értékelõ fõtiszt (ovh.) (V);
fõnök (V);
laboratóriumvezetõ (ovh.) (V);
radiológus fõtiszt (ovh.) (V);
szolgálatfõnök-helyettes (V);
váltásparancsnok (V);
MH LVIK:
csoportparancsnok (V);
fõtiszt (kp.pk.h.) (V);
központ parancsnokhelyettes (V);
váltásparancsnok (V);
Hadmûveleti Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.) (V);
MH 12. ALRE:
helyõrség komendáns (pkh.) (V);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnök-helyettes (V);
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.) (V);
MH KKK:
fõnök (V);
fõtiszt (pkh.) (V);
központparancsnok-helyettes (V);
MH ARB:
bázisparancsnok-helyettes (V);
informatikai fõtiszt (ovh.) (V);
objektum parancsnok (V);
raktárparancsnok (V);
MH HKNYP:
alosztályvezetõ (V);
fõtiszt (pkh.) (V);
irodavezetõ (V);
központparancsnok (V);
MH BRK:
részlegvezetõ (V)

”
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9. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 3. alpont I. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„10. fõhadnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
központparancsnok (V) (P);
részlegvezetõ-helyettes (V);
részlegvezetõ-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
szakaszparancsnok (V) (P);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes (V);
felügyeletparancsnok-helyettes (V);
részlegvezetõ (V) (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.) (V);
részlegparancsnok (V);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.) (V);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.) (V)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Repülõmûszaki:
mûhelyparancsnok (V);
MH 43. hír. és vt.e.:
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
MH 1. HTHE:
Tûzszerész Szakasz:
szakaszparancsnok (V)

”
10. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 3. alpont II. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„10. fõhadnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
beosztott tiszt (P);
üzemeltetõ mérnök tiszt (P);
híradó-informatikai ügyeletes tiszt (P);
rávezetõ tiszt (P)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt;

”
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11. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 3. alpont III. táblázat 4–6. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„4.

zászlós

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
beosztott zászlós;
csoportparancsnok;
diszpécser zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
döntnök zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
híradó ügyeletes zászlós;
komendáns zászlós;
nyilvántartó zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
rendszertechnikus zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
zenész zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós;
Mûszaki Ellenõrzõ Állomások:
parancsnok;
Technikai Ellenõrzõ Állomás:
parancsnok;
MH 37. mû.e., Technikai Kiszolgáló
Állomás:
parancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
rendszertechnikus zászlós;
MH ARB:
mûhelyparancsnok;
nyilvántartó zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
technikus zászlós;
MH GEOSZ:
feldolgozó zászlós;
MH KKK:
szakoktató zászlós

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
KORK parancsnok;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
Jogi és Igazgatási Fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
Katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH 1. HTHE:
felderítõ tûzszerész zászlós;
fõkormányos zászlós;
kiképzõ tûzszerész zászlós;
tûzszerész raj:
rajparancsnok;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
HAMK:
híradó zászlós;
MH HKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
térképész zászlós;

MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
technikus zászlós
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(A

5.

fõtörzsõrmester

B

állomásparancsnok;
beosztott altiszt;
étkezdevezetõ altiszt;
harckocsiparancsnok;
mestertechnikus altiszt;
nyilvántartó altiszt;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
ügykezelõ altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
információvédelmi altiszt;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezetõ altiszt;
MH KKK:
diszpécser altiszt;
õrparancsnok;
rakodásszervezõ altiszt;
MH ARB:
mûhelyparancsnok;
nyilvántartó altiszt;
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
részlegparancsnok;
technikus altiszt

39
C

fõtechnikus altiszt;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
raktárvezetõ altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – I/VII. és magasabb
beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
váltásparancsnok;
Tûzoltó és Mûszaki-mentõ Raj:
rajparancsnok;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH BHK:
tûzoltó rajparancsnok;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH Lé. Jü.:
részlegvezetõ-helyettes altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt (FAA);
asszisztens altiszt (ICA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
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B

C

MH 1. HTHE:

6.

törzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
beosztott altiszt (P);
étkezdevezetõ altiszt;
feldolgozó altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszakács (rajpk.h.) (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
harckocsiparancsnok;
irányzó altiszt (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
raktáros altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
fõtechnikus altiszt;
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P);
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)

anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
gépüzemvezetõ altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
Fenntartó Raj:
rajparancsnok;
Speciális Folyami Tûzszerész Szakasz:
rajparancsnok;
MH KKK:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
technikus altiszt;
tûzoltó raj:
rajparancsnok
Tûzoltó Raj:
technikus altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
Harcálláspont Támogató Szakasz:
technikus altiszt

”
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12. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 4. alpont I. táblázat 8–10. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„8.

õrnagy

9.

százados

10.

fõhadnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
Különleges Mûveleti Század:
századparancsnok (V);
MH CKELMK:
csoportparancsnok (V);
MH LZ:
fõtiszt (rlg.vez.h.) (V);
részlegvezetõ (V);
századparancsnok (V);
MH PBRT:
helyõrség komendáns (V);
központparancsnok (V);
Hadmûveleti Központ:
parancsnokhelyettes (V);
váltásparancsnok (V)
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
részlegparancsnok (V);
századparancsnok (V);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.) (V);
Különleges Mûveleti Század:
századparancsnok-helyettes (V);
MH CKELMK:
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
csoportparancsnok (V);
részlegparancsnok (csop.pk.h.) (V);
MH PBRT:
váltásparancsnok (V)
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
beosztott tiszt (pkh.) (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok (V);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
századparancsnok-helyettes (V);
MH PBRT:
részlegparancsnok-helyettes (V)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt (V);
Jogi és Igazgatási Részlegek:
részlegvezetõ fõtiszt (V);
MH PBRT:
csoportparancsnok (V);
részlegvezetõ fõtiszt (V)

csoportparancsnok (V);
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V);
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.) (V);
rejtjelzõ tiszt (rlg.vez.h.) (V);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.) (V);
Jogi és Igazgatási Részlegek:
jogász tiszt (rlg.vez.h.) (V);
Katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
MH LZ:
századparancsnok-helyettes (V)

”
13. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 4. alpont II. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„10. fõhadnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
beosztott tiszt (P);
MH PBRT:
üzemeltetõ mérnök tiszt (P)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt

”
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14. Az Ut1. 3. melléklet A) pont 4. alpont III. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„6.

törzsõrmester

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
beosztott altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
technikus altiszt (P);
Információvédelmi Állomás:
beosztott altiszt (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezetõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt (P);
MH LZ:
raktáros altiszt (P)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
Tûzoltó Raj:
technikus altiszt

”

15. Az Ut1. 3. melléklet B) pont 1. alpont I. táblázat 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„4.

vezérõrnagy

B

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
parancsnok (V) (K)

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)

”
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16. Az Ut1. 3. melléklet B) pont 1. alpont I. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„6.

ezredes

B

C

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó
Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
és eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
beosztás megnevezések
hivatalvezetõ (pkh.) (V);
igazságügyi szakértõ osztályvezetõ fõorvos
(V);
intézetvezetõ fõorvos (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos) (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH tiszti fõorvos)
(V);
intézetvezetõ fõmérnök (V);
osztályvezetõ (MH fõszakorvos) (V);
osztályvezetõ (MH fõpszichológus) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõbelgyógyász)
(V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõsebész) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos) (V);
parancsnok gazdasági helyettes (V);
rendelõintézet igazgató (V);
rendelõvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
Gazdasági Igazgatóság:
igazgatóhelyettes (V);
Rehabilitációs Intézetek:
részlegvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
Tervezési és Szervezési Osztály:
osztályvezetõ (V);
Személyügyi és Munkaügyi Osztály:
osztályvezetõ (V);
Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervezõ és
Szervezõ Osztály:
osztályvezetõ (V);
Csapategészségügyi és Gyógyító Osztály:
osztályvezetõ (V);
Hadmûveleti és Kiképzési Osztály:
osztályvezetõ (V);
Egészségügyi Szervezési Osztály:
osztályvezetõ (V)

”
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17. Az Ut1. 3. melléklet B) pont 1. alpont II. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

1.

Rendszeresített rendfokozat

„8.

õrnagy

B

C

Általános elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések
adjunktus fõtiszt;
biológus fõtiszt;
gyógyszerész fõtiszt;
mérnök fõtiszt;
szakergonómus fõtiszt;
szakpszichológus fõtiszt;
szociológus fõtiszt

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó és
eltérõ megnevezéssel rendszeresíthetõ
beosztás megnevezések)
adatvédelmi fõtiszt;
állatorvos fõtiszt;
belsõ ellenõr fõtiszt;
egészségügyi fõtiszt;
egészségügyi szakoktató fõtiszt;
informatikai fõtiszt;
jogász fõtiszt;
hadmûveleti biztosító fõtiszt;
szakpszichológus fõtiszt;
titokvédelmi fõtiszt;
tudományos fõmunkatárs fõtiszt

”

A honvédelmi miniszter
84/2014. (XII. 23.) HM
utasítása
a honvédelmi miniszter éves értékelõ
és feladatszabó vezetõi értekezlete elõkészítésének
és végrehajtásának feladatairól

(2) A munkacsoport feladata, hogy ezen utasítás hatálya
alá tartozó szervek, szervezetek között koordinálja az értekezlet elõkészítését és zökkenõmentes lebonyolítását, biztosítsa az értekezlet megtartásához szükséges – elõkészítõ
és a nyilvánosságnak szánt – dokumentumok meglétét, háttéranyagok kidolgozását.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
3. §
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre(1) A munkacsoport vezetõje a HM Tervezési és Koordihajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
nációs
Fõosztály fõosztályvezetõje, helyettese a Honvéd
(5) bekezdés a) pontja alapján a következõ
Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Vezérkari Iroda irodautasítást
vezetõje.
(2) A munkacsoport tagjai
adom ki:
a) a HM sajtófõnöke,
b) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoportfõ1. §
nöke,
c) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a to- Dandár parancsnoka,
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a tod) az MH Egészségügyi Központ parancsnoka,
vábbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hie) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója
vatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, illetve által kijelölt személyek.
közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény, to4. §
vábbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezetei feladatellátásban érintett állományára terjed ki.
(1) A HM Miniszteri Kabinet minden év november 15-ig
a munkacsoport vezetõje részére megadja a következõ évre
tervezett értekezlet idõpontját.
2. §
(2) A munkacsoport vezetõje az értekezlet elõkészítésé(1) A miniszter minden év elsõ negyedévében éves érté- re ütemtervet készít, amely tartalmazza az értekezlet idõkelõ és feladatszabó vezetõi értekezletet (a továbbiakban: pontját és helyszínét, az elõkészítés feladatait, a feladatok
értekezlet) tart, amelynek elõkészítésére munkacsoportot végrehajtásának határidejét, valamint a végrehajtásért felejelöl ki.
lõs szervek, szervezetek nevét.
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(3) A munkacsoport vezetõje minden év november
30-ig a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) részére felterjeszti az ütemtervet, amelyet a HM
KÁT a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
egyetértésével hagy jóvá.
(4) Az értekezlet elõkészítésével kapcsolatos döntéseket – szükség szerint a miniszter elõzetes jóváhagyásával –
a HM KÁT hozza meg.

5. §
A munkacsoport az értekezlet szervezését olyan számvetéssel végzi, hogy a HVKF helyettese az elõkészítési
feladatokat az értekezlet idõpontját megelõzõ 5 munkanapon belül fõpróba keretében ellenõrzi.

6. §
(1) A 4. § (1) és (3) bekezdését a 2016-ban és az azt követõ években megtartásra kerülõ értekezletek elõkészítésénél kell alkalmazni.
(2) A munkacsoport vezetõje a 2015-ben megtartásra
kerülõ értekezlet ütemtervét ezen utasítás hatálybalépését
követõ 3. munkanapig terjeszti fel – a HVKF útján – a HM
KÁT részére.

7. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
85/2014. (XII. 23.) HM
utasítása
a honvédelmi szervezetek
2015. évi fõ célkitûzéseinek és fõ feladatainak,
valamint a 2016–2017. évi tevékenysége
fõ irányainak meghatározásáról
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:
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1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
(a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
(2) A honvédelmi szervezetek tevékenységüket
a 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott fõ célkitûzésekre és
fõ irányokra figyelemmel végzik.
(3) A 3. § nem tartalmazza azokat a 2015. évi feladatokat, amelyek folyamatos és jogszerû végrehajtásáért a honvédelmi szervezetek alaprendeltetésüknek megfelelõen,
jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben,
alapító okiratban vagy szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörükben eljárva felelõsek.
2. §
A honvédelmi szervezetek 2015. évi fõ célkitûzései:
1. a rendelkezésre álló erõforrások optimális felhasználásával az MH mûködõképességének és hadrafoghatóságának fenntartása, harcértékének növelése,
2. az aktuális szövetségi igények és hazai elvárások figyelembevételével, valamint az ország teherbíró képességével arányosan a nemzetközi válságkezelésben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában, az új típusú fenyegetések elleni tevékenység katonai feladataiban, a
fegyverzetellenõrzésben, valamint a katasztrófavédelemben történõ részvétel biztosítása,
3. az MH személyi állomány megtartó képességének javítása,
4. a katonai életpályamodell bevezetésének és a közszolgálati életpályák összehangolásának további elõkészítése,
5. az MH katonai beosztásai feltöltöttségének növelése,
6. a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer, valamint
a Készenlét Fenntartása és Fokozása Rendszerének magas
színvonalon történõ mûködtetése, további fejlesztése,
7. a honvédelmi szervezetek védett vezetési képességének fenntartása, valamint a Kormány stratégiai elképzelésével összhangban a vezetési képesség bõvítése és kiterjesztése,
8. a különleges jogrend nevesített idõszakaiban fennálló
hadkötelezettség bevezetéséhez szükséges békeidõszaki
képesség fenntartása, a közigazgatás különleges jogrendi
mûködéséhez szükséges feltételek megteremtésének folytatása,
9. az „Átfogó megközelítés” koncepció jegyében az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete – North Atlantic Treaty Organisation – (a továbbiakban: NATO) vezetõ szer-
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veivel, a tagállamokkal és a központi államigazgatási szervekkel történõ, valamint a civil, katonai és rendvédelmi
szervezetek közötti együttmûködés további szélesítése és
erõsítése, kiemelt figyelemmel a különleges jogrendben
történõ együttes, koordinált alkalmazásra való felkészülésre,
10. az MH stratégiai célkitûzéseivel összhangban a katonai képességek fejlesztése, az MH eszközei, illetve a katonák egyéni felszerelése modernizálásának folytatása,
11. a KNBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvényben meghatározott alaprendeltetés szerinti feladatai, szakvédelmi, valamint MH vezetéstámogatási feladatai ellátását biztosító képességek további
fejlesztése,
12. az MH Önkéntes Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: MH ÖTR) feltöltésének folytatása, az önkéntes tartalékos létszám biztosítása az Országgyûlés által meghatározott kereteken belül, az önkéntes tartalékos, szerzõdéses
állomány toborzási eredményességének fokozása, a tiszti
és az altiszti utánpótlás további fejlesztése,
13. a Kormány külpolitikai és külgazdasági stratégiai
törekvéseivel összhangban a közép-európai regionális
együttmûködés növelése, a balkáni jelenlét megerõsítése,
valamint a kormányzati információigények kielégítése érdekében az attaséhivatali rendszer átalakításának megkezdése,
14. az MH Egészségügyi Központ ellátási színvonalának megõrzése, lehetõség szerinti javítása, a katona-egészségügyi képességek megtartása, fejlesztése, modernizálása,
15. a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanállomány felelõs- és feladatalapú racionalizálása, kiemelten a feleslegessé vált, másként nem hasznosítható ingatlanok tulajdonosi joggyakorló szervezet részére történõ átadásának felgyorsítására,
16. az inkurrens ingóvagyon felmérésének, hasznosításának, valamint értékesítésének felgyorsítása,
17. a honvédelmi tárca feladat- és hatáskörébe tartozó
hatósági tevékenységek során a honvédelmi érdek érvényesítése, a honvédelmi beruházások jogszerû és minõségi
megvalósulásának, az MH személyi állománya egészséges
és biztonságos munkakörülményeinek biztosítása,
18. az adatvédelmi ellenõrzési rendszer hatékony mûködtetése,
19. a tárcát is érintõ pályázati lehetõségek kihasználása,
különös figyelemmel a 2014–2020 tervezési idõszakra vonatkozó európai uniós források bevonására,
20. az állami ünnepek, nemzeti rendezvények méltó
módon történõ megtartásának biztosítása,
21. az MH társadalmi támogatottságának további növelése érdekében a társadalmi kapcsolatok fejlesztése, az elért eredmények, célkitûzések hatékony kommunikációja,
22. a nemzeti identitás fenntartása és megerõsítése érdekében a hagyományõrzõ szervezetek további erõsítése, támogatása.
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3. §

A honvédelmi szervezetek 2015. évi fõ feladatai:
1. az MH hivatásos és szerzõdéses katonai állománya illetményének fejlesztése,
2. a katonai életpályát támogató komplex humánszolgálati program alprogramjaiban foglaltak megvalósításának
folytatása,
3. a beszerzési feladatokat ellátó szervezetrendszer átalakítása,
4. a HM Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rendszer
(a továbbiakban: HM KDR) és az MH Mûveleti Vezetési
Rendszer mûködése szabályozói hátterének szükségszerû
módosítása,
5. a HM KDR munkacsoportjainak hatékony munkavégzését biztosító feltételek kialakítása,
6. az MH Törzsszolgálati Szabályzat és a Hatályos Mûveleti Eljárások, Ügyrendek módosítása, kiemelten a HM
hivatali szerveinek feladatrendszerére, valamint a kapcsolódási pontokra,
7. a NATO Válságreagálási Rendszer 2015. évi új eljárásrendjének megfelelõen a Nemzeti Intézkedési Rendszer
módosítása,
8. a központi államigazgatási szervekkel szorosan
együttmûködve a 2015. évi NATO válságkezelési gyakorlat végrehajtása,
9. a honvédelmi érdekbõl létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó javaslattétel, kijelölés, nyilvántartás, ellenõrzés és koordináció végzése, az üzemeltetõi biztonsági tervek honvédelmi követelményeknek történõ megfeleltetése,
10. a Kormány döntésétõl függõen az MH Védett Vezetési Információs Rendszer fokozatos kiterjesztése a védelmi igazgatás központi szervezeteire, az ezzel kapcsolatos
pilot projekt beindításának elõkészítése,
11. a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban:
BNT) Állandó Hatályú Egyetértési Megállapodásra vonatkozó tárgyalások lefolytatása az érintett szaktárcák bevonásával, a BNT doktrínával kapcsolatos nemzeti álláspont
kialakítása,
12. a BNT kormányzati feladatainak elõkészítése, ágazati feladatainak biztosítása,
13. a NATO, illetve az Európai Unió – European
Union – (a továbbiakban: EU) részére felajánlott képességek idõarányos fejlesztésének folytatása, a készenlétet elért képességek folyamatos fenntartása, különös tekintettel
a Különleges Mûveleti Osztagra,
14. a 2016 I. félévre tervezett visegrádi négyek (a továbbiakban: V4) EU Harccsoport készenlétének elérése érdekében a felajánlott erõk kiképzése és a készenlét elérésének ellenõrzése,
15. a 2016. január 1-jei készenléttel tervezett V4 Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Csoport – Joint Logistics Support Group, JLSG – állománya kiképzésének végrehajtása, a szükséges hadfelszerelés biztosítása,
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16. a NATO Balti Légtérrendészeti Mûveletre – Baltic
Air Policing, BAP – történõ felkészülés folytatása, a készenlét elérése, majd 2015. szeptember 1-jétõl, 4 hónap
idõtartamban a légtérrendészeti feladatok ellátása a felelõsségi körzetben, Észtország, Lettország és Litvánia légterében,
17. az afganisztáni mûveleti területen a „Resolute Support” mûveletben történõ részvétel biztosítása,
18. a nyugat-balkáni hadszíntéren, Koszovóban a kibõvített szerepvállalással kapcsolatos feladatok végrehajtásának folytatása, továbbá Bosznia-Hercegovinában 2015.
második felétõl, 1 év idõtartamban az EUFOR Közepes
Készenlétû Tartalék Század szolgálat mûveleti területen
történõ ellátása,
19. a Sínai-félszigeten állomásozó Többnemzetiségû
Erõk és Megfigyelõk – Multinational Force and Observers, MFO – kontingens felszámolásának és hazatelepítésének végrehajtása 2015. április 1-jéig,
20. az Útvonal Felderítõ és Mentesítõ Csoport képesség
2015. december 31-ig történõ készenlétének elérése érdekében a kialakítás és a felkészítés folytatása, a készenlét
elérésének ellenõrzése,
21. a felajánlott lövészzászlóalj-harccsoport képességek folyamatos biztosítása mellett a nemzeti korlátozások
2019-ig történõ megszüntetésével összefüggõ feladatok
végrehajtása,
22. a Különleges Mûveleti Képesség megtartása és továbbfejlesztése,
23. a Magyarországon települt, a NATO parancsnoki
struktúra részét képezõ NATO Híradó és Informatikai
Csoport, 3. NATO Híradózászlóalj alárendeltségében lévõ
5. Telepíthetõ Híradó és Informatikai Modul – Deployable
CIS Module–Echo, DCM-E – 2015. december 31-ig történõ teljes mûveleti készenlétének elérése érdekében az alegység állománytáblája feltöltésének végrehajtása, a személyi állomány kiképzésének támogatása,
24. a TISZA Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj vezetõ
nemzeti szerepkörébõl adódó feladatok, valamint a
„BLONDE AVALANCHE 2015” gyakorlat végrehajtása,
25. a NATO, a Békepartnerség – Partnership for Peace,
PfP – országai, az érdeklõdõ országok, a nemzetközi szervek és cégek részvételével Magyarországon megrendezésre kerülõ „CAPABLE LOGISTICIAN 2015” többnemzeti
logisztikai interoperabilitási és szabványosítási gyakorlat
elõkészítése és végrehajtása,
26. a „BÁTOR HARCOS 2015” gyakorlat elõkészítése
és végrehajtása,
27. a „TRIDENT JUNCTURE 2015” gyakorlatra történõ felkészülés és részvétel, valamint a kapcsolódó
„BRAVE WARRIOR 2015” gyakorlat elõkészítése és
végrehajtása,
28. a „JOINT COOPERATION 2015” nemzetközi civil
katonai együttmûködési – Civil Military Cooperation,
CIMIC – gyakorlatra történõ felkészülés és részvétel,
29. a „LÉGI FÖLÉNY 2015” gyakorlat elõkészítése és
végrehajtása,
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30. a 2011. évi Bécsi Dokumentum elõírásai szerint
2016-ban tervezett légibázis- és katonai létesítmény látogatás elõkészítése,
31. a Védelmi Együttmûködési Kezdeményezés – Defence Cooperation Initiative – (a továbbiakban: DECI)
multilaterális programokban történõ részvétel biztosítása,
a 2017-re tervezett Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelék
– Multinational Land Force – (a továbbiakban: MLF) alapú DECI EU Harccsoport felállításának elõkészítése,
32. az MH Pápa Bázisrepülõtéren és az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázison az új NATO követelményeknek megfelelõ biztonsági beruházási – NATO Security Investment Program, NSIP – projektek NATO által
történõ elfogadtatása,
33. a fejlesztési programok megvalósításának folytatása, kiemelt figyelemmel a Gripen-programra, az elektronikai programokra, az MH kibervédelmi alapképessége kialakítására, az irányítást, vezetést támogató fejlesztésekre,
a Gépjármû Beszerzési Programra, az MH helikopter-képességéhez, légiszállító-képessége fejlesztéséhez, a meglévõ légiszállító- és kiképzõ repülõ képesség fenntartásához kapcsolódó beszerzésekre, az MH eszközei modernizálásának folytatására, a mobil és telepíthetõ lokátorok beszerzésére, a légvédelmi rakétarendszerek fejlesztésére és
beszerzésére, valamint az egészségügyi rendszerek beszerzésére,
34. a légi vezetés területén a CP 5A0035, a CP 5A0044
és a CP 5A0109 képességcsomagokban meghatározott
programok folytatása, így a NATO Integrált Légvédelmi
és Rakétavédelmi Rendszerhez – NATO Integrated Air
and Missile Defense System, NATINAMDS – történõ
csatlakozás feltételeinek további biztosítása, a 3D radarprogramban szereplõ medinai RAT-31DL radarállomás
teszteljárásainak lefolytatása, a radar hadrendbe állítása,
a harcászati szintû ARS vezetési és irányítási rendszer integrációs eljárásainak folytatása, a Link 16 képesség kialakítása, valamint az alkalmazói állomány felkészítése,
kiképzése,
35. a Katonai Egységes Felderítõ Rendszer kialakítása
érdekében a felderítõ és technikai felderítõ szervezeti elemek és technikai eszközök modernizálásának megkezdése, a nemzeti képi felderítõ – Imaginery Intelligence –
(a továbbiakban: IMINT) képesség koncepció és szervezeti struktúra vázlat kialakítása, valamint a szövetségi
Összhaderõnemi Információ-feldolgozó, Megfigyelõ, Felderítõ – Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – (a továbbiakban: JISR) rendszerhez történõ csatlakozás elõkészítése,
36. a KNBSZ a kibertérbõl származó információszerzõ
képesség – Cyber Intelligence, CybInt – és a honvédelmi
ágazati informatikai biztonsági eseménykezelõ képesség
– Computer Incident Response Capability, MilCIRC, a késõbbiekben Military Computer Emergency Response
Team, MilCERT – kialakítására vonatkozó fejlesztéseinek
folytatása,
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37. a Katona Egyéni Harcászati Felszerelése – Lövész
2020 – projekt keretében a hadfelszereléssel történõ ütemezett ellátás biztosítása,
38. az MH stratégiai szállítási kapacitásának növelése
érdekében a Felszíni Szállítási Csere Rendszer – Surface
Exchange Of Services, SEOS – egyezményhez történõ
csatlakozás,
39. a véderõ, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer
átalakítása elsõ ütemének végrehajtása,
40. az MH ÖTR hatékonyságát, mûködésének növelését
biztosító intézkedések kidolgozása, az önkéntes tartalékosok felkészítése, beosztásba helyezése,
41. a szerzõdéses tisztek és az MH ÖTR-ben foglalkoztatott tisztek képzési rendszerének kidolgozása,
42. a Személyügyi Ügyfélszolgálati Rendszer létrehozása, a toborzórendszer átalakítása és hatékony mûködtetése,
43. a mobilitást biztosító, fenntartható, integrált katonai
felkészítési, oktatás-képzési rendszer kialakításának, az átés továbbképzési rendszer korszerûsítésének folytatása,
a felsõ- és középfokú – hazai és nemzetközi – képzések, továbbképzések tervezése, szervezése során a képzõ intézmények által biztosított létszámkeret maximális kihasználása,
44. a Honvédelmi Kötelék program folytatása,
45. az MH Drogprevenciós Stratégiájában és Akciótervében foglaltak megvalósításának folytatása,
46. a honvédelmi szervezetek egészségügyi (személyi
és tárgyi) biztosításának és egészségügyi kiképzésének
fejlesztése,
47. a Mi-24-es repülõhajózó és repülõmûszaki állomány szállítóhelikopterre történõ elméleti és gyakorlati átképzésének folytatása,
48. a haderõ-alkalmazás logisztikai támogatási elveinek, követelményeinek kialakítása, javaslattétel a mûködés logisztikai normáival, normatíváival kapcsolatos követelmények kialakítására,
49. a Hadfelszerelési és Iparkorszerûsítési Terv keretében a magyar hadiipar korszerûsítése és fejlesztése a hazai
munkaerõ-fejlesztésekbe és gyártásba történõ bevonásával,
50. a jóváhagyott kutatás-fejlesztési programok végrehajtásának folytatása, az eredmények beépítése a fejlesztési tervekbe, kiképzési programokba,
51. a HM-rendelkezésû lakások elidegenítésének újraindítása az új jogszabályi feltételeknek megfelelõen,
52. az új lakhatástámogatási rendszerre való áttérés monitoringja, szükség esetén a beavatkozások megtétele,
53. a hadfelszerelési együttmûködés fejlesztése Németországgal, valamint a V4 tagországokkal,
54. a Magyar-Indiai Kormányközi Vegyes Bizottság keretein belül a katonai és védelmi ipari együttmûködés fejlesztése Indiával,
55. a HM Bessenyei György Nonprofit Kft. HM Zrínyi
Nonprofit Kft.-be történõ beolvadásával kapcsolatos feladatok végrehajtása,
56. a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer felülvizsgálata
és szabályozása a Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszer követelményeinek megfelelõen,
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57. a Szakpolitikai program és a Szakpolitikai stratégia
összeállítása a Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszer
követelményei szerint,
58. a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtéséhez történõ csatlakozásra való felkészülés,
59. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott fizikai biztonsági területek kialakításának, valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációja kezdeményezésének folytatása,
60. az államháztartási belsõ ellenõrzési tevékenységgel
szemben támasztott elvárások megfelelõ szakmai színvonalon történõ teljesítése érdekében a fejezet belsõ ellenõrei tevékenysége szakmai felügyeleti rendjének fejlesztése,
61. a veszélyes, fokozottan veszélyes munkakörökben
foglalkoztatott állomány egészségét és biztonságát veszélyeztetõ egészségkárosító hatások csökkentése, kiküszöbölése,
62. az ágazati munka-, tûz- és környezetvédelem új
szakirányítási rendszerének megismertetése a honvédségi
szervezetek állományával,
63. a KNBSZ új központi objektumban történõ elhelyezésének folytatása,
64. a szolnoki repülõmúzeum – REPTár – átköltöztetésének végrehajtása,
65. a 2016-ban megrendezésre kerülõ Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató elõkészítése,
66. az I. világháború történéseinek centenáriuma alkalmából 2015-ben megrendezendõ közép-európai megemlékezések szakmai elõkészítése, végrehajtása az európai magyar katonai képviseletekkel együttmûködésben, különös
tekintettel az olaszországi front megnyitásának 100. évfordulójára,
67. a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ megemlékezések elõkészítése, végrehajtása.

4. §
A honvédelmi szervezetek 2016–2017. évi tevékenységének fõ irányai:
1. az MH személyi állomány megtartó képességének
növelése, az illetményfejlesztés további folytatása,
2. a NATO/EU részére felajánlott képességek idõarányos fejlesztésének folytatása, a készenlétet elért képességek folyamatos fenntartása, különös tekintettel az Útvonal
Felderítõ és Mentesítõ Csoportra,
3. a V4 EU Harccsoport készenléti szolgálatának biztosítása,
4. a DECI multilaterális programokban történõ részvétel további biztosítása az MLF bázisán kialakításra kerülõ
DECI EU Harccsoport készenlétének elérése és készenléti
szolgálatba lépése érdekében,

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

5. az MH Pápa Bázisrepülõtér teljes értékû légi szállítási
csomóponttá alakításához kapcsolódó fejlesztések idõarányos végrehajtása,
6. a felajánlott lövészzászlóalj-harccsoport képességek
nemzeti korlátozásai megszüntetésével összefüggõ feladatok végrehajtása,
7. a nemzetközi béketámogató mûveletekben részt vevõ
alegységek, kontingensek váltásának elõkészítése, a váltó
állomány felkészítésének, kiképzésének, valamint a kontingensek és egyéni beosztást ellátók nemzeti támogatásának végrehajtása,
8. a 2011. évi Bécsi Dokumentum elõírásai szerint tervezett légibázis- és katonai létesítmény látogatás végrehajtása 2016-ban,
9. a fejlesztési programok megvalósításának folytatása,
kiemelt figyelemmel az országvédelmi és a nemzetközi
felajánlásokban szereplõ katonai képességek megteremtésére, fenntartására, így többek között a Gripen-programra,
az elektronikai programokra, az irányítást, vezetést támogató fejlesztésekre, a gép- és harcjármûeszközpark megújítására, korszerûsítésére, az MH helikopter-képességéhez, légiszállító-képessége fejlesztéséhez, a meglévõ légiszállító- és kiképzõ repülõ képesség fenntartásához kapcsolódó beszerzésekre, az MH eszközei, illetve a katonák
egyéni felszerelése modernizálásának folytatására, a mobil és telepíthetõ lokátorok beszerzésére, a légvédelmi rakétarendszerek fejlesztésére és beszerzésére, a technikai
adatszerzõ eszközpark korszerûsítésére, a kibervédelmi
képesség kialakítására, valamint az egészségügyi rendszerek beszerzésére,
10. a Katonai Egységes Felderítõ Rendszer kialakítása
érdekében a felderítõ és technikai felderítõ szervezeti elemek és technikai eszközök modernizálásának, a szövetségi
JISR rendszerhez történõ csatlakozás elõkészítésének
folytatása, a nemzeti IMINT képesség és szervezeti struktúra kialakítása, valamint a szövetségi felszín ellenõrzési – Allied Ground Surveillance, AGS – rendszerbe történõ aktív részvétel megkezdése,
11. a KNBSZ rádiótechnikai felderítõképességének további fejlesztése,
12. a véderõ, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer
átalakítása második és harmadik ütemének végrehajtása,
13. az MH ÖTR további mûködtetése, hatékonyságának
növelése,
14. a magas színvonalú katona-egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása, a Semmelweis Tervben meghatározott nagytérségi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának folytatása, valamint a többnemzeti együttmûködés
keretében elõirányzott egészségügyi képességek megvalósításának befejezése,
15. az új lakhatástámogatási rendszerre történõ áttérés
folytatása,
16. a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanállomány racionalizálásának folytatása,
17. az inkurrens ingóvagyon hasznosításának, gyors,
gazdaságos és minél nagyobb bevételt eredményezõ értékesítésének folytatása,
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18. a hadiipar korszerûsítésének folytatása, az MH számára is fontosnak ítélt stratégiai irányok mentén a nemzetközi együttmûködési projektek beindításának elõsegítése,
támogatása,
19. az integrált katonai felkészítési, oktatási-képzési-kiképzési rendszer korszerûsítésének, racionalizálásának
folytatása,
20. az MH központi portál szolgáltatás további fejlesztése, bõvítése,
21. az Elektronikus Iratkezelõ Rendszer HM szintû bevezetése, figyelemmel a KNBSZ speciális igényeire,
22. a 2016-ban megrendezésre kerülõ Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató elõkészítése, végrehajtása,
23. a nándorfehérvári diadal 560., valamint az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülõ megemlékezések elõkészítése, végrehajtása,
24. az I. világháború történéseinek 100. évfordulója alkalmából a 2014-ben megkezdett és 2018-ig tartó rendezvénysorozat elõkészítésének és végrehajtásának folytatása.

5. §
(1) A HM részfeladatait és azok végrehajtásának ütemezését a Honvédelmi Minisztérium 2015. évre vonatkozó
Intézményi munkaterve (a továbbiakban: HM Intézményi
munkaterv) határozza meg.
(2) A honvédelmi szervezetek vezetõi a 2. § szerinti célkitûzések elérése és a feladat- és hatáskörükbe tartozó tevékenységek végrehajtása érdekében, az éves és havi
munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 4. §-a figyelembevételével, a HM Intézményi munkatervben foglalt ütemezés
alapján határozzák meg szervezetük, alárendeltjeik 2015.
évi részletes feladatait, készítik el saját terveiket.
(3) A 2015. február 1-jén megalakuló HM Beszerzési
Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott ütemezéstõl eltérõen, 2015. március 14-ig terjeszti fel jóváhagyásra az
éves intézményi munkatervét.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2016. március 31-én hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
86/2014. (XII. 23.) HM
utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ
gazdálkodás szabályairól szóló
54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
28. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) 3. alcíme helyébe a következõ alcím
lép:
„3. Finanszírozási terv
10. § (1) A finanszírozási tervet úgy kell elkészíteni,
hogy az a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlását és
a likviditást biztosítsa.
(2) A teljesítésarányos finanszírozás folyamatossága,
valamint a rendelkezésre állási díj Kincstár általi felszámításának elkerülése érdekében biztosítani kell a tényleges
kifizetések finanszírozási terv szerinti teljesülését.
11. § (1) A finanszírozási terveket a gazdálkodó szervezetek adatszolgáltatása alapján a HM VGH elektronikus
úton nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).
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(2) A gazdálkodó szervezet a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást havonta, a tárgyhónapot megelõzõ hónap
16-áig elektronikus úton küldi meg a HM VGH részére.
(3) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a jóváhagyott éves kiadási elõirányzatot és annak módosításait, valamint a kiadási elõirányzat forrásául szolgáló bevételeket és a költségvetési maradványokat negyedéves, havi és a tárgyhónap esetében dekádonkénti
bontásban, továbbá
b) a bejelentett kötelezettségvállalások és a finanszírozási terv összhangjának biztosítása érdekében – a 8/2/1,
8/2/15, 8/2/25, 8/2/39 és a 8/2/40 jogcímcsoportok kivételével – a kedvezményezett szervezetek címrendkódonkénti (a továbbiakban: CRK) vagy a programok programonkénti felsorolását és azok tárgyhavi kifizetéseinek tervezett összegét dekádonként.
(4) A kifizetési ütem tárgyhónapon belül csak részletes
indokolással módosítható, melyhez az adatszolgáltatást
a kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ
12. napig kell a 2. melléklet szerint megküldeni.
(5) A tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatást a jóváhagyott elõirányzat 100%-os teljesülését követõen már nem
kell teljesíteni.”
2. §
Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §
Az Ut. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 86/2014. (XII. 23.) HM utasításhoz
„1. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz
KIMUTATÁS
az elõirányzatokkal történõ gazdálkodásra kijelölt honvédelmi szervezetekrõl
A

B

C

D

E

F

1.

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Elõirányzat megnevezése

Gazdálkodó szervezet

2.

8

2

1

3.

8

2

3

6

4.

8

2

3

19

5.

8

2

5

6.
7.

8
8

2
2

15
25

8.

8

2

39

1

9.

8

2

39

2

10.

8

2

40

1

11.

8

2

40

2

12.

8

2
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NATO és EU felajánlás alapján
kialakításra kerülõ készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai
(NRF, Battle Group és DCM)
Honvédelem érdekében tevékenykedõ
civil szervezetek pályázati támogatása

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH)

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKHKF)
Honvédelem érdekében tevékenykedõ HM TKHKF
civil szervezetek támogatása
Nonprofit korlátolt felelõsségû
Honvédelmi Minisztérium
társaságok támogatása
Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti
Fõosztály
Nemzetközi kártérítés
HM Jogi Fõosztály
Hozzájárulás a NATO Biztonsági
HM VGH
Beruházási Programjához
Magyar Futball Akadémia Alapítvány HM TKHKF
támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány
Honvéd Vezérkar Személyzeti
által ellátott feladatok támogatása
Csoportfõnökség
Hozzájárulás a NATO
HM VGH
költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú
HM VGH
közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb
Honvédelmi Minisztérium Nemzeti
rendezvények, események támogatása Rendezvényszervezõ Hivatal
”
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2. melléklet a 86/2014. (XII. 23.) HM utasításhoz
„2. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
…………………………………….
……………………………….
HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgató
Adatszolgáltatás a finanszírozási terv/a finanszírozási terv módosítása összeállításához
Költségvetési elõirányzat megnevezése: ………………………………………………
201 . …………………………… hó
(E Ft-ban)
Megnevezés

Bevétel

Kiadás

költségvetési támogatás

intézményi bevétel

költségvetési maradvány

Aktuális elõirányzat
Teljesítés
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
Tárgyévet követõ év
Tárgyhavi
1. dekád (1–10.)
kifizetés
2. dekád (11–20.)
3. dekád (21–)
Tárgyhót követõ havi kifizetés
Tárgyhót követõ 2. havi kifizetés

Dekád

Tervezett tárgyhavi kifizetés
kedvezményezettek esetén CRK-nként
programok esetében programonként

1. dekád …. CRK
…. CRK
stb.
2. dekád …. CRK
…. CRK
3. dekád …. CRK
…. program megnevezése

Költségvetési
támogatás

……. E Ft
……. E Ft
……. E Ft
……. E Ft
……. E Ft
……. E Ft
……. E Ft

Dátum …………………………………
…………………………………
aláírás”
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A honvédelmi miniszter
87/2014. (XII. 23.) HM
utasítása
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak
végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) 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) bekezdés j) pontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
(1) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás (a továbbiakban:
Utasítás) 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A sikeres mûszaki átvételt követõen a HM VGH)
„d) a beszerzésre vonatkozó számviteli bizonylatok, valamint szükség szerint egyéb, a bevételezéshez szükséges
okmányok másolatának megküldésével adatszolgáltatást
teljesít az MH Logisztikai Központ útján az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) részére a beszerzett ingó eszközök bevételezése és az érintett honvédelmi szervezetek részére történõ használatba adása érdekében.”
(2) Az Utasítás 16. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az MH ARB a (4) bekezdés d) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján
a) az ingó eszközt analitikus nyilvántartásában az egyéb
eszközállománytól elkülönítetten, a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek és készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának rendjérõl szóló HM KÁT szakutasításban meghatározottaknak megfelelõen térítésmentes átvételként államháztartáson kívülrõl jogcímen vételezi be,
és tartja nyilván,
b) végrehajtja a beszerzett ingó eszközök érintett honvédelmi szervezet részére történõ használatba adását,
c) végzi az ingó eszközök leltározását,
d) gondoskodik az ingó tárgyi eszközök fenntartásához
és mûködtetéséhez szükséges tárgyévi költségvetési elõirányzatok megtervezésérõl, és
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e) végzi az ingó eszközökkel kapcsolatos beszámolási
feladatokat, az idõközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámoló összeállítása során.”
(3) Az Utasítás 16. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (6) bekezdés a) pont szerint nyilvántartásba vett
ingó eszközök továbbadása, feleslegessé minõsítése és selejtezése a HM VGH elõzetes engedélyével hajtható végre.”

2. §
Az Utasítás
a) 8. § (5) bekezdésében a „– költségvetési körön kívüli – lebonyolítási számláról” szövegrész helyébe a „lebonyolítási számláról” szöveg,
b) 16. § (4) bekezdés b) pontjában a „Hadfelszerelési
Vagyonfelügyeleti” szövegrész helyébe a „Vagyonfelügyeleti” szöveg és
c) a 17/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti” szövegrész helyébe a „Vagyonfelügyeleti” szöveg
lép.

3. §
Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet 7. pontja.

4. §
(1) Ez az utasítás 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A HM VGH az utasítás hatálybalépését követõ
30 napon belül térítésmentesen átadja az általa bevételezett ingó eszközöket az MH ARB részére.

5. §
A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról
és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az
„ideértve a teljesítés igazolását és a bevételezési bizonylatot is” szövegrész helyébe az „ideértve a teljesítés igazolását és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasításban meghatározott ingó eszközök kivételével a bevételezési bizonylatot is” szöveg lép.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
37/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT
szakutasítása
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi rendszer
2015. évi mûködtetésének célkitûzéseirõl,
annak fõ irányairól és a rendelkezésre álló
költségvetési célelõirányzatok felhasználásáról*

(1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Sínai-félszigeten állomásozó
Multinacionális Erõk és megfigyelõk (MFO)
békefenntartó missziójában részt vevõ
magyar kontingens kivonásával és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
99/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal és a Honvédelmi
Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal
szervezeti, valamint a honvédelmi célú központi
beszerzéseket végzõ szervezetrendszer átalakításával
összefüggõ feladatok 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. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek), továbbá
azok hivatásos és szerzõdéses állományú katonáira, valamint közalkalmazottaira (a továbbiakban együtt: személyi
állomány) terjed ki.
2. A szervezeti változással érintett személyi állomány
tekintetében a személyügyi eljárás megkezdésére és végrehajtására – ideértve a személyi beszélgetések lefolytatását
is – a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) fõigazgatója, a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal (a továbbiakban: HM NRH) fõigazgatója, a
HM Beszerzési Hivatal (a továbbiakban: HM BH) fõigazgatói feladatainak ellátására kijelölt vezetõje (a továbbiakban együtt: felelõs vezetõk), illetve a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), vagy a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra felhatalmazott személy jogosult.

2. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos
rendelkezések
3. A HM VGH személyügyi szerve az együttes intézkedés hatályba lépését követõ ötödik munkanapig ellenõrzi a
személyügyi alapnyilvántartásokat, pontosítja a Beszerzési Igazgatóságon és a Programirodán (a továbbiakban
együtt: HM VGH érintett szervezeti elemei) beosztást betöltõk és beosztást be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak, továbbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét, valamint az elõmeneteli szabályok alapján
magasabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk
nyilvántartását.
4. A felelõs vezetõk a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium
Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal, valamint a honvédelmi célú központi beszerzéseket végzõ szervezetek átalakításának egyes feladatairól szóló 82/2014. (XII. 12.)
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HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 7. §-a szerint
kiadott munkaköri jegyzék, illetve munkaköri jegyzék helyesbítõ ívek kiadását követõ ötödik munkanapig az adott
beosztás, munkakör feltöltése, feltöltésének megtervezése
érdekében pontosítják a továbbfoglalkoztatásra tervezett,
valamint nem tervezett személyi állományra vonatkozó elgondolásokat, végrehajtják a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározott feladatokat, továbbá meghatározzák a továbbfoglalkoztatásra nem tervezett személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének kezdõ napját. A szolgálatteljesítési vagy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítések
idõpontjának meghatározására úgy kerül sor, hogy az
átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtása biztosítva legyen.
5. A HM VGH érintett szervezeti elemei személyi állományával kapcsolatos személyügyi eljárások lefolytatására – a felelõs vezetõk vezetésével – 2015. január 5. és 31.
között kerül sor.
6. A felelõs vezetõk jogkörét meghaladó, magasabb
munkáltatói jogkörbe tartozó döntések esetén a személyi
javaslati lapokat a személyi beszélgetést követõ három
munkanapon belül, de legkésõbb 2015. január 10-ig kell
felterjeszteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére.
7. Ha a HM VGH érintett szervezeti elemei hivatásos és
szerzõdéses állományú katonái részére beosztás tervezési
lap került kiadásra, az érintett a tervezett beosztás elfogadásáról az állományilletékes honvédségi szervezetnél, személyi javaslati lapon nyilatkozik. A 6. pont hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák esetén a felterjesztésre kerülõ személyi javaslati laphoz csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.
8. A HM VGH érintett szervezeti elemeinek 90 napot
meghaladó belföldi képzésre vezényelt tagja az oktatási
intézmény vezetõje útján a személyügyi eljárás idõtartamára visszarendelhetõ.
9. A személyi beszélgetésen beosztásra nem tervezettek
közül a továbbfoglalkoztatásuk megvizsgálását kérõ személyek személyügyi adatai 2015. január 10-ig felterjesztésre kerülnek a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)
Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
SZCSF) részére. A HVK SZCSF az állomány tagjának kérelmére megvizsgálja a más honvédségi szervezetnél történõ azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba történõ
áthelyezés lehetõségét, melyrõl 2015. január 26-ig tájékoztatja a HM VGH fõigazgatóját. A HM VGH fõigazgatója a HVK SZCSF tájékoztatása alapján kezdeményezi a
6. pont hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses kato-
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nák áthelyezését, rendelkezési állományba helyezését,
vagy szolgálati viszonyuk megszüntetését.
10. A HM VGH érintett szervezeti elemei továbbfoglalkoztatásra kerülõ hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak új szolgálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére, szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba helyezésére, a közalkalmazottak kinevezésére, kinevezésének módosítására – a jogszabályi rendelkezések
betartása mellett – 2015. február 1-jei hatállyal kerül sor.
11. A személyügyi eljárások során a HM VGH érintett
szervezeti elemeinek személyi állományát tájékoztatni
kell jogaikról, különösen a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítésének lehetõségérõl.
12. A HM VGH, a HM NRH és a HM BH
a) személyügyi szerve a tárgynapi személyügyi eljárások alapján a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) módosítja a
személyügyi nyilvántartásokat, és
b) a személyügyi eljárás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgozása érdekében gondoskodik
arról, hogy a személyügyi parancsok és határozatok egy
példánya – legkésõbb azok aláírását követõ harminc napon
belül – megküldésre kerüljön az MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság részére.
13. A HM VGH munkaköri jegyzéke szerinti szolgálati
beosztásban, munkakörben 2015. február 1-jétõl felmentéséig kizárólag a személyi állomány HM VGH érintett szervezeti elemeinek azon tagja tartható, akivel felmentését
közölték.

3. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
rendelkezés
14. A szolgálati viszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnése esetén a személyi állomány tagja részére – a HM KGIR zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetménye és a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény eltérõ rendelkezései kivételével egyéb járandóságai biztosításra, a szolgálatteljesítés, illetve a munkavégzés utolsó napján kifizetésre, a jogviszonyra vonatkozó igazolás kiadásra kerül.

4. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai
15. A HM VGH érintett szervezeti elemeibõl kikerülõk
civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének feladatait
a HVK SZCSF csoportfõnöke koordinálja, melynek során
együttmûködik a HM VGH fõigazgatójával, a területileg
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illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

tosításáról szóló M/3/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedésben meghatározott feladatokat.

16. A HVK SZCSF csoportfõnöke a HM VGH fõigazgatója részére segítséget nyújt a feladatok szakszerû végrehajtásában, valamint elõsegíti az állami foglalkoztatási
szervekkel és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal
történõ kapcsolattartást.

20. A HM BH a referatúrával együttmûködve
a) a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás rendelkezéseinek
megfelelõen 2015. február 27-ig megigényli a HM
VGH-tól a közalkalmazotti béralapot,
b) idõarányosan felszámítja a rendkívüli munkavégzési
díjkeretet, az illetményelõleg-keretet és a segélykeretet,
c) 2015. február 13-ig kezdeményezi a HM VGH-nál az
új Elsõ Magyar Cafetéria (a továbbiakban: EMC) vevõkód-telephelykód kialakítását, továbbá a munkáltatói felület használatához szükséges pénzügyi felhasználói jogosultság biztosítását,
d) a HM VGH-tól eltérõ honvédségi szervezettõl áthelyezésre kerülõ közalkalmazottak vonatkozásában végrehajtja az EMC Korlátolt Felelõsségû Társaság részére a telephely-átjelentést, illetve HR-azonosító változásra tekintettel az új EMC kártyák igénylését, és
e) 2015. február 13-ig az Erzsébet Utalványforgalmazó
Zárkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál kezdeményezi a
vevõkód kialakítását.

5. A pénzügyi és számviteli biztosítás feladatai
17. A HM VGH HM-I Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: referatúra) 2015. február 1-jétõl végzi a HM BH pénzügyi és
számviteli ellátását.
18. A HM VGH
a) kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a HM BH
fizetési számlájának 2015. február 1-jei hatállyal történõ
megnyitását,
b) a honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
21/2013. (IX. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 92. §
(2) bekezdése szerint – a HM BH és a HM NRH rendszeresített katonai beosztásainak figyelembevételével – felszámítja és 2015. február 1-jétõl biztosítja az idõarányosan
számított katonai túlszolgálati díjkeretet a HM BH és a
HM NRH részére,
c) az R. 90. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2015. február 5-ig bekéri a HM BH-tól a 2015. évi
katonai megbízási díjkeretigényt, és
d) a visszavételhez szükséges adatlapok szerinti határidõvel, de legkésõbb 2015. január 31-ei hatállyal visszavonja a HM VGH érintett szervezeti elemeihez tartozó
ügyintézõk részére biztosított HM KGIR jogosultságot.
19. A HM BH mûködése költségvetési feltételeinek biztosítása érdekében a referatúra
a) a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012.
(VIII. 31.) HM utasítás szerinti eljárásrendben költségvetési támogatást igényel a HM VGH-tól,
b) 2015. február 15-ig felülvizsgálja a házipénztárban a
napi pénztárzárlat után tárolható készpénz felsõ határát és
szükség szerint kezdeményezi annak módosítását,
c) a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás alapján 2015. február 15-ig idõarányos mértékben felszámítja a HM BH 2015. évi belföldi személyi
reprezentációs keretét, és
d) a HM BH készenlét fokozása és fenntartása pénzügyi
és számviteli biztosítása keretében – annak vezetési okmányaiban foglaltakkal összhangban – 2015. április 15-ig
végrehajtja a Magyar Honvédség szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának pénzügyi és számviteli biz-

21. A HM BH mûködéséhez szükséges új bélyegzõket a
HM VGH olyan határidõvel igényli meg, hogy azokkal az
HM BH 2015. február 1-jén rendelkezzen.

6. Logisztikai feladatok
22. A HM BH fõigazgatói feladatainak ellátására kijelölt vezetõje a szervezet megalakítása érdekében a HM fejezet békeidõszaki és különleges jogrendre vonatkozó logisztikai utaltsági rendjének (a továbbiakban: LUR) módosítására vonatkozó – a HM VGH ellátását végzõ honvédségi szervezetekkel egyeztetett – javaslatát 2015. január 9-ig megküldi a HVK Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF) részére.
23. A beérkezett javaslat alapján a HVK LOGCSF pontosítja és 2015. február 1-jéig kiadja a módosított LUR-t.
24. A HM NRH fõigazgatója és a HM BH fõigazgatói
feladatainak ellátására kijelölt vezetõje a szervezetére vonatkozó elhelyezési igényt 2015. január 12-ig – az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD HM OÜI) útján – megküldi az MH BHD parancsnoka részére.
25. A HM VGH fõigazgatója az együttes intézkedés hatályba lépését követõ öt munkanapon belül intézkedik a
HM VGH érintett szervezeti elemei által használt anyagok
analitikus és egyéb operatív nyilvántartásainak pontosítására.
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26. A HM VGH, a HM NRH és a HM BH közötti anyagmozgatásra kizárólag ESZKÖZ program által készített
mozgásbizonylatokon kerülhet sor, amelyeket az átadó-átvevõ honvédségi szervezet kijelölt anyagfelelõsei aláírnak, az átvevõ honvédségi szervezet bélyegzõjével hitelesítenek és a mozgásbizonylatok egy példányát tájékoztatásul megküldik a LUR szerint illetékes központi ellátó honvédségi szervezetek részére.
27. A felelõs vezetõk a szervezetük vonatkozásában az
együttes intézkedés hatályba lépését követõ tizedik munkanapig anyagfelelõst jelölnek ki. A HM VGH, a HM NRH és
a HM BH képviseletében az ellátó honvédségi szervezetektõl anyagi-technikai eszközök átvételére az jogosult, aki
aláírás-mintáját az együttes intézkedés hatályba lépését követõ tizenötödik munkanapig a LUR szerint illetékes ellátó
honvédségi szervezetek részére elõzetesen leadta.
28. A HM VGH fõigazgatója az átadás-átvételi feladatok végrehajtása, továbbá az átadás-átvételi jegyzõkönyv
elkészítése érdekében saját hatáskörben 2015. január 9-ig
átadás-átvételi bizottságot hoz létre.
29. A HM VGH fõigazgatója és a HM NRH fõigazgatója a nyilvántartások pontosítását követõen – a LUR szerinti ellátó honvédségi szervezetek egyidejû tájékoztatása
mellett – szervezeteik vonatkozásában intézkednek az év
végi leltározással egybekötött átadás-átvételi feladatok
végrehajtására.
30. Az átadásra kerülõ feladatokkal összefüggõ szakanyagok, illetve az ezekkel járó raktározási feladatok átadás-átvételére a tényleges számlálás módszerével kerül
sor. Az anyaghasználóknál és az alegységeknél lévõ, a HM
VGH, illetve a LUR szerinti ellátó honvédségi szervezetek
által nyilvántartott ingó vagyoni elemek a nyilvántartással
megegyezõen, az anyaghasználó-, illetve az alegységfelelõs
aláírásával hitelesített felelõsségi nyilatkozat, illetve végrehajtott év végi leltár alapján kerülnek átadásra.
31. Az MH BHD parancsnoka a gépjármû szaktechnikai
terület vonatkozásában intézkedik a HM VGH Beszerzési
Igazgatóság (a továbbiakban: HM VGH BI) részére biztosított gépjármûvek és azok gépjármûvezetõi HM BH részére történõ átcsoportosítására, az üzemeltetés feltételeinek megteremtésére.
32. A HM VGH 2015. február 1-jei fordulónappal szerzõdéses partnerei felé kezdeményezi és végrehajtja a kötelezettségekkel és a követelésekkel kapcsolatos szerzõdések módosítását, azok HM BH vagy HM NRH nevére
történõ átírását.
33. A felelõs vezetõk az együttes intézkedésben meghatározott feladatok végrehajtásáról 2015. július 20-ig jelentést terjesztenek fel a HM KÁT részére.
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34. A HM BH folyamatos mûködésének biztosítása
érdekében
a) az MH BHD parancsnoka intézkedik az MH BHD által biztosított és a HM VGH BI használatában lévõ számítástechnikai szakanyagok – beleértve a Katonai Beszerzési
Információs Rendszer (a továbbiakban: KBIR) kiszolgálását végzõ számítástechnikai eszközöket – HM VGH,
MH BHD és HM BH közötti átadás-átvételének végrehajtására, és
b) a HM VGH kezdeményezi a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság tulajdonát képezõ és a HM VGH BI használatában lévõ számítástechnikai szakanyagok HM BH részére
történõ átadás-átvételét.
35. A HM BH fõigazgatói feladatainak ellátására kijelölt vezetõje a HM BH önálló mûködéséhez szükséges további számítástechnikai anyagokat és eszközöket olyan
határidõvel igényli meg az MH BHD-tól, hogy azok 2015.
február 1-jén a HM BH rendelkezésére álljanak.
36. A HM VGH
a) intézményi vagyonába tartozó, HM KGIR-ban alkalmazott, és
b) vagyoni körébe tartozó, az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében,
valamint az európai uniós pályázatokból beszerzett
számítástechnikai anyagait és eszközeit a HM BH fõigazgatói feladatainak ellátására kijelölt vezetõjével egyeztetve legkésõbb 2015. április 17-ei hatállyal úgy veszi vissza
a HM VGH BI-tõl, vagy a HM BH-tól, hogy a HM BH folyamatos mûködése biztosított legyen.
37. A HM VGH érintett szervezeti elemei számítástechnikai anyagaik és eszközeik átadás-átvételével kapcsolatos adminisztratív feladataikat – így különösen a káreljárás
lefolytatását és a nyilvántartások átvezetését – 2015.
április 30-ig hajtják végre.
38. A HM VGH fõigazgatója 2015. január 31-ig intézkedik a HM utasítás 3. § (5) bekezdésében meghatározott,
HM BH által használt, KBIR-t kiszolgáló számítástechnikai eszközök üzemeltetésével összefüggõ feladatok végrehajtására.

7. Infrastrukturális feladatok
39. A HM VGH az MH BHD parancsnoka által kijelölt
bizottsági tagok ellenõrzése mellett és a helyiségleltár
alapján a HM VGH BI által felügyelt és használt szolgálati, iroda- és egyéb helyiségeket, berendezési tárgyakat,
bútorzatot, valamint a személyhez kötött elszámolás-köteles szakanyagokat a Részletes Felszerelési Könyv, illetve
szakanyag-nyilvántartások szerint 2015. február 1-jéig át-
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adja a HM BH fõigazgatói feladatainak ellátására kijelölt
vezetõje által átvevõként kijelölt személy részére.

adó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfõnöke részére.

40. A HM NRH fõigazgatója a HM utasítás 3. § (2) bekezdése szerinti fe-ladat- és létszámbõvülésnek megfelelõen – az MH BHD HM OÜI közremûködésével – 2015.
január 12-ig megigényli az Elsõ Világháborús Centenáriumi megemlékezéssel kapcsolatos feladatai ellátásához
szükséges elhelyezési feltételeket az MH BHD parancsnokától. Az MH BHD az új feladat ellátásához szükséges
szolgálati, iroda- és egyéb helyiségeket a HM NRH igénye
alapján 2015. február 1-jétõl biztosítja.

46. A felelõs vezetõk felelõsek a híradó- és informatikai
eszközök mozgatásának megszervezéséért, azok ellátó
honvédségi szervezetekkel történõ egyeztetéséért, az eszközök átadás-átvételéért, az adatmentések 2015. január
31-ig történõ végrehajtásáért és az információvédelmi
rendszabályok betartásáért.

41. A HM VGH – az MH BHD HM OÜI közremûködésével – a HM VGH érintett szervezeti elemei által használt
helyiségek átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyvek egy
példányát az átadás-átvételi eljárást követõ ötödik napig
megküldi az MH BHD részére. Az MH BHD a jegyzõkönyvek alapján gondoskodik a szakanyag-nyilvántartások átvezetésérõl.

8. Híradó- és informatikai szakfeladatok
42. A híradó- és informatikai szolgáltatások biztosítására a HM utasítás 4. § (1) bekezdése szerinti szervezési idõszak teljes ideje alatt sor kerül. A szolgáltatások átcsoportosítására, csökkentésére vagy megszüntetésére csak a
szervezési feladat végrehajtásának ütemében kerülhet sor.
43. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a honvédelmi tárca elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítására, melynek érdekében 2015. január 15-ig intézkednek
az elektronikus adatvagyon megfelelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.
44. A felelõs vezetõk a szervezetükre vonatkozó szervezeti és személyi változásokat – különösen a változásban
érintett személyek nevét, rendfokozatát és beosztását –, a
híradó- és informatikai szolgáltatások összesített igényét
és a szervezetük szervezeti elemei részére biztosítandó,
módosítandó vagy törlésre kerülõ híradó- és informatikai
szolgáltatás-igényeket az 5. pont szerinti személyügyi eljárás befejezését követõ öt munkanapon belül, de legkésõbb 2015. január 17-ig a híradó- és informatikai szolgáltatások biztosításának és átszervezésének érdekében megküldik az MH BHD részére. Külön figyelmet kell fordítani
azon személyek adatainak megadására, akiknek szolgálati
viszonya megszûnik.
45. Az MH BHD a beérkezett szolgáltatás-igények
alapján a meglévõ erõforrások felhasználásával biztosítja
az igényelt szolgáltatásokat, módosítja a tudakozói adatbázisokat és a hatáskörét meghaladó híradó- és informatikai igényeket 2015. január 24-ig felterjeszti a HVK Hír-

47. Azon személyek, akiknek szolgálati viszonya vagy
az adott eszközök, valamint szolgáltatások használatára
vonatkozó jogosultsága megszûnik, a használatukban lévõ
szolgálati rádiótelefont, SIM-kártyát, telefonkészüléket,
faxberendezést, egységes digitális rádiótávközlõ rendszerhez tartozó készüléket és számítástechnikai eszközöket
2015. január 31-ig leadják az õket ellátó honvédségi szervezet részére. Az adathordozóval, vagy az adattárolási
funkcióra alkalmas memóriával rendelkezõ eszközök esetében a felhasználói adatok, valamint a további használatot
akadályozó személyes beállítások, szolgáltatások megfelelõ eljárással történõ törlésére – a szükséges adatok mentését követõen – az eszközök leadása elõtt kerül sor. A speciális szolgáltatást, vagy eszközt – beleértve a bérelt áramkört, az egyedi internet-hozzáférést, az egyedi routert és a
switchet – igénybe vevõ honvédségi szervezet vezetõje
2015. január 17-ig nyilatkozik az ellátásért felelõs honvédségi szervezet felé a szolgáltatás vagy eszköz további
igénybevételének szükségességérõl és a leadás rendjérõl.
48. A HM VGH érintett szervezeti elemeitõl távozó felhasználók híradó- és informatikai szolgáltatásai 2015. február 1-jei hatállyal visszavonásra, a felhasználó adatai archiválásra, vagy törlésre kerülnek.
49. A HM VGH érintett szervezeti elemeibõl más honvédségi szervezethez távozó és a jelenlegi elhelyezési körletét elhagyó, beosztást váltó felhasználók részére az új beosztásukhoz engedélyezett szolgáltatásokat – a Magyar
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rendjérõl,
valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasítás rendelkezéseinek megfelelõen – az új beosztás szerinti
honvédségi szervezet 2015. január 17-ig megigényli.
50. Az MH BHD a HM VGH, a HM BH és a HM NRH
objektumainak ellátását biztosító szervezetként 2015. január 17-tõl gondoskodik az átvett híradó- és informatikai
eszközök bevételezésérõl, szakszerû tárolásáról, kiutalványozásáról, továbbá a mentésekhez szükséges adathordozók biztosításáról.
51. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – különösen ideiglenes kvóta megállapítása, külön engedélyhez
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kötött szolgáltatások és keretösszegek használata – a felelõs vezetõk az 5. pont szerinti személyügyi eljárás befejezését követõ öt munkanapon belül, de legkésõbb 2015. január 24-ig felterjesztik a szolgálati rádiótelefon-ellátás és
használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meghatározottak szerint. Az ellátó honvédségi szervezetek a szolgálati rádiótelefonok használatát a korábbi hívószám megtartásával 2015. február 1-jét követõen is
biztosítják azon személyek részére, akik a továbbiakban is
jogosultak szolgálati rádiótelefon-használatra.
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ba veszi azokat. A HM BH 2014. december 31-ig saját
ügyviteli rendszerébe integrálja a HM VGH ügyviteli
szervei által átadott iratokat és szükség szerint felülbélyegzi azokat.
58. A HVK HIICSF csoportfõnöke intézkedik a HM BH
ügyviteli helyiségei fizikai biztonsági követelményeknek
megfelelõen történõ kialakítására, olyan határidõvel, hogy
az legkésõbb 2015. december 31-ig végrehajtásra kerüljön.

52. A HM BH és a HM NRH híradó- és informatikai
eszközigényei az átadás-átvételi eljárás keretében átvett,
valamint leadott, mûködõképes eszközökbõl kerülnek biztosításra.

10. Közbeszerzéssel összefüggõ
adatszolgáltatási feladatok

53. A HM BH és a HM NRH új szervezeti elemeinek
a 34–37. pontokban foglaltakon felüli informatikai szakanyag-ellátása a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és
készletek felhasználásával, illetve azok átcsoportosításával, továbbá a logisztikai ellátási eljárásrendnek megfelelõen igényelt új számítástechnikai eszközökkel kerül végrehajtásra.

59. A HM BH 2015. február 1-jei hatállyal átveszi és
– honvédelmi célú központi beszerzési feladatainak részeként – végzi a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a
kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszerérõl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm.
rendelet 8. és 9. §-a szerinti központosított adatszolgáltatási feladatokat.

54. A HM VGH jegyzéket készít a HM VGH érintett
szervezeti elemeibõl áthelyezésre kerülõ személyek fényképes aktívkártyás belépési engedélyeirõl, melyet a véglegesen kiváló személyek belépési engedélyeivel együtt a
szervezési idõszak végéig megküld a HVK HIICSF részére.
55. A felelõs vezetõk felelõsek saját szervezeteik vonatkozásában az MH tudakozói telefonkönyv, és az MH
elektronikus levelezési fiókok – beleértve az újonnan létrehozott hívószámok és levelezési fiókok, valamint a törlésre kerülõ felhasználók – adatainak pontosításáért.
A HM VGH, a HM BH és a HM NRH a változásokat
2015. január 17-ig megküldi az MH BHD részére.
56. A híradó- és informatikai szakanyagok átadás-átvételére kizárólag a HM VGH – beleértve a HM VGH érintett szervezeti elemeit is –, a HM BH és a HM NRH anyagnem-felelõsein keresztül kerülhet sor.

9. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok
57. A HM VGH-ból a HM BH-hoz átkerülõ ügyintézõk
három példányos iratjegyzékbe foglalják az általuk kezelt
iratok közül azokat, amelyek a HM BH mûködéséhez
szükségesek. Az ügyintézõk a jegyzék 2. számú példánya
alapján elszámolnak az iratokkal a HM VGH ügyviteli
szerve felé. A HM VGH ügyviteli szerve az ügyintézõk által elkészített jegyzék 3. számú példányában megjelölt iratokat futárjegyzéken átadja a HM BH ügyviteli szerve részére, amely saját iratkezelési segédleteiben nyilvántartás-

11. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel
és az operatív belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ
feladatok
60. A HM BH felelõs vezetõje az államháztartási belsõ
ellenõrzés tekintetében jelentkezõ kötelezettsége teljesítése érdekében – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 70. §-ában foglaltakra figyelemmel –
2015. február 1-jétõl gondoskodik a költségvetési szervek
belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bkr.) 15. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerinti
személyi feltételek megteremtésérõl.
61. A HM BH felelõs vezetõje a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 12. § (7) bekezdés a) pontjában a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) felterjesztésére meghatározott határidõt követõ 60 napon belül gondoskodik a Bkr. 29-32. §-aiban
foglalt stratégiai és éves államháztartási belsõ ellenõrzési
tervek elkészítésérõl és azok HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: HM BEF) fõosztályvezetõje részére
történõ megküldésérõl. A feladatvégzéshez a részletes
szakmai követelményeket tartalmazó útmutatót a HM BEF
soron kívül rendelkezésre bocsátja.
62. A HM VGH és a HM NRH felelõs vezetõje az éves
államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok végrehajtása
során kiemelt figyelmet fordít a mûködési folyamatok
szervezeti változásokból eredõ kockázataira.
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63. Az államháztartási belsõ ellenõrzésekhez kapcsolódóan az ellenõrzések alapján javasolt és meg nem valósult,
a HM VGH érintett szervezeti elemeit érintõ feladatok a
HM VGH, a HM NRH és az átvevõ HM BH közötti
átadás-átvétel tárgyát képezik.
64. A HM VGH és a HM NRH az Operatív Belsõ Kontrollok Rendszere Kézikönyv kiadásáról szóló 7/2013.
(HK 4.) HM VGHÁT szakutasításban (a továbbiakban:
HM VGHÁT szakutasítás) meghatározottak szerinti formában – a külsõ ellenõrzéseket érintõen a Bkr. 14. §
(2) bekezdése szerinti, 2015. január 31-ei fordulónapra vonatkozóan 2015. március 31-ig – az átadott, valamint a feladatátadás következtében idõszerûtlenné vált feladatokról
szóló beszámolóját a HM BH egyidejû tájékoztatása
mellett, a HM BEF fõosztályvezetõje útján terjeszti elõ a
miniszter részére.
65. A HM VGH és a HM NRH operatív belsõ kontrollrendszerének felülvizsgálatára a honvédelmi szervezetek
operatív belsõ kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM
utasítás 10–13. §-ai alapján, továbbá a HM VGHÁT szakutasításban meghatározottakra figyelemmel 2015. április
30-ig kerül sor.

12. Szervezési és deregulációs feladatok
66. A HM VGH – az együttes intézkedésben foglalt
szervezeti átalakításának figyelembevételével – felülvizsgálja belsõ szabályozóit és indokolt esetben végrehajtja
azok módosítását.
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71. A HM utasítás 6. § (4) bekezdésében meghatározott
feladattal egyidejûleg
a) a HM VGH és a HM NRH felülvizsgálja és SZMSZmódosításuk jóváhagyását követõ harminc napon belül
módosítja,
b) a HM BH az SZMSZ-e jóváhagyását követõ 60 napon belül elkészíti
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatokat.
72. Az együttes intézkedés szerinti honvédségi szervezetek vezetõi, illetve parancsnokai képviselõt jelölnek ki a
HM utasítás 8. § (1) bekezdése alapján létrehozásra kerülõ
munkacsoportba (a továbbiakban: munkacsoport) és arról
az együttes intézkedés hatályba lépését követõ munkanapig tájékoztatást küldenek a munkacsoport vezetõjeként
kijelölt HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár részére.

13. Záró rendelkezések
73. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
74. Ez az együttes intézkedés 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

67. A HM VGH 2015. február 1-jéig kezdeményezi a
honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásiutaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás módosítását.
68. A HM BH a 2015. február 1-jétõl kezdõdõ tervezési
feladatai alapján, 2015. február 6-ig bedolgozást készít a
HM 2015. évi március havi munkatervébe, továbbá az
éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett
feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban
meghatározott eljárásrendben elkészíti a HM BH éves intézményi munkatervét és azt 2015. március 14-ig a
HM KÁT részére jóváhagyásra felterjeszti.
69. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály a HM
BH alapító okiratát és a HM NRH alapító okirat-módosítását soron kívül megküldi a HM VGH részére.
70. A HM VGH fõigazgatója a HM VGH érintett szervezeti elemei átadás-átvételi jegyzõkönyvét 2015. július
31-ig jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT részére.

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. december 18.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az állami légijármû-vezetõ képzés átfogó
koncepciójának kidolgozásáról
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 végre-
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hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 11. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján a következõ
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5. A Munkacsoport feladata – figyelembe véve a témakörrel kapcsolatban már elkészült, a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) részére felterjesztett elõzetes
koncepció tervezetet – a Koncepció kidolgozása.

együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
NKE) rektorát a koncepció kidolgozásában történõ együttmûködésre.

6. A Munkacsoport üléseire eseti jelleggel, együttmûködési céllal meghívást kaphatnak egyéb szervezetek, szakértõk is.
7. A Munkacsoport vezetõje a feladat végrehajtásába a
feladatkörében érintett összes szerv, szervezet vezetõjénél
közremûködést kezdeményezhet a szolgálati elöljáró, illetve hivatali felettes egyidejû tájékoztatása mellett. Az
érintett szervek, szervezetek vezetõi a munkacsoport vezetõjének megkeresésére a feladatkörük szerint kötelesek
együttmûködni.

2. Az állami légijármû-vezetõ képzés átfogó koncepciójával (a továbbiakban: Koncepció) kapcsolatos felsõvezetõi döntések elõkészítése érdekében, az azzal összefüggõ
tervezõ, szervezõ és koordinációs feladatok ellátására
javaslattételi jogkörrel Munkacsoportot hozunk létre.

8. A Koncepció kidolgozásakor a rendszerszemléletû
megközelítés elvét kell alkalmazni, amely magába foglalja
a képzés teljes terjedelmét a toborzás, kiválasztás fázisától
a jelölt végrehajtó alegység állományában történõ alkalmazásáig, és a képzéshez kapcsolódó egyéb szakterületeket is.

3. A Munkacsoport vezetését a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség Légierõ Haderõnemi Osztály (a továbbiakban együtt: HVK
HDMCSF LHO) osztályvezetõje látja el.

9. A Koncepció kialakításakor fel kell mérni az állami
légi közlekedés más szereplõinél jelentkezõ lehetséges
igényeket, így különösen Rendõrség, Országos Mentõszolgálat.

4. A Munkacsoport titkárát a HVK HDMCSF LHO állományából a Munkacsoport vezetõje jelöli ki. A Munkacsoport tagjai:
1) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség;
2) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség;
3) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség;
4) a HVK Híradó Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség;
5) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ;
6) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság szakmailag
érintett fõnökségei, szervezeti elemei, alárendelt katonai
szervezetei;
7) az MH Logisztikai Központ,
8) a HM Kabinetfõnök;
9) a HM Hatósági Hivatal;
10) a HM Jogi Fõosztály;
11) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály;
12) a HM Humánpolitikai Fõosztály;
13) a HM Védelem Tervezési Fõosztály,
14) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály,
15) a HM Hadfelszerelési és Fejlesztési Fõosztály,
16) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háború Kegyeleti
Fõosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály és
17) az NKE
képviseletében kijelölt személyek.

10. A Munkacsoport általános feladata az állami légijármû-vezetõ képzés hosszú távú biztosításához szükséges
koncepció kialakítása, amely kiterjed:
a) a képzésbe történõ bevonás elõtti toborzási, kiválasztási idõszakra;
b) a képzés koncepciójára, tematikájára, bemeneteli, és
kimeneteli követelményrendszerére;
c) a képzést végzõ intézményt támogató „Kiképzõ Központ” felállításával, mûködtetésével kapcsolatos elgondolás kialakítására, technikai hátterének hadmûveleti követelményeinek megfogalmazására;
d) a hajózó életpálya modell vonatkozó területeinek
megfogalmazására;
e) képzés biztosítására más állami légi közlekedési szereplõk érdekében, így különösen a Rendõrség, és az Országos Mentõszolgálat;
f) a légijármû-vezetõ képzés befejezését követõ szakmai felkészítés elgondolására és
g) a védelmi tervezési rendszerbetörténõ beilleszthetõségre, valamint a bevezetés idõ-, és forrásigényére.
11. A Munkacsoport titkára a feladatok alakulásáról, az
új információkról, a munkacsoport tagjait a megalapozott
véleményalkotás, és az elöljárói döntés-elõkészítés érdekében – a szükséges mértékben – rendszeresen tájékoztatja.
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12. A Munkacsoport ülései a vezetõ kezdeményezésére
hívhatóak össze.
13. A Munkacsoport vezetõje, valamint a Munkacsoport tagjai saját szakterületükkel összefüggésben, a Munkacsoport ülések közötti idõszakokban szakmai szintû
egyeztetõ értekezleteket hívhatnak össze.
14. A Munkacsoport a Koncepcióval kapcsolatos elsõ
jelentést 2014. december 17-i határidõvel felterjeszti a
HVKF részére.
15. A Munkacsoport munkájában való részvétel szolgálati feladat, annak elvégzéséért díjazás nem adható.
16. A belföldi kiküldetési költségeket az érintett tag tekintetében az állományilletékes szervezet viseli.
17. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, és 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
(a továbbiakban: honvédségi szervezetek) terjed ki.
2. A katonai toborzás rendszerének átalakítására, a jogszabályi háttér kialakítására, valamint a toborzás marketing újragondolására a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) vezetésével munkacsoportot (a továbbiakban MCSP) hozunk létre.
3. Az MCSP alakuló ülését jelen együttes intézkedés
aláírásától számított 30 napon belül meg kell tartani.
4. Az MCSP feladatait 2015. április 30-ig látja el.
5. Az MCSP vezetõje a HVK SZCSF csoportfõnöke.
6. Az együttes intézkedésben meghatározott feladatok
végrehajtását a HVK SZCSF csoportfõnöke koordinálja,
ellenõrzi, és e tárgykörben az érintett szervezetek vezetõivel, a feladatra kijelölt képviselõkkel szóban és írásban
közvetlen kapcsolatot tarthat fenn.

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. december 15.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
103/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Magyar Honvédség katonai toborzás rendszerének
átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (3) és (5) bekezdése,
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. § (3) bekezdés f) pontja és
11. § (3) bekezdése alapján a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:
1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) a honvédelmi miniszter

7. Az MCSP titkára a HVK SZCSF Humánerõforrás
Gazdálkodási Osztály kiemelt fõtisztje.
8. Az MCSP tagjai:
a) a HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) kijelölt képviselõi;
b) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kijelölt képviselõi;
c) a HM Védelemgazdasági Hivatal képviselõje.
9. Az MCSP vezetõje – ha a napirend feladatkörüket
érinti – a következõ szervezeteket az MCSP ülésére
meghívja:
a) az MH Egészségügyi Központ kijelölt képviselõje;
b) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ kijelölt
képviselõje;
c) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség kijelölt képviselõje;
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság kijelölt képviselõi;
e) az MH Altiszti Akadémia kijelölt képviselõje;
f) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály kijelölt
képviselõje;
g) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Fõosztály kijelölt képviselõje;
h) a HM Miniszteri Kabinet Sajtóosztály kijelölt képviselõje;
i) a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) kijelölt
képviselõje;
j) az MH Vezénylõ Zászlós kijelölt képviselõje.
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10. Felkérjük
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar dékánját, hogy a Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék szociológus képviselõje;
b) a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetõjét, hogy az általa
kijelölt képviselõ,
c) az MH Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.
vezetõjét, hogy az általa kijelölt képviselõ
az MCSP ülésein az MCSP vezetõjének meghívása esetén
vegyen részt.
11. Az MCSP vizsgálja felül, racionalizálja és határozza
meg a Magyar Honvédségnek a toborzás eszközével elérendõ célját, ennek érdekében tegyen javaslatot a kialakításra kerülõ, a toborzás folyamatához kapcsolódó valamennyi eljárásrend kialakítására.
12. Az MCSP vizsgálja meg a szervezetbõl saját elhatározásukból távozó állomány nagyságát, arányát, elemezze
a kialakult helyzetet, valamint a kiáramlás okait, a katonai
szervezeteknek az állomány megtartására irányuló törekvéseit, eszközrendszerét, célját és eredményét.
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16. Az MCSP vizsgálja felül a HM KGIR toborzó modul strukturális felépítésének, adattartalmát a külsõ és belsõ Toborzó Modul (Recruitment Modul) teljes körû alkalmazásba vételéhez szükséges feltételek meghatározásához. Az információs rendszert képessé kell tenni a valós
adatok szolgáltatására, interneten felületen pozíciók kiajánlására, valamint differenciált toborzás végrehajtására.
17. Az MCSP tegyen javaslatot a toborzásban résztvevõ
katonai szervezeteknél szolgálatot teljesítõ szakemberek
felkészítésére, továbbképzésére.
18. Az MCSP munkarendjét maga alakítja, úgy hogy
2015. február 27-én javaslatát megteszi a HVKF felé a toborzásban résztvevõ szervezetek eljárásrendjérõl, valamint a toborzást segítõ szociológiai kutatás, és marketing
támogatás tervezésérõl.
19. Az MCSP 2015. március 31-ig a HVK SZCSF a
HM HPF-fel és HM JF-fel együttmûködve a HVKF felé
döntésre elõkészíti a toborzásról szóló HM KÁT–VKF
együttes intézkedés tervezetet.
20. Ez az intézkedés az aláírást követõ napon lép hatályba*, és 2015. április 30-án hatályát veszti.

13. Az MCSP tegyen javaslatot az állomány megtartására, vizsgálja meg a külsõ munkaerõ piaci hatásokat.

Dr. Dankó István s. k.,

14. Az MCSP vizsgálja felül a katonai toborzás irányításának rendjét, készítse elõ a végrehajtást szabályozó jogszabályok tervezetét.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,

15. Az MCSP tegyen javaslatot a toborzás-tervezés feladataira éves bontásban, és határozza meg hozzá a marketing és kommunikációs támogatások lehetõségét.

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. január 8.

HM közigazgatási államtitkár

Honvéd Vezérkar fõnöke

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
348/2014. (HK 1/2015.) HVKF
parancsa
a 2015. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
345/2014. (HK 1/2015.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet
személyi állománya szolgálatteljesítési idejének
megállapításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
344/2014. (HK 1/2015.) HVKF
intézkedése
kiadványok hatályon kívül helyezésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a következõ
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) személyi állományra terjed ki.
2. Hatályon kívül helyezem az 1. melléklet szerinti kiadványokat.
3. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyveket a katonai szervezeteknek az MH Egységes Iratkezelési Szabályzatának (Ált/40) elõírásai szerint saját hatáskörükben kell megsemmisíteniük.
4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

1. melléklet a 344/2014. (HK 1/2015.) HVKF intézkedéshez
A

B

C

D

1.

cikkszám

Címe

Hatályba léptetõ

Kiadás éve

2.

HÍR/1

Az R-414 rádiórelé-állomás mûszaki leírása 1. könyv

15/1997 MH ESZF
(HK 13/1998)

1998

3.

HÍR/ 20

VD-11 vezér-oszcillátor javítási utasítás

MN VK 6. Csf. h.

1967

4.

HÍR/76

H-1M és H-2M vivõfrekvenciás berendezés javítási
utasítása

MN VK 6. Csf.

1970

5.

HÍR/86

H-1M és H-2M vivõfrekvenciás berendezés kezelésisi
utasítása

HTI. Pk.

1963

6.

Hír/96

Híradó állomás és forgalmi szolgálati utasítás

MN VK 6. Csf.

1967

7.

Hír/103

Rádiórelé szolgálati utasítás (Tervezet)

MN VK 6. Csf.

1968

8.

Hír/201

H-12M távbeszélõ vivõfrekvenciás végberendezés
kezelési utasítása

MN VK 6. Csf.

1971

9.

Hír/208

R-326 rádió-vevõkészülék mûszaki leírása és kezelési
utasítása

MN VK 6. Csf.

1972

10.

Hír/209

Az R-107 rádiókészülék mûszaki leírása és kezelési
utasítása

MN VK 6. Csf.

1972

11.

Hír/216

R-155P vevõkészülék kezelési utasítása

MNHF h.

1973

12.

Hír/218

Az R-107 rádiókészülék javítási utasítása

MNHF h.

1974

13.

Hír/222

Az R-1412 rádiórelé állomás kezelési utasítása

MN HIF

1975

14.

Hír/228

Az RDM-12 SRP rádiórelé berendezés javítási

107/1975 MN HIF
(HK 26)

1975
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A

B

C

D

1.

cikkszám

Címe

Hatályba léptetõ

Kiadás éve

15.

HÍR/229

Az R-803 rádiókészülék kezelési utasítása

101/1976 MN HIF

1976

16.

HÍR/232

Az RDM-12 SRP rádióberendezés javítási utasítása
Z egység

111/1975 MN HIF

1976

17.

HÍR/233

Az RDM-12 SRP rádióberendezés javítási utasítása,
általános utasítás a javítások elvégzéséhez

109/1975 MN HIF

1976

18.

Hír/234

Az RDM-12 SRP rádióberendezés javítási utasítása
B. egység

102/1976 MN HIF

1976

19.

Hír/235

Az RDM-12 SRP rádióberendezés javítási utasítása
C. egység

2/1976 MN HIF

1976

20.

Hír/236

Rajzalbum és alkatrészjegyzék az R-803 rádiókészülék
mûszaki leírásához

103/1976 MN HIF

1976

21.

Hír/237

Az R-803 rádiókészülék mûszaki leírása

104/1976 MN HIF

1976

22.

Hír/239

Az RDM- i 2 SRP rádióberendezés javítási utasítása
F. egység

106/1976 MN HIF

1976

23.

Hír/240

Az R-155P vevõkészülék mûszaki leírása

MN HIF

1974

24.

Hír/241

Ábraalbum az R-155P vevõkészülék mûszaki leírásához

MN HIF

1974

25.

Hír/243

Az R-l40 D rádióállomás kezelési utasítása

105/1976 MN HIF

1977

26.

Hír/245

Az RDM-12 SRP rádióberendezés javítási utasítása.
A célmûszerek és tartozékok javítása

38/1977 MN HIF

1977

27.

Hír/246

Az MRM-48 típusú rádiómarkeradó leírása és kezelési
szakutasítása

82/1977 MN HIF

1978

28.

Hír/250

Az R-l07 T rádiókészülék mûszaki leírása

40/1979 MN HIF

1979

29.

Hír/252

Az R-l 07T rádiókészülék javítási szakutasítása

73/1979 MN HIF

1979

30.

Hír/253

Az R-849 repülõ rádióállomás mûszaki leírása és
kezelési szakutasítása

119/1979 MN HIF

1980

31.

Hír/256

A távolság és tengelyirányadó állomás (DKRM)
mûszaki kiszolgálási szakutasítása

23/1980 MN HIF

1980

32.

Hír/258

A siklószögadó állomás (GRM-5) mûszaki kiszolgálási
szakutasítása

22/1980 MN HIF

1980

33.

Hír/259

Az RSZBN-4N impulzus-navigációs berendezés
mûszaki leírása I. kötet. 5. könyv

25/1980 MN HIF

1980

34.

Hír/284

A közelnavigációs rádiótechnikai rendszer állomásának
(RSZBN-4N) mûszaki

47/1982 MN HIF

1982

35.

Hír/286

Az R-l07 M rádiókészülék mûszaki leírása és kezelési
szakutasítása

19/1982 MN HIF

1982

36.

Hír/289

A VK-140-1 és VK-140-II rádióvezérlõ központok
kezelési szakutasítása

103/1982 MN HIF

1983

37.

Hír/298

Az APM-90M típusú leszállító fényszóró állomás
mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása

51/1983 MN HIF
(HK 13)

1983

38.

Hír/299

Az RDM-12 SRP rádióberendezés mûszaki leírása

MN HIF

1973
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39.

Hír/304

SZEDLO optikai siklószögadó berendezés mûszaki
leírása és kezelési szakutasítása

110/1983 MN HIF
(HK 3/1984)

1983

40.

Hír/308

R-404M típusú rádiórelé állomás mûszaki leírása

7/1984 MN HIF
(HK 3)

1984

41.

Hír/321

Az R-404M rádiórelé-állomás üzemeltetési
szakutasítása

40/1984 MN HIF
(HK 13)

1984

42.

Hír/339

R-404M rádiórelé-állomás mûszaki kiszolgálási és
karbantartási

167/1984 MN HIF
(HK 8/1985)

1985

43.

Hír/342

R-404M nagyfrekvenciás csatlakozók üzemeltetési
szakutasítása 0F0.364.0001

170/1984 MN HIF
(HK 8/1985)

1985

44.

Hír/343

R-404M antennás gépkocsi mûszaki leírása
0F3.109.000310 és üzemeltetési szakutasítása
0F3.109.0031

171/1984 MN HIF
(HK 8/1985)

1985

45.

Hír/345

A KNSZ-4P kódolt neon fényirányadó mûszaki leírása,
kezelési és karbantartási szakutasítása

10/1985 MN HIF
(HK 8)

1985

46.

Hír/347

Az R-845M3 és R-845M4 rádióállomás 1. rész mûszaki
leírása

9/1985 MN HIF
(HK 8)

1985

47.

Hír/350

Az R-845M3 és R-845M4 típusú rádióállomások
mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

52/1985 MN HIF
(HK 18)

1985

48.

Hír/355

Távírócsatorna beszabályozó és reléellenõrzõ mûszer
mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
JaB2.745.001T0

108/1985 MN HIF
(HK 23)

1985

49.

Hír/372

Az F-2000 távírógép kezelési szakutasítása

73/1986 MN HIF
(HK 23)

1986

50.

Hír/379

Rádióforgalmi szakutasítás

13/1987 MN HIF
(HK 8)

1987

51.

Hír/380

Az R-845M3 és R-845M4 rádióállomás mûszaki
kiszolgálási szakutasítása HZS. 110.064.10

9/1987 MN HIF
(HK 8)

1987

52.

Hír/393

Az R- 145BM rádióállomás kommutációs rendszerének
mûszaki leírása és a rádióállomás karbantartási
szakutasítása

52/1989 MN HIF
(HK 13)

1989

53.

Hír/394

Az R-145BM rádióállomás kezelési szakutasítása

146/1989 MN HIF
(HK 28)

1989

54.

Re/1276

Az R-828 rádióberendezés mûszaki leírása és üzemben
tartási szakutasítása

46/1986 MN Ref.
(HK 18)

1986

55.

Re/1298

Az R-326M rádióvevõ mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása IR2.029.022 T

15/1987 MN Ref.
(HK 8)

1987

56.

Lé/104

Módszertani segédlet a nagyhatóerejû atomrobbanások
rádiólokátor-állomásokkal történõ felderítésére és
bemérésére (Tervezet)

OLP RT. csap. F.

1973

57.

Re/1378

Az SZPSZ-141 fedélzeti zavaradó állomás üzemben
tartási szakutasítása I. rész ERI .090.0081/sz.

057/1984 MN Ref.
(HK 02/1985)

1984

58.

Re/1382

Az SZPSZ-141 fedélzeti zavaradó állomás mûszaki
leírása EP 1.090.008 To/Sz

058/1984 MN Ref.
(HK 05/1985)

1985
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59.

Re/1384

A SZU-22M3 repülõgép SZPSZ-141 zavaróberendezés
1.12. blokkjának mûszaki leírása

020/1985 MN Ref.
(HK 05)

1985

60.

Re/1394

SZPSZ-141M mûszaki leírása és üzemben tartási
szakutasítása I., II. rész ERI.090.008 TOl/sz;
ER1.090.008 T02/sz

043/1985 MN Ref.
(HK 08)

1985

61.

Id/19

MN VK

1961

62.

Relfe/115

POSZT-3M felderítõ állomás mûszaki leírása

119/1977 MN
FVSZF

1978

63.

Relfe/116

POSZT-3M felderítõ állomás üzemeltetési szakutasítása

119/1977 MN
FVSZF

1978

64.

Relfe/117

POSZT-3M felderítõ állomás. Rajzalbum

119/1977 MN
FVSZF

1978

65.

Eü/28

A repülõhajózó-állomány, a repülõ fõiskolai jelöltek,
növendékek, ejtõernyõsök, repülésirányítók
repülõ-egészségügyi alkalmasságának vizsgálata

22/1990 MN EÜ.SZF
(HK 18)

1990

66.

Re/59

A légi fényképek katonai kiértékelése

H.Le.pk.h.

1951

67.

Re/66

Téli légifénykép-felvételek kiértékelése

MN Légierõk
parancsnoka

1952

68.

Re/90

Katonai légifénykép-felvételek mérése

MN Le.pk.

1952

69.

Re/381

Kézikönyv a Magyar Népköztársaság szórvány
településeinek meghatározásához földrajzi
koordinátákkal és elméleti négyzethálózattal

011/79 MN Ref.

1979

70.

Re/644

Utasítás a légi fényképezés végrehajtására és a
felvételek kidolgozására

MN Ref.

1973

71.

Re/1408

Repülõterek térképészeti biztosítása

042/1986 MN Ref.
(HK 010)

1986

72.

Rtfe/90

MARSZ-1 meteorológiai állomás mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása

22/1990 MN FVSZF
(HK 8)

1990

73.

Tüfe/340

A PMK hordozható meteorológiai állomás mûszaki
leírása, üzemeltetési szakutasítása

83/1981 MN FVSZF

1981

74.

Sb/9

A 8S31 típusú önmûködõ fotoelektromos levegõ
nedvességmérõ indikátor mûszaki leírás és üzemeltetési
utasítás

MN FEF ált.h.

1964

75.

Sb/20

VR-2 szélpuska a szél mérésére a légkör alsó rétegében.

MN FEF ált.h.

1965

76.

Beruh/2

A Magyar Néphadsereg építés-kivitelezési szakutasítása
(MN ÉKSZ) III. kötet. Technikai biztosítás (Építõgép és
-eszköz technikai szakutasítás)

8/1978 MN BFF

1978

77.

Mû/89

Az AT-T nehéz tüzérségi vontató szerelési egységeinek
és alkatrészeinek katalógusa

MN MÛF

1965

78.

VV/127

Normagyûjtemény a vegyivédelmi csapatok
szakkiképzésének értékeléséhez

34/1992 MH VVSZ
(HK 3/1993)

1993

79.

Üza/57

Üzemanyag-vizsgálati szakutasítás

37/1978 MN ÜZA
SZF

1979

Tájékoztató az USA szárazföldi haderõ alegységeirõl
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80.

Üza/60

Szakutasítás a PSZG-160 szivattyúállomás
nagyjavítására

45/1980 MN ÜZA
SZF

1981

81.

Üza/64

A TZA-7,5-500A üzemanyagtöltõ gépkocsi üzemeltetési
szakutasítása

58/1983 MN ÜZA
SZF (HK 3/1984)

1984

82.

Üza/66

A ZSZZS-66 töltõgépkocsi kezelési szakutasítása

8/1984 MN ÜZA
SZF (HK 13)

1984

83.

Üza/67

A ZSZZS-66 töltõgépkocsi mûszaki leírása

8/1984 MN ÜZA
SZF (HK 13)

1984

84.

Tüfe/316

A 9V838 ellenõrzõ gépkocsi mûszaki leírása és
üzemeltetési utasítása I. könyv CT2.009.000. T01

117/1977 MN
FVSZF

1978

85.

Tüfe/317

A 9V838 ellenõrzõ gépkocsi mûszaki leírása és
üzemeltetési utasítása 2. könyv CT2.009.000. T01.
Ábraalbum

118/1977 MN
FVSZF

1978

86.

Tüfe/319

9F66A1 gyakorló gépkocsi mûszaki leírás és
üzemeltetési szakutasítás. Ábraalbum

76/1978 MN FVSZF

1978

87.

Tüfe/339

A 122 mm-es 2SZ1 önjáró tarack 122 mm-es 2A31
tarack anyagismereti és kezelési szakutasítása

64/1981 MN FVSZF

1981

88.

Tüfe/345

VR-2 és VR-2M szélfegyver mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása

147/1981 MN
FVSZF

1981

89.

Tüfe/391

KT-82 és KT-83 lézertávmérõ mûszaki leírása és
kezelési szakutasítása

125/1984 MN
FVSZF (HK 33)

1984

90.

Léfe/12

1945 M „DJA-6” légvédelmi sztereotávmérõ szolgálati
utasítása

MN FE. Csf.

1955

91.

Léfe/14

A ZDN sztereotávmérõ javítási utasítása

MN HTI PK

1963

92.

Léfe/69

Légvédelmi optikai mûszerek

OLP

1954

93.

Léfe/87

Tûzszerész zsebkönyv (ideiglenes segédlet)

OLP

1951

94.

Refe/157

A BETAB-500 SP betonromboló repülõbomba mûszaki 4/1998 MH FVTSZF
leírás és kezelési szakutasítás
(HK 13)

1999

95.

Kh/2

Utasítás az AK-20K oxidáló anyag kezelésére és
vizsgálatára

MNHF ö.üza.ov.

1966

96.

Kh/3

OT-155 hajtóanyag mûszaki elõírása és kezelési
utasítása

MNHF ö.üza.ov

1966

97.

Kh/4

Rakéta üzemanyagok átszivattyúzására, töltésére,
szállítására és tárolására szolgáló eszközök. Segédlet

MNHF ö.üza.ov

1966

98.

Kh/7

A TG-02 hajtóanyag kezelési utasítása

MNHF Ö. Üza. ov.

1970

99.

Kh/9

A TG-02 hajtóanyag mûszaki elõírása

MNHF Ö. Üza. ov.

1971

100.

Kh/10

Az AK-27i oxidálóanyag és TM-185 hajtóanyag
mûszaki leírása és kezelési utasítása

MN ÜZA SZF

1973

101.

Kh/11

Szakutasítás a rakétahajtóanyag-ellátás megszervezésére
07/1978 MN ÜSZF
és végrehajtására háborúban

1978

102.

Kh/12

Szakutasítás a rakétahajtóanyag-ellátás megszervezésére
04/1983 MN ÜSZF
és végrehajtására

1983
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103.

Kh/13

Szakutasítás a rakétaüzemanyag-raktárak mûködéséhez

02/1984 MN ÜSZF

1984

104.

Kt/87

8T137 szállítókocsi szolgálati utasítás

MN FEF

1965

105.

Lé/71

Lokátorkezelõk „ABC” fényképalbuma

OLP Pk.

1965

106.

Re/151

Az L-39 típusú repülõgép technikai leírása. 2/2. könyv

51/1997 MH RMSZF
(HK 28)

2000

107.

Re/152

Az L-39 típusú repülõgép repülési jellemzõi. 1. könyv.

52/1997 MH RMSZF
(HK 28)

2000

108.

Re/1062

A GTD-350 hajtómûvekkel felszerelt MI-2 helikopter
mûszaki kiszolgálási szakutasítása. Sárkányhajtómû II.
könyv

100/1983 MN Ref.
(HK 18)

1983

109.

Re/1296

Módszertani segédlet a 242-es gyártmányon végrehajtott
repülések objektív kontrolljához

5/1987 MN Ref.
(HK 8)

1987

110.

Re/1356

Az APU-23M repülõgép-fedélzeti indítóberendezés
mûszaki leírása és üzemben tartási szakutasítása
(340.8750-050)

044/1983 MN Ref.
(HK 06)

1983

111.

Léfe/86

Az RSZP-7 (7T) rendszer karbantartási utasítása

73/1975 MN FVSZF

1975

112.

Léfe/210

Az RVZ-1 lokátorállomás javítási utasítása

MN FVFSZ

1972

113.

Léfe/233

I. számú rajzgyûjtõ az RPK-1N rádiólokációs
mûszerkomplexumhoz

MN FVFSZF

1973

114.

Léfe/281

A 9SZ62 berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása. 1. könyv SI 1.201.012 T0/sz

07/1982 MN FVSZF

1982

115.

Léfe/282

A 9SZ62 berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása SI1.201.012 T0/sz 2. könyv. Ábraalbum

08/1982 MN FVSZF

1983

116.

Léfe/283

A 9SZ62 berendezés ellenõrzési és javítási szakutasítása
06/1982 MN FVSZF
SI 1.201.012 1/sz

1982

117.

Léfe/319

Az 5E82 (TD-03) gyártmány mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása ODK.140.542

047/1983 MN
FVSZF (HK 3)

1983

118.

Léfe/369

A 9S33AM televíziós-optikai irányzókészülék mûszaki
leírása és üzemeltetési szakutasítása

148/1979 MN
FVSZF

1979

119.

Léfe/388

A PK-SPM1 adózaj ellenõrzõ mûszer mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása

106/1980 MN
FVSZF

1980

120.

Léfe/405

Az RFK-5 fényképezõgép mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása

148/1981 MN
FVSZF

1981

121.

Rtfe/26

10/1984 MN FVSZF
(HK 8)

1984

Az 1RL-232 rádiólokátor-állomás kezelõállományának
kézikönyve
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
9/2014. (HK 1/2015.) HVK LOGCSF
szakutasítása
a Magyar Honvédség légijármûveivel kapcsolatos
egyes feladatok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Honvédség légijármûveinek fenntartói
feladatairól szóló 37/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedésben foglaltak alapján a Magyar Honvédség légijármûveivel kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról a következõ
szakutasítást
adom ki:

b) karbantartó: az MH légijármûvek vonatkozásában, az
üzembentartási és üzemeltetésti munkálatokat meghaladó
javítását végzõ katonai szervezet;
c) üzembentartó: az üzemeltetõ és karbantartó szervezet
szolgálati elöljárója;
d) üzemeltetõ: az MH azon katonai szervezete, amely az
MH légijármûvek üzemeltetését és üzembentartását végzi;
e) központi logisztikai szervezet: az MH légijármûvek
üzemeltetéséhez szükséges anyagok és berendezések tárolását és beszerzését végzi;
f) légijármû: az MH kezelésében lévõ többcélú vadászrepülõgép, szállító-repülõgép, helikopter és kiképzõ repülõgép;
g) ejtõernyõ: állami nyilvántartásba vételi bizonyítvánnyal rendelkezõ ejtõernyõ;
h) pilóta nélküli légijármû: földi kezelõ személyzet által
irányított felderítõ vagy kiképzõ eszköz, amelynek rendelkeznie kell a katonai közlekedési hatóság típusalkalmassági engedélyével;

1. Általános rendelkezések
1. A szakutasítás hatálya a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)
szakmai alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állami légijármûveket üzemeltetõ, üzembentartó és fenntartói feladatokat végrehajtó katonai szervezeteire terjed ki.
2. A szakutasítás célja az MH állami légijármûveinek
fenntartói kötelezettségekkel összefüggõ feladatrendszerének szabályozása, az eszközök légialkalmasságának, rendelkezésre állásának, folyamatos fenntartásának biztosítása
és a hadrendbõl kivont és értékesítésre tervezett repülõgépek állagmegõrzése érdekében végrehajtandó fõ feladatok
és a szakmai együttmûködés rendjének meghatározása.
3. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy a szakutasítás végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetõvé.
4. Felkérem a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály
(a továbbiakban: HM HFF) fõosztályvezetõjét, hogy a
szakutasítás végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetõvé.

2. Értelmezõ rendelkezések
5. A szakutasítás alkalmazásában:
a) fenntartó: az üzemeltetõ és karbantartó – a légijármûvek üzemben tartásával kapcsolatos jogait felügyelõ –
szakmai elöljárója;

6. A légijármûvek folyamatos légialkalmasságában
érintett szervezetek: a HVK LOGCSF mint fenntartó, az
MH Légijármû Javítóüzem (a továbbiakban: MH Lé. Jü.)
mint karbantartó, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) mint üzembentartó, az MH légijármûveit üzemeltetõ katonai szervezetek mint üzemeltetõk és az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) mint központi logisztikai szervezet.

3. Az üzemeltetõ és a karbantartó feladatai
7. Az MH légijármûveinek üzemeltetését és karbantartását végzõ katonai szervezetek az alábbi feladatokat hajtják végre:
a) gyári elõírásnak megfelelõen és a fenntartó által elõírt
rend szerint vezetik a formulárokat és a törzskönyveket,
azokat a katonai szervezet ellenõrzési terv alapján
ellenõrzi;
b) naprakészen tartják a meghibásodásokat tartalmazó
nyilvántartást;
c) javaslatot tesznek az ismétlõdõ eltérések kiküszöbölési lehetõségeire;
d) azonnal jelentik a fenntartó részére, amennyiben tudomásukra jutnak olyan körülmények, amelyek a repülésbiztonságot vagy az állami vagyonnal történõ gazdálkodást negatívan befolyásolják;
e) tárolják a légijármûvek légialkalmassági bizonyítványait, és naprakészen tartják az érvényességi idejüket tartalmazó nyilvántartását;
f) feladatszabás esetén összeállítják a beszerzésekhez
szükséges igénylistát;
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g) koordinálják a katonai szervezetnél rendelkezésre
álló erõ- és költségvetési források lehetõ leghatékonyabb
felhasználását;
h) az üzemidõ felhasználását úgy hajtják végre, hogy a
légijármûvek és azok berendezéseinek igénybevétele tervezett módon történjen, elkerülve a karbantartási feladatok feltorlódását;
i) szakmai feladatainak végrehajtása során törekednek
arra, hogy a rendelkezésükre bocsátott forrásokból, az elérhetõ legmagasabb számú üzemképes légijármûvet lehessen biztosítani;
j) kezdeményezik az üzembentartónál a légijármûveken
vagy azok kiszolgálási rendszerében történõ változtatásokat, amennyiben az általuk üzemeltetett légijármûvek feladatrendszerében történõ változások ezt indokolttá teszik;
k) naprakészen tartják a személyi állomány kiképzettségére vonatkozó nyilvántartását;
l) javaslatot tesznek az üzembentartó részére a tanintézményekbe beiskolázandók létszámára és azok szakági elosztására, valamint szinten tartó, elõrehaladó képzések indítására;
m) naprakészen tartják az osztályos fokozatokról szóló
nyilvántartást és javaslatot tesznek az üzembentartó részére az osztályba soroló vizsga idõpontjára;
n) naprakészen tartják a szakszolgálati engedélyekrõl
szóló nyilvántartást;
o) biztosítják a szakszolgálati vizsgára történõ felkészülést a lejárt vagy engedéllyel nem rendelkezõ jelöltek részére és a katonai légügyi hatósággal együttmûködve megszervezik a hatósági vizsgát;
p) azonnal jelentik a fenntartónak a légijármûvek üzemeltetése során bekövetkezõ repülõeseményeket, függetlenül a repülõesemény minõsítésétõl;
q) kezdeményezik az üzembentartónál a légialkalmassági bizonyítványok megújítását, és javaslatot tesznek a
berepülés idõpontjára, továbbá a berepülést végrehajtó
személyzetre;
r) szükség esetén jelentik a légijármûvek egyszeri átrepülési vagy mûszaki célú repülésére vonatkozó igényüket
szolgálati úton a fenntartónak, ezzel egyidejûleg javaslatot
tesznek a végrehajtásra vonatkozó repülési paraméterekre;
s) a hadrendbõl kivont és értékesítésre tervezett légijármûvek karbantartási-, tárolási- és állagmegóvási munkáit
végrehajtják, a fenntartó által meghatározott szakmai elõírások, követelmények szerint.

4. Az üzembentartó feladatai
8. Az üzembentartó a következõ feladatokat végzi:
a) ellenõrzi, hogy a légijármûvek üzemeltetése, kiszolgálása, karbantartása, javítása a fenntartó által kiadott kezelési utasítás, a karbantartási program, valamint az ehhez
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tartozó mûszaki leírások és technológiai lapok alapján történik;
b) azonnal jelentik a fenntartó részére, amennyiben tudomásukra jutnak olyan körülmények, amelyek a repülésbiztonságot vagy az állami vagyonnal történõ gazdálkodást negatívan befolyásolják;
c) folyamatosan ellenõrzi, hogy a légijármûvek elõírt
dokumentációit naprakész állapotban tartják, és elõírás
szerint vezetik;
d) ellenõrzi, hogy a légijármûvek és a korlátozott üzemidõvel, ciklusszámmal rendelkezõ fõdarabjainak, részegységeinek üzemidejét elõírás szerint vezetik;
e) összeállítja az üzemeltetõ szervezetek javaslatait és
– a számára meghatározott szempontok alapján – a beszerzésekhez szükséges igények listáját;
f) a fenntartó feladatszabása vagy a központi logisztikai
szervezet felkérése esetén szakembert delegál a beszerzési
eljárások lefolytatását végzõ bizottságokba;
g) szükség esetén él az üzemeltetõ és karbantartó szervezetnél a rendelkezésére álló erõforrások átcsoportosításának lehetõségével;
h) megköveteli, hogy az üzemidõ felhasználása, az eszközök igénybevétele tervezett módon történjék, amely biztosítja a tervezett karbantartások, javítások idõbeni széthúzását,
elkerülve ezzel a karbantartási feladatok feltorlódását;
i) intézkedéseivel elõsegíti, hogy a rendelkezésre bocsátott forrásokból, az elérhetõ legmagasabb számú üzemképes légijármûvet lehessen biztosítani;
j) rendszeresen elemzi a repülõmûszaki munka hatékonyságát, szükség esetén közbe avatkozik;
k) szükség esetén kezdeményezi a fenntartónál a kiszolgálási rendszer és a karbantartási program módosítását;
l) az üzemeltetõ által kezdeményezett változtatásokat a
légijármûvökön felülvizsgálja, és egyetértés esetén kezdeményezi a fenntartónál a szükséges eljárás lefolytatását;
m) optimalizálja a szakmai felkészítésre tervezettek létszámát;
n) végzi a légijármûvek és azok berendezéseinek rendszeresítésével kapcsolatos feladatokat a rendszeresítési
utasítás alapján;
o) javaslatot tesz a tanintézményekbe beiskolázandók
létszámára, azok szakági elosztására, a szinten tartó, elõrehaladó képzések indítására és a végzett állomány elosztására;
p) az üzemeltetõtõl kapott adatok alapján kezdeményezi
a katonai légügyi hatóságnál a légijármûvek légialkalmassági bizonyítványának a megújítását;
q) ellenõrzi, hogy a hadrendbõl kivont és értékesítésre
tervezett légijármûvek karbantartási, tárolási munkái, állagmegóvása a fenntartó által kiadott intézkedések alapján
történik;
r) azonnal jelenti a fenntartónak a légijármûvek üzemeltetése során bekövetkezõ légiközlekedési eseményeket,
függetlenül az esemény minõsítésétõl.
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5. A központi logisztikai tevékenységet végzõ
katonai szervezet feladatai

9. A fenntartó közvetlen szakmai alárendeltségében,
a légijármûvek folyamatos légi alkalmasságának biztosítása érdekében az MH LK az alábbi feladatokat látja el:
a) elõkészíti a repülõmûszaki szakterület gazdálkodási
hatáskörbe tartozó döntéseit, és felterjeszti azokat a fenntartó részére;
b) elkészíti a repülõmûszaki szakterületet érintõ költségvetési és beszerzési terveket, folyamatosan nyomon
követi és aktualizálja azokat;
c) kidolgozza a repülõmûszaki eszközök és szakanyagok beszerzésével és közbeszerzésével kapcsolatos mûszaki-technikai követelményeket, igény esetén egyeztet az
üzembentartóval;
d) közremûködik a hazai és külföldi ipari javítások,
üzemidõ hosszabbítások mûszaki-technológiai követelményeinek meghatározásában;
e) a szakterület éves költségvetési elõirányzatának jóváhagyását követõen javaslatot tesz az adott évben végrehajtandó szakfeladatokra;
f) elkészíti a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó megbízásokat;
g) részt vesz a közbeszerzési bizottságok munkájában;
h) részt vesz a légijármûvek és berendezéseinek rendszeresítési eljárásában;
i) folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzési eljárásokat, akadályozó tényezõ esetén azonnal jelentést tesz a
fenntartó részére;
j) folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdálkodási folyamatokat, a tervektõl való eltérés esetén javaslatot tesz
azok kiküszöbölésére;
k) a feladatok függvényében tervezi és átcsoportosítja a
biztosított elõirányzatokat, szükség esetén pótelõirányzatot igényel;
l) részt vesz az elöljárói-felügyeleti szakmai célellenõrzéseken;
m) feldolgozza a repülõmûszaki szakterületre vonatkozó ellenõrzések tapasztalatait, az esetleges feltárt hiányosságok kiküszöbölésének érdekében kidolgozza a döntési
javaslatot, és felterjeszti azt a fenntartó részére;
n) koordinálja és ellenõrzi az alárendelt katonai szervezet hatáskörébe tartozó szaktevékenységet;
o) évente minimum kettõ alkalommal ellenõrzi a központi tárolásban lévõ repülõ-mûszaki anyagok és berendezések tárolási körülményeit;
p) azonnal jelentik a fenntartó részére, amennyiben tudomásukra jutnak olyan körülmények, amelyek a repülésbiztonságot vagy az állami vagyonnal történõ gazdálkodást negatívan befolyásolják;
q) írásos tájékoztatást küld a fenntartó részére – a selejtezési eljárás lefolytatását megelõzõen – a selejtezésre tervezett légijármûvek és a fõ berendezések vonatkozásában;
r) javaslatokat dolgoz ki az MH repülõmûszaki szakfeladatot ellátó alegységeinek logisztikai fejlesztésére, feladatrendszerének és mûködési rendjének korszerûsítésére.
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6. A fenntartó feladatai

10. A fenntartó feladatait a Magyar Honvédség légijármûveinek fenntartói feladatairól szóló 37/2014. (HK 6.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés tartalmazza.
A fenntartó a 217/2013. (HK 9.) HVKF intézkedéssel kiadott Magyar Honvédség Repülõmûszaki Szabályzat
(a továbbiakban: Repülõmûszaki szabályzat) rendelkezése
alapján az alábbi feladatokért felel:
a) a légijármûvek üzemeltetését és üzemben tartását
meghatározó szabály rendszer kidolgozása;
b) az üzemeltetés és üzembentartás szabályozói környezetének biztosítása;
c) az érvényben lévõ jogszabályok és szakmai intézkedések érvényre juttatása.
11. A fenntartó a Repülõmûszaki szabályzatban foglaltak alapján a fenntartói jogot a vagyonkezelõi joggal
együtt gyakorolja.

7. Az MH légijármûvek fenntartásának
kapcsolattartási rendje
12. A légijármûvek hatékony üzemeltetésének elõsegítés, valamint a szakmai kérdésekben a megalapozott döntéshozatal elõkészítése érdekében, az üzemeltetõ és karbantartó szervezetek a fenntartói jogokat gyakorló szervezettel közvetlen kapcsolatot tartanak fenn, amelynek során
a szolgálati elöljáró minden esetben tájékoztatásra kerül.
13. A légijármûvek javítóanyaggal és berendezésekkel
történõ hatékony ellátása, valamint a hatósági eljárások
idõszükségletének rövidítése érdekében a központi logisztikai szerv és alárendeltje a fenntartói jogokat gyakorló
szervezettel közvetlen kapcsolatot tartanak fenn, amelynek során a szolgálati elöljáró minden esetben tájékoztatásra kerül.

8. Az MH légijármûvekkel kapcsolatos jelentések rendje
14. Az üzemeltetõ és karbantartó szervezetek a Repülõmûszaki szabályzat 10. fejezetének 3. alpontjában meghatározott napi, heti, havi, negyedéves jelentéseket közvetlenül – az üzembentartóval egyidejûleg – a fenntartónak is
megteszi.
15. A légijármûveket üzemeltetõk napi jelentésének a
Repülõmûszaki szabályzat 10.3.1. alpontjában meghatározottakon felül a következõket kell tartalmaznia:
a) a repülõeszközök napi hadrafoghatóságát típusbontásban, oldalszám szerint;
b) az aznapi meghibásodásokat, az elõzõ napi jelentés
óta bekövetkezett változások okait;
c) a készenlétben lévõ gépeket oldalszám szerint.
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16. Az üzemeltetõ napi jelentése a fenntartó részére az
MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás rejtjelezõ
szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés függvényében, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 13.00 óráig.
17. A légijármûveket üzemeltetõk heti jelentésének tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a légijármûvek üzemképességi mutatóit;
b) a légijármûvek következõ idõszakos vizsgáig és következõ gyári javításig hátralévõ üzemidejét, az 1. mellékletben szereplõ táblázat alapján;
c) oldalszám szerint, heti bontásban, 6 hétre elõre tervezetten, az elvárható üzemképesség alapján a légijármûvek
várható igénybevételét.
d) az anyagbiztosítás hiánya miatt üzemképtelenné vált
légijármûvek típusát és oldalszámát, az anyagok pontos
megjelölésével;
e) üzembentartással kapcsolatos munkákból eredõ
üzemképtelenség okát és a folyamatban lévõ munkákat;
f) elõzõ napi jelentésben még üzemképtelen, de mára már
üzemképessé vált, vagy berepülésre váró légijármûveket;
g) az 50 óránál vagy 6 hónapnál kevesebb hátralévõ
üzemidõvel rendelkezõ berendezéseket, légijármûvek oldalszám szerinti bontásban a JAS-39 típusú Gripen repülõgépek kivételével;
h) kiszolgáló technikai eszközök helyzetét;
i) kiképzési és hadmûveleti üzemképes légijármûvek típusonként, oldalszám megjelöléssel;
j) készültségben lévõ légijármûvek típusát és oldalszámát;
k) rendszeresített, meglévõ és hadrafogható – százalékos formátumban – légijármûvek számát típus szerinti
bontásban;
18. Az üzemeltetõ heti jelentése a fenntartó részére az
MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás rejtjelezõ
szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés függvényében, a hét utolsó munkanapjáig.
19. A légijármûveket üzemeltetõk havi jelentésének tartalmaznia kell a következõket:
a) a légijármûvek számszerinti kimutatását;
b) a légijármûveken végrehajtott vagy folyamatban lévõ
munkákat típus- és fedélzeti azonosító megjelölésével, továbbá az elvégzett munka eredményével;
c) a mûszaki kiszolgálás mutatóit;
d) a légijármûvek és különleges gépjármû-technikai
eszközök hadrafoghatóságát az esetleges üzemképtelenség okával;
e) a havi repülõ mérnök-mûszaki feladatok végrehajtásának helyzetét;
f) a következõ hónap repülõ mérnök-mûszaki feladatait;
g) a repülõ mérnök-mûszaki munkálatokat érintõ
anyaghiányokat, kiemelten a tartalék nélküli 12 hónapon
belül lejáró üzemidõs berendezéseket;
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h) a repülõmûszaki szakmai tevékenység során a normál
mûködési rendtõl való eltéréseket;
i) a szakterület vezetése által végrehajtott tervezett és
terven kívüli ellenõrzéseket, valamint azokat az tényezõket, melyekre az üzembentartónak, fenntartónak intézkednie kell vagy kellett;
j) a légijármûvek üzemeltetését, kiszolgálását érintõ
minden olyan információt, amely az üzembentartó vagy a
fenntartó beavatkozását igényli.
k) a légijármûvek üzemeltetési adatait, a JAS-39 típusú
Gripen repülõgépek kivételével, amely tartalamzza:
ka) gyártó által megadott összes mûszaki üzemidõt órában;
kb) gyártó által megadott összes mûszaki naptári üzemidõt évben;
kc) gyártó által megadott összesen megengedett leszállások számát;
kd) üzemkezdet óta ledolgozott üzemidõt órában;
ke) üzemkezdet óta teljesített leszállások számát;
kf) utolsó nagyjavítás dátumát;
kg) javításközti üzemidõt órában;
kh) javításközti naptári üzemidõt évben;
ki) javításközti leszállások számát;
kj) utolsó nagyjavítás óta ledolgozott üzemidõt órában;
kk) utolsó nagyjavítás óta teljesített leszállások számát;
kl) utolsó nagyjavítás érvényességének lejárati dátumát;
km) következõ javításig hátralévõ üzemidõt órában;
l) a légijármûvek minden fõberendezésének jellemzõ
üzemidõs adatait, a JAS-39 típusú Gripen repülõgépek kivételével, amely tartalmazza:
la) gyártó által megadott összes mûszaki üzemidõ számát órában, darabban vagy ciklus számban;
lb) gyártó által megadott összes mûszaki naptári üzemidõt évben;
lc) üzemkezdet óta ledolgozott üzemidõ számát órában,
darabban vagy ciklus számban;
ld) utolsó nagyjavítás dátumát;
le) javításközti üzemidõ számát órában, darabban vagy
ciklus számban;
lf) javításközti naptári üzemidõ számát évben;
lg) utolsó nagyjavítás óta ledolgozott üzemidõt órában,
darabban vagy ciklus számban;
lh) utolsó nagyjavítás érvényességének dátumát;
li) következõ javításig hátralévõ üzemidõt órában, darabban vagy ciklus számban.
20. Az üzemeltetõ havi jelentése a fenntartó részére az
MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás rejtjelezõ
szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés függvényében a tárgyhónapot követõ hónap 10. napig terjeszti fel.
21. A légijármûveket üzemeltetõk negyedéves jelentésének a következõket kell tartalmaznia:
a) összegzett jelentést az elõzõ három hónap „tevékenységi jelentéseinek” meghatározó tartalmáról;
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b) a szervezet éves repülõmûszaki tevékenységi tervének idõarányos teljesülésérõl,
c) az idõszak alatt elõfordult technológiai fegyelemsértéseket, nem technológia szerinti munkákat,
d) a légijármûvön elõfordult nem jellegzetes meghibásodásokat, azok elemzését, és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedéseket;
e) a repülõeszközök üzemképességi szintjét alapvetõen
meghatározó tényezõket;
f) a fenntartó intézkedését igénylõ kérdéseket,
g) a szervezet repülõmûszaki vezetése által hozott –
nem a rendszeres mûködés körébe tartozó – intézkedéseket, az azokat kiváltó okokat, hatásait.
h) a következõ negyedév repülõ mérnök-mûszaki feladatait;

ac) fõdarabok megfelelõ mûszaki állapotának biztosítottságát;
b) a szükséges nem üzemidõs berendezések, pótalkatrészek, fogyóanyagok, szerszámok rendelkezésre állását;
c) az elrendelt munkához kapcsolódó anyagigényeket,
és azt, hogy az anyagigényeket a központi logisztikai szervezet biztosította-e;
d) különleges gépjármû-technikai eszközök hadrafoghatóságát;
e) a heti repülõmûszaki feladatok végrehajtásának helyzetét;
f) a következõ hét repülõmûszaki feladatait;
g) a munkavégzést akadályozó tényezõk elhárítására a
karbantartó megoldási javaslatait;
h) a fenntartói intézkedést igénylõ kérdéseket.

22. Az üzemeltetõ negyedéves jelentése a fenntartó részére az MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az
AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás
rejtjelezõ szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés
függvényében a negyedév utolsó munkanapján 13.00 óráig.

27. A karbantartó szervezet heti jelentése a fenntartó részére az MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az
AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás
rejtjelezõ szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés
függvényében, a hét utolsó munkanapjáig.

23. Az ejtõernyõk és a pilóta nélküli légijármûvek (a továbbiakban: eszközök) üzemeltetõinek csak negyedéves
jelentést kell tenniük, amelynek tartalmaznia kell:
a) a pilóta nélküli légijármûvek üzemeltetõinek minden
típusra vonatkozóan a 2. mellékletben szereplõ táblázatot;
b) az ejtõernyõk üzemeltetetõinek minden típusra vonatkozóan a 3. mellékletben szereplõ táblázatot;
c) az üzemeltetett eszközök állapotát, üzemképességét
tartalmazó állapotjelentését;
d) az idõszak alatt elõfordult technológiai fegyelemsértéseket, nem technológia szerinti üzembentartási munkákat;
e) az eszközökön elõfordult nem jellegzetes meghibásodásokat, azok elemzését és az elkerülésükre megtett intézkedéseket;
f) az eszközök üzemképességi szintjét alapvetõen meghatározó tényezõket;
g) a fenntartó intézkedését igénylõ kérdéseket.

28. A karbantartó havi jelentése az alábbiakat tartalmazza:
a) a hónap során végrehajtott repülõmûszaki feladatok
értékelését és tapasztalatait;
b) a központi készletbõl nem biztosított, saját hatáskörben beszerzett nagy értékû tárgyi eszközök beszerzési értékének arányát, a karbantartó éves költségvetéséhez képest.

24. Az üzemeltetõ negyedéves jelentése a fenntartó részére az MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az
AR-T rejtjelezõ rendszeren – a HM II. objektum 24 órás
rejtjelezõ szolgálatához – kerül felterjesztésre a minõsítés
függvényében a negyedév utolsó munkanapján 13.00 óráig.
25. A karbantartó heti rendszerességgel jelentést küld a
fenntartónak a folyamatban lévõ légijármûveket érintõ
munkák logisztikai kérdéseit illetõen.
26. A karbantartó heti jelentése a következõket tartalmazza:
a) a tervezett munka elvégzéséhez szükséges
aa) fõdarabok megfelelõ üzemidõ tartalékát;
ab) fõdarabok dokumentációjának rendelkezésre állását;

29. A karbantartó szervezet heti jelentése az MH elektronikus levelezési rendszerén vagy az AR-T rejtjelezõ
rendszeren kerül felterjesztésre a minõsítés függvényében,
a hónap utolsó munkanapjáig.
30. Az MH LK havonta jelentést tesz a fenntartónak az
alárendeltségébe tartozó MH Anyagellátó Raktárbázis
raktáraiban tárolt ejtõernyõk és üzemidõs fõdarabok mûszaki paramétereit illetõen.
31. Az MH LK havi jelentésének az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a tárolt fõdarab megnevezését,
b) az egyedi azonosítóját;
c) a gyártási évét;
d) a garancia idejét;
e) a ledolgozott üzemidejét;
f) a hátralévõ üzemidejét;
g) a konzerválás idejét;
h) a konzerválás lejártát;
i) a javításközi üzemidõket a következõ formátumban:
ia) utolsó nagyjavítás és üzemidõ hosszabbítás idejét;
ib) nagyjavításkor és üzemidõ hosszabbításkor kapott
üzemidõt;
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ic) nagyjavítás és üzemidõ hosszabbítás óta ledolgozott
üzemidõt.
32. Az MH LK havonta jelenést küld a fenntartónak a
repülõmûszaki szakterület gazdálkodási és költségvetési
helyzetérõl, valamint az aktuális felhasználási adatokról.
33. Az MH LK gazdálkodási és költségvetési helyzetjelentésének tartalmaznia kell a következõket:
a) az adott fejezetcímen elkülönített keret összeg mértékét, az abból felhasznált és még felhasználható összeget;
b) a fejezetcímekhez, a keret összeg központi költségvetési és bevételi összetételét és rendelkezésre állását;
c) a repülõmûszaki szakterületet érintõ átcsoportosításokat, keret összeg emeléseket és csökkentéseket;
d) a fenntartót érintõ, költségvetési szabályozók és keretszerzõdések által elõírt határidõket;
e) a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntést elõkészítõ javaslatát.
34. Az MH LK havonta jelentést tesz a fenntartónak a
repülõmûszaki szakterületet érintõ beszerzések aktuális
állapotáról, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a megindított beszerzések megnevezését, a beszerzési eljárás aktuális állapotát;
b) a tervezett beszerzési eljárások elõkészítésének állapotát;
c) a befejezett beszerzési eljárások teljesítését, az esetleges akadályozó tényezõket.
35. A központi logisztikai szervezet havi jelentését az
MH elektronikus levelezési rendszerén keresztül terjeszti
fel a fenntartó részére és tájékoztatásul megküldi az üzembentartó részére.

9. A Fenntartó Operatív Munkacsoport
munkarendje
36. A katonai légijármûvek fenntartói feladatainak végrehajtása és a döntés-elõkészítés érdekében Fenntartó
Operatív Munkacsoportot (a továbbiakban: FOM) hozok
létre.
37. A FOM
a) vezetõje: az MH repülõ fõmérnöke;
b) vezetõ helyettese: a HVK LOGCSF állományából kijelölt személy;
c) titkára: a HVK LOGCSF állományából kijelölt személy;
d) tagjai:
da) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség;
db) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség;
dc) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség;
dd) a KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség;

75

de) a HM HFF;
df) az MH LK;
dg) az MH ÖHP;
dh) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis;
di) az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;
dj) az MH Pápa Bázisrepülõtér;
dk) az MH Lé. Jü.;
dl) az MH Altiszti Akadémia;
dm) az MH ARB;
dn) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
állományából kijelölt személy, személyek, valamint akadályoztatásuk esetén állásfoglalásra és nyilatkozattételre
jogosult képviselõjük.
38. A FOM képviselõibõl típusfelelõsöket kell kijelölni,
akik a meghatározott légijármûvekrõl a FOM vezetõjének
feladatszabása alapján összegzett státuszjelentést, és a folyamatos légialkalmasság fenntartásához szükséges feladatokról javaslatokat terjesztenek fel.
39. A FOM félévente legalább egyszer ülésezik.
40. A feladatok függvényében a FOM vezetõje gyakrabban is összehívhatja a munkacsoportot.
41. A FOM munkájában a katonai szervezetek 1 fõ típusfelelõst és 1 fõ helyettest jelölnek ki.
42. A katonai szervezetek minden év január 15-ig felterjesztik a jelöltek nevét és beosztását a fenntartó részére.
43. A kijelölésrõl a HVK LOGCSF csoportfõnöke intézkedést ad ki.

10. A JAS-39 típusú Gripen repülõgépek
fenntartói jogosultsága
44. A szakutasítás szerinti fõ fenntartói feladatokat a
Gripen repülõgépek vonatkozásában a HM HFF – a HVK
LOGCSF-fel együttmûködésben – koordinálja.
45. A katonai légügyi hatósággal történõ hivatalos eljárások koordinálásáért a HVK LOGCSF a felelõs.

11. Záró rendelkezések
46. Ez a szakutasítás az aláírását követõ 7. napon lép hatályba.*
Dr. Pogácsás Imre dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. december 15.
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1. melléklet a 9/2014. (HK 1/2015.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

Típus/
Fedélzeti azonosító

Javításközi naptári
üzemidõ lejár

Hátralévõ üzemidõ
nagyjavításig

Hátralévõ üzemidõ
idõszakos vizsgáig

Üzemképes

Üzemképessé tétel
várható ideje

2. melléklet a 9/2014. (HK 1/2015.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

Típus

Fedélzeti azonosító

Kamera típusa

Összes repült órák száma
(készlet)

Leszállások száma

Gyártási szám

Üzemképes

Üzemképes

3. melléklet a 9/2014. (HK 1/2015.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

Üzemeltetõ

Típus

Gyártási szám

Légialkalmassági
érvényességi ideje

Üzemképes

Üzemképessé tétel
várható ideje
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának
455/2014. (HK 1/215.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3379 10. kiadás végrehajtásáról

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának
456/2014. (HK 1/2015.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 3879 8. 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 3379 (10. kiadás) IN-FLIGHT VISUAL
SIGNALS – AFSP-4(A) VERSION 1 – Repülés közben
adandó jelek, jelzések; címû NATO egységesítési egyezmény végrehajtására az alábbi

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 3879 (8. kiadás) WILDLIFE STRIKE PREVENTION / Vadonélõ állatokkal történõ ütközések megelõzése; végrehajtására az alábbi
intézkedést

intézkedést
adom ki:
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 Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
41/2014. (HK 8.) HM HVKFH közleményében fenntartás
nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 3379
(EDITION 10) IN-FLIGHT VISUAL SIGNALS –
AFSP-4(A) VERSION 1 – Repülés közben adandó jelek,
jelzések; címû NATO egységesítési egyezményt.

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 Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
41/2014. (HK 8.) HM HVKFH közleményében fenntartással elfogadott és hatályba léptetett STANAG 3879
(EDITION 8) WILDLIFE STRIKE PREVENTION / Vadonélõ állatokkal történõ ütközések megelõzése címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény bevezetése teljes terjedelemben, eredetiben, angol nyelven történjen.

3. A Magyar Légierõ madárveszélyre figyelmeztetõ
idõszakos jelentést (BIRDTAM – Bird Temporary Awareness Message) nem tud kiadni a speciális madárfigyelésre
alkalmas radarok hiánya miatt.

4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.

4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a STANAG 3379 (EDITION 8) okmány nemzeti bevezetésére kiadott 235/2002 MH LEPK intézkedés.

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a STANAG 3879 (EDITION 5) okmány nemzeti bevezetésére kiadott 273/2006 MH LEPK intézkedés.

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

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

törzsfõnök

törzsfõnök
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SZERVEZETI HÍREK
A Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ parancsnokának
tájékoztatása
A „Magyar Honvédség Összhaderõnemi Elektronikai Hadviselési doktrína 2. kiadás” és a „Magyar Honvédség Összhaderõnemi Célkezelési (Targeting) doktrína 1. kiadás” címû kiadványokat Honvéd Vezérkar fõnök úr 2014. december
9-én jóváhagyta.
Szpisják József dandártábornok s. k.,
parancsnok
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

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