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MINISZTERI UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
1/2015. (I. 12.) HM
utasítása
a 2015–2018. évekre vonatkozó
Honvédelmi Szakpolitikai Program
kidolgozásáról és aktualizálásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a kormányzati
stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontjára, 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
(a továbbiakban: KNBSZ), valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
(2) A Honvédelmi Szakpolitikai Program (a továbbiakban: HSZP) a honvédelmi szakpolitikai ágazat négyéves
cselekvési terve, melynek rendeltetése a Honvédelmi miniszteri programban (a továbbiakban: MP) és a HM
2013–2022. közötti idõszakra vonatkozó hosszú távú tervében (a továbbiakban: 10 éves terv) meghatározott célkitûzések megvalósítása a prognosztizált tervidõszaki források és az ismert kötelezettségek figyelembevételével.
(3) A HSZP iránymutatást nyújt az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 33/B. §-a szerinti, a költségvetési évet követõ három évre vonatkozó szakmai és költségvetési terv
összeállításához.

2. §
(1) Az utasítás alkalmazásában
a) aktualizálás: a HSZP-ben meghatározott prioritások
és tervezési súlypontok megváltoztatása a HSZP nyomon

követése során keletkezõ adatok és információk alapján,
valamint a politikai iránymutatás változása következtében,
b) átfogó stratégiai célok: az MP-ben meghatározott közép- és hosszú távú célkitûzések,
c) beavatkozási irányok: az átfogó stratégiai célok eléréséhez szükséges lépések,
d) együttmûködõk: a program, a projekt és a feladat erõforrás- és költségtervezésében, valamint a feladat-végrehajtásban érintett honvédelmi szervezetek, melyek feladataikat a programfelelõs vagy a programmenedzser koordinálásával, a vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközök elõírásaival összhangban végzik,
e) PillÉrt: a stratégiai pillérek felelõseinek értekezlete,
a HSZP kidolgozását támogató, fõosztály-vezetõi szintû
koordinációs fórum,
f) stratégiai feladatok: a haderõ meglévõ és kialakítandó
képességeire meghatározó hatással bíró mûködés-fenntartási feladatok, illetve a védelempolitikai szempontból
meghatározó nemzetközi és egyéb feladatok,
g) stratégiai pillérek: a honvédelmi szakpolitikai területet lefedõ, elkülöníthetõ tervezési területek, amelyek mentén leírhatók a honvédelmi szakpolitikai területet jellemzõ
legfontosabb folyamatok és összefüggések,
h) stratégiai pillérek felelõsei: a tervezési terület feladatainak és a tervezési területen belüli koordináció ellátására
kijelölt honvédelmi szervezetek vezetõi,
i) tervidõszak: a 2015–2018. éveket felölelõ idõintervallum.
(2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtása során
a) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012.
(III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KSIR)
7. §-ában és
b) a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról szóló 113/2007.
(HK 20.) HM utasítás 3. § a), b), d)–f) és i) pontjában
meghatározott fogalmakat is alkalmazni kell.

2. A HSZP kidolgozásának
szervezeti keretei, felelõsségi körök
3. §
A HSZP kidolgozását – figyelemmel 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 (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 6. § (1) bekezdés 18–21. pontjára – a HM
közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)
szakirányítja, a tervezési feladatok végrehajtásának koordinálását – figyelemmel a Hvt. vhr. 8. § (2) bekezdésére –
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a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPVT HÁT)
irányításával a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) végzi.

4. §
A HSZP kidolgozása a honvédelmi szakpolitikai területen a következõ stratégiai pillérekre – tervezési területekre – osztva történik:
a) Az MH és a társadalom kapcsolatának fejlesztése,
mely a honvédelem ügyére, valamint az MH és a civil lakosság közötti kapcsolatok erõsítésére terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli koordinációt – a HM társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár irányításával – a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Fõosztály fõosztályvezetõje látja el.
b) A haderõ fejlesztése és alkalmazása, mely az MH képességeire és stratégiai feladataira terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli koordinációt
– a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) irányításával – a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség csoportfõnöke látja el.
c) A központi intézményfejlesztés, mely a HM közigazgatási feladatait ellátó szervezetrendszerre, annak vonatkozásában a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztálynak
(a továbbiakban: HM TKF) a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 53/2014.
(VIII. 1.) HM utasításban meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó szervezetfejlesztésre – ezen belül a szervezeti felépítésre, a létszámgazdálkodásra és a vezetési rendszerre – terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési
területen belüli koordinációt – a HM KÁT irányításával –
a HM TKF fõosztályvezetõje látja el.
d) Az ország védelmi felkészítése, valamint a rendvédelmi és a polgári képességek honvédelmi célú fejlesztése,
mely a védelmi igazgatás feladat- és szervezeti rendszerére terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli koordinációt – a HM KÁT irányításával –
a HM Védelmi Hivatal fõigazgatója látja el.
e) A katonai nemzetbiztonsági fejlesztés, mely a katonai
hírszerzési, felderítési és elhárítási feladatokra és intézményre terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli koordinációt – a KNBSZ fõigazgatója
irányításával – a KNBSZ A3 Fõosztály fõosztályvezetõje
látja el.

5. §
(1) A HSZP kidolgozása során a stratégiai pillérek felelõsei jogosultak
a) a tervezési területük mûködésében érintett honvédelmi szervezeteket a tervezési tevékenységbe bevonni,
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b) a tervezési területüket érintõ programok kidolgozását
irányítani, – a folyamatban lévõ programokra vonatkozó,
hatályban lévõ szabályozók figyelembevételével – a programfelelõsök és a programmenedzserek kijelölésére javaslatot tenni,
c) a tervezési területükön tervezhetõ forráskeretek programokhoz, feladatokhoz történõ hozzárendelését koordinálni,
d) a tervezési területük feladataiban és a feladatok végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetek vezetõi, képviselõi, illetve más pillérfelelõs részvételével egyeztetõ értekezleteket összehívni és levezetni,
e) a tervezési területük feladataiban és a feladatok végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetek vezetõitõl
információt és adatszolgáltatást kérni,
f) a programfelelõsöktõl és programmenedzserektõl
a programok elõkészítésére, végrehajtására és nyomon követésére vonatkozóan információt és adatszolgáltatást
kérni és
g) a tervezés során készült dokumentumok megismerésére és véleményezésére.
(2) A HSZP kidolgozása során a stratégiai pillérek
felelõseinek feladatai
a) a programok végrehajtásának nyomon követése és értékelése,
b) a biztosított források felhasználásának nyomon követése,
c) más stratégiai pillérfelelõssel, valamint a tervezési területükön érintett honvédelmi szervezetek vezetõivel,
képviselõivel összehívott egyeztetõ értekezletek eredményeirõl a HM VTF-et tájékoztatni és
d) a tervezési területükön készülõ dokumentumok tartalmi és formai egységességét biztosítani.

6. §
(1) A PillÉrt állandó résztvevõi
a) a stratégiai pillérek felelõsei,
b) a HM VTF fõosztályvezetõje,
c) a HM Kontrolling Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) fõosztályvezetõje,
e) a HM Humánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje és
f) a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõje.
(2) A PillÉrt-re a tervezési terület érintettsége alapján
a honvédelmi szervezetek más vezetõi és a honvédelmi
szervezetek képviselõi is meghívhatók.
(3) A HSZP kidolgozásának megkezdésére és lezárására PillÉrt megtartásával kerül sor, melynek összehívására
és vezetésére a HM VTF fõosztályvezetõje jogosult.
A HSZP kidolgozásának idõszakában a HM VTF fõosztályvezetõje havi rendszerességgel PillÉrt-et tart. További
PillÉrt szükség szerint szervezhetõ, melyet a PillÉrt állan-
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dó résztvevõi a HM VTF fõosztályvezetõjénél kezdeményezhetnek.
(4) A HM VTF a havi PillÉrt elõtt legalább három munkanappal megküldi a meghívót és a napirendet a résztvevõk részére. A PillÉrt-rõl a HM VTF jegyzõkönyvet készít, melyet a PillÉrt-et követõ három munkanapon belül
megküld az értekezlet résztvevõinek.
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végre. A nyomon követés és az értékelés részletes feladatait a HSZP tartalmazza.

4. A HSZP tervezetének elõkészítése, jóváhagyása
és a jóváhagyott HSZP aktualizálása
8. §

3. A HSZP elõkészítésének tartalmi
és módszertani megalapozása

7. §
(1) A HM VTF az utasítás hatálybalépését követõ öt
munkanapon belül PillÉrt-et hív össze a végrehajtandó feladatok egyeztetése érdekében.
(2) A stratégiai pillérek felelõsei koordinálják az 1. mellékletben található Tervidõszaki programok jegyzéke táblázat (a továbbiakban: TPJ) kitöltését. A stratégiai pillérek
felelõsei a kitöltött TPJ-t megküldik a HM VTF részére.
A HM VTF az adatszolgáltatás összesítését követõen
a TPJ-t nyilvántartásba veszi, és megküldi azt a PillÉrt
állandó résztvevõi részére.
(3) A stratégiai pillérek felelõsei – a programfelelõsök
és az együttmûködõk bevonásával – áttekintik és szükség
esetén aktualizálják a folyamatban lévõ, az MP kidolgozása során elrendelt, valamint a 10 éves tervben szereplõ
tervidõszaki programokat és stratégiai feladatokat, valamint azok forrásigényét és ütemezését. A felülvizsgálat
eredményét a 2. melléklet szerinti Tervidõszaki programok prioritási listájában – a programokat és a stratégiai
feladatokat prioritási sorrendbe rendezve – rögzítik.
(4) A programfelelõsök és az együttmûködõk
a) a 2015. évre vonatkozóan a végrehajtandó programokat és a stratégiai feladatokat a HM fejezet költségvetésével összhangban,
b) a 2016–2018. évekre vonatkozóan a 10 éves tervben
jóváhagyott programokat és stratégiai feladatokat, valamint az idõközben elrendelt programokat és stratégiai feladatokat a 10 éves terv szakági programokra vonatkozó
– a szerzõdéses kötelezettségek és a 10 éves terv jóváhagyása óta meghozott vezetõi döntések figyelembevételével – aktualizált, erõforráskeretnek megfelelõen
tervezik.
(5) Az átfogó stratégiai célok elérésének nyomon követése a programok és a stratégiai feladatok teljesülésének
mérésén keresztül valósul meg. A HSZP méréséhez a stratégiai pillérek felelõsei – a programfelelõsök és az együttmûködõk bevonásával – valós idõben a valós helyzetet
tükrözõ, stratégiai mélységû információt szolgáltató mérföldköveket és a KSIR-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ mutatókat határoznak meg. A HM VTF a HSZP
nyomon követését félévente, a feladatok végrehajtásának
értékelését – az MP értékelését támogatva – évente hajtja

(1) A stratégiai pillérek felelõsei a 7. § (3) bekezdése
alapján elkészített prioritási lista javaslatot megküldik
a PillÉrt állandó résztvevõi részére. A HM VTF PillÉrt-et
hív össze a tervidõszakban végrehajtandó programok és
stratégiai feladatok prioritási listájának véglegesítése érdekében. A PillÉrt-en egyeztetett javaslatok alapján kialakított prioritási listát a HM VTF 2015. február 27-ig
nyilvántartásba veszi és megküldi azt a PillÉrt állandó
résztvevõi részére.
(2) A 3. melléklet szerinti adatlapok kitöltése érdekében
a HM GTSZF 2015. február 27-ig megküldi a HM VTF
– valamint tájékoztatásul a PillÉrt állandó résztvevõi – részére a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerint összeállított
erõforráskeretet.
(3) A megküldött Tervidõszaki programok prioritási listája alapján a stratégiai pillérek felelõseinek koordinálásával a programfelelõsök és az együttmûködõk kitöltik
a 3. melléklet szerinti adatlapokat, melyeket a stratégiai
pillérek felelõsei 2015. március 27-ig megküldenek
a PillÉrt állandó résztvevõi részére.
(4) A HM VTF az adatszolgáltatás alapján elkészíti
a HSZP tervezetét, melyet véleményezés céljából megküld
a PillÉrt állandó résztvevõi részére.
(5) A beérkezett vélemények feldolgozását követõen
a HM VTF – szükség esetén PillÉrt összehívásával – véglegesíti a HSZP tervezetét, és azt 2015. április 24-ig – a helyettes államtitkárok, a HVKF és a HM KÁT útján – felterjeszti jóváhagyásra a miniszter részére.

9. §
A jóváhagyott HSZP 2016–2018. közötti idõszakra történõ aktualizálását – a PillÉrt keretei között – a HM VPVT
HÁT irányításával a HM VTF hajtja végre. Az aktualizált
HSZP-t a HM VTF 2016. január 31-ig felterjeszti jóváhagyásra a miniszter részére.
5. Záró rendelkezések
10. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2016. február 28-án hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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2. szám

1. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz
TERVIDÕSZAKI PROGRAMOK JEGYZÉKE
Programok/stratégiai feladatok
megnevezése

Pillérfelelõs

Program/feladatfelelõs

Együttmûködõk

2015.
Átfogó stratégiai cél 1
Beavatkozási irány 1
Program 1
Program 2
……
Beavatkozási irány 2
Program 1
Stratégiai feladat 1
……
Átfogó stratégiai cél 2
Beavatkozási irány 1
Program 1
Program 2
Stratégiai feladat 1
……
2016.
……

2. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz
TERVIDÕSZAKI PROGRAMOK PRIORITÁSI LISTÁJA
Fontossági sorrend

Program (feladat) megnevezése

2015.
Stratégiai pillér
1.
2.
……
2016.
Stratégiai pillér
1.
2.
……
2017.
……

Forrásigény

Programfelelõs Programmenedzser

2. szám
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3. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz
ADATLAP A HONVÉDELMI SZAKPOLITIKAI PROGRAM (2015–2018.)
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
STRATÉGIAI CÉL:
BEAVATKOZÁSI IRÁNY:
PILLÉRFELELÕS:
FELELÕS:
AZ ELÉRENDÕ KÉPESSÉG MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE:
A vastagon keretezett részt a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési Fõosztály tölti ki!
A KAPCSOLÓDÓ PROGRAM, PROJEKT, STRATÉGIAI FELADAT MEGNEVEZÉSE
AZONOSÍTÓ:
ÜTEMEZÉS

INDÍTÁS:
KÉPESSÉG ELÉRÉSE:

FORRÁS (M FT)

TELJES SZÜKSÉGLET:
TERVIDÕSZAKI SZÜKSÉGLET:

KAPCSOLÓDÓ

NEMZETI PROGRAMOK:
NATO KÉPESSÉGCÉLOK (CP/FG):
EU PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA:
ÜTEMEZÉS:
2015.
2016.
2017.

A KAPCSOLÓDÓ PROGRAM, PROJEKT, STRATÉGIAI FELADAT:
Ø ÖSSZETEVÕI1, MÉRFÖLDKÖVEI, MUTATÓI
Ø FORRÁSIGÉNYE (M FT)
Ø VÉGREHAJTÓI

2018.
FORÁSIGÉNY ÖSSZESEN (M FT):
A PROGRAM ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA (TERVIDÕSZAK ELÕTTI INDÍTÁS ESETÉN):
A TERVIDÕSZAKON TÚL VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK ÉS AZOK FORRÁSIGÉNYE:

1

Összetevõi: a NATO-ban alkalmazott DOTMLPFI (Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and education, Personnel, Facilities and
Interoperability) képesség összetevõk kialakításának megjelenítése.
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2. szám

A PROGRAM, STRATÉGIAI FELADAT TOVÁBBI, TERVIDÕSZAKBAN FELMERÜLÕ
FELADATAI (FENNTARTÁS)

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

VÉGREHAJTÁS
FELELÕSE

EGYÜTTMÛKÖDÕK
2015.

2016.

2017.

2018.

HADMÛVELETI, HARCÁSZATI (doktrínák, szabályozók)

FORRÁSIGÉNY (M FT):
SZERVEZETI, SZEMÉLYI (állománytáblák)

FORRÁSIGÉNY (M FT):
KIKÉPZÉSI, OKTATÁSI

FORRÁSIGÉNY (M FT):
LOGISZTIKAI (anyagok, eszközök)

FORRÁSIGÉNY (M FT):
INFRASTRUKTURÁLIS

FORRÁSIGÉNY (M FT):
FORRÁSIGÉNY ÖSSZESEN (M FT):

2. szám
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A honvédelmi miniszter
2/2015. (I. 16.) HM
utasítása
a közalkalmazottak részére biztosítható
2%-os mértékû keresetkiegészítés
2015. évi felszámításáról és felhasználásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország
2015. évi központi költségvetésérõl szóló 2014. évi C. törvényre – a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
Az utasítás hatálya a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §
(1) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek részére
a) a határozatlan idõre szóló kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2015. január hónapjában
kiadott béralap 2%-a tizenkétszeresének,
b) a határozott idõben foglalkoztatható közalkalmazottak részére a 2015. év elején kiadott havi béralap 2%-a és
a foglalkoztatás hónapokban számított idõtartama szorzatának
megfelelõ keresetkiegészítési keretet állapít meg, amelyrõl tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket.
(2) A keresetkiegészítési keretbõl a jogosult közalkalmazottak részére – ide nem értve a közalkalmazotti jogviszony megszûnése miatt a munkavégzés alól mentesített
közalkalmazottakat – a 2014. december havi fizetési fokozat szerinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres illetménypótlékok 2%-ának megfelelõ összegû kötelezõ keresetkiegészítést kell megállapítani, és azt havonta folyósítani.
(3) A honvédelmi szervezetek között áthelyezett közalkalmazottak (2) bekezdés szerinti keresetkiegészítése kifizetéséhez – amennyiben arra az (1) bekezdésben megálla-
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pított keret nem nyújt fedezetet – a HM VGH-tól keretkiegészítés igényelhetõ.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján
a honvédelmi szervezetnél munkaköri jegyzékben, illetve
állománytáblában rögzített munkakörben év közben jogviszonyt létesítõ közalkalmazott legfeljebb a kinevezés során megállapított – munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is magában foglaló – fizetési fokozat szerinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres pótlékok együttes összege 2%-ának megfelelõ összegû havi keresetkiegészítésben részesíthetõ, amennyiben a honvédelmi szervezetnél az (1) bekezdés szerint megállapított keresetkiegészítési keret azt lehetõvé teszi.
(5) A keresetkiegészítési keretbõl az év során képzõdõ
megtakarítást a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõnek
a 2015. november havi illetmény folyósításával egyidejûleg differenciált keresetkiegészítés jogcímen kell kiosztania, mely a honvédelmi szervezet bármely jogosult közalkalmazottja részére biztosítható.
(6) Az (1) bekezdés szerint biztosított és esetleges év
közbeni kiegészítésekkel növelt keresetkiegészítési keret
összegét és az abból történõ felhasználást az egyéb jogcímen megállapított keresetkiegészítéstõl külön kell kezelni
és nyilvántartani.

3. §
(1) A keresetkiegészítési keretet 2015. december 31-ig
teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési
keretbõl a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás
nem hajtható végre.
(2) A keresetkiegészítési keretbõl – az év közbeni jogviszony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegyzékrõl kiválók részére megállapított keresetkiegészítés
összegét kell a HM VGH részére visszajelenteni.

4. §
(1) A 2. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti keresetkiegészítések megállapítására parancsban vagy határozatban
kell intézkedni.
(2) A közalkalmazottakat az (1) bekezdés szerinti keresetkiegészítések összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.

5. §
A keresetkiegészítések 2. § (2) bekezdése szerinti megállapítását úgy kell végrehajtani, hogy a 2015. január havi
keresetkiegészítések jelen utasítás alapján kerüljenek folyósításra.
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6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétõl kell alkalmazni.

2. szám

A honvédelmi miniszter
4/2015. (I. 21.) HM
utasítása
a honvédségi közfoglalkoztatási program
végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás
módosításáról

7. §
A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás 3. §
(1) bekezdésében a „2014. évre vonatkozó” szövegrész
helyébe az „éves” szöveg lép.

8. §
Ez az utasítás 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2015. (I. 21.) HM
utasítása
a 2015. évi Magyar Kultúra Napja
kiemelt fontosságú rendezvénnyé történõ
minõsítésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése, valamint a nemzeti ünnepek, valamint a
kiemelt fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm.
határozat 1. b) pont bl) alpontja, valamint 2. pont e) alpontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
A Magyar Kultúra Napja, január 22-e, 2015. évben kiemelt fontosságú rendezvény.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 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 közfoglalkoztatásról és
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényre figyelemmel – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire
[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: közfoglalkoztató], továbbá
e) a közfoglalkoztatási programba bevont közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban:
közfoglalkoztatott)
terjed ki.”

2. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

2. §
Az Ut. 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Korm.R1. 7. § (5) bekezdése szerinti hatósági
szerzõdés megkötését vagy meghosszabbítását követõen
a közfoglalkoztató a hatósági szerzõdés másolatát postai
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vagy elektronikus úton haladéktalanul megküldi a HM
Humánpolitikai Fõosztály részére.”

3. §
Az Ut.
a) 3. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”,
b) 3. § (5) bekezdésében a „HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész helyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)”,
c) 9. § (2) bekezdésében az „a hivatásos, szerzõdéses és
hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítésérõl szóló 21/2002. (IV. 10.)
HM rendelet” szövegrész helyébe az „az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet”,
d) 10. §-ában a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM
VGH”,
e) 2. melléklet 9. pont 9.7. alpontjában a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ában” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi
V. törvény 2:47. §-ában”
szöveg lép.

4. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
5/2015. (II. 4.) HM
utasítása
a teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel
kapcsolatos egyes feladatokról szóló
7/2014. (I. 31.) 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 f) pontja alapján – figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendeletre – a következõ
utasítást
adom ki:
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1. §

A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állomány egybefüggõ egy évet meghaladó külföldi szolgálatot teljesítõ tagjának külföldi szolgálat alatt
történõ teljesítményértékelése során a külföldi szolgálat
megkezdésének idõpontját megelõzõ egy éven belül végrehajtott fizikai állapotfelmérés és éves kiképzési feladatok eredményeit kell figyelembe venni.”

2. §
Az Utasítás 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állomány egybefüggõ egy évet meghaladó külföldi szolgálatot teljesítõ tagja teljesítményértékelésének
TÉR szoftverben történõ rögzítésére a központi személyügyi szerv vezetõje által szabályozott eljárás szerint kerül
sor.”

3. §
Az Utasítás 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az állomány 3. § (8) bekezdése szerinti tagja
esetében angol nyelvû teljesítményértékelés készül, a Vhr.
101. § (1) bekezdése szerinti elõmeneteli rangsor összeállításához a Vhr. 85. § (2) bekezdése szerinti súlyozott
eredmény megállapításakor
a) a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények,
a kompetencia alapú munkamagatartás, valamint az egyéb
kompetenciák értékelésének súlyozott összértéke a magyar értékelési skála középértékeinek figyelembevételével, az angol nyelvû teljesítményértékelés alapján, az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
aa) „Outstanding”:
66,85%,
ab) „Very good”:
56,35%,
ac) „Good”:
44,10%,
ad) „Satisfactory”:
31,85%,
ae) „Weak”:
0%,
b) a fizikai állapotfelmérés és az éves kiképzési feladatok eredményei vonatkozásában a Vhr. 85. § (1) bekezdés
d) és e) pontjai szerinti súlyozott értékek a 3. § (8) bekezdése szerint figyelembe vehetõ eredmények alapján kerülnek megállapításra.”

4. §
Az Utasítás 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állomány 3. § (8) bekezdése szerinti azon tagjának teljesítményértékelése során, aki külföldi szolgálatát
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2015. január 1-je elõtt megkezdte – szintidõtõl függetlenül – a külföldi szolgálatra történõ kitelepülés tényleges
idõpontját megelõzõ egy évben végrehajtott menetgyakorlatát kell figyelembe venni. A menetgyakorlat teljesítése
esetén a 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontját kell alkalmazni.”

2. szám

vábbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. §
5. §
Az Utasítás 21. § (1) bekezdésében a „3. § 4) bekezdés”
szövegrész helyébe a „3. § (4) bekezdés” szöveg lép.

6. §

Felkérem a miniszter felügyelete alatt álló, az európai
fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi
biztonságpolitikai egyezmények által elõírt feladatokban
érintett gazdasági társaságok vezetõit, hogy biztosítsák
az utasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.

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

A honvédelmi miniszter
6/2015. (II. 9.) HM
utasítása
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt feladatok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló Szerzõdés és kiegészítõ dokumentumainak együttes kihirdetésérõl szóló
1999. évi VI. törvényre, az 1992. március 24-én Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerzõdés végrehajtásáról szóló
2043/2004. (III. 4.) Korm. határozatra, a Bizalom- és Biztonságerõsítõ Intézkedések Bécsi Dokumentumára és
a Katonai Információk Globális Cseréje címû dokumentumra – a következõ
utasítást

Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekben (a továbbiakban: Szerzõdések) elõírt kötelezettségekbõl adódó feladatok szakmai irányítását a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VPVT HÁT) végzi.

4. §
(1) A Szerzõdések által elõírt feladatok végrehajtásának
biztonság- és védelempolitikai szempontból történõ folyamatos nyomon követése, értékelése, a fegyverzetellenõrzés koncepcionális kérdéseinek és a különbözõ tárgyalási
fórumokon képviselendõ, az érintett tárcákkal és szervezetekkel egyeztetett magyar álláspont HM vonatkozású részének kidolgozása, a Szerzõdések végrehajtásának tárcaszintû és tárcák közötti koordinálása a HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF) feladata.
(2) Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) felelõs a Szerzõdésekbõl eredõ adatszolgáltatási, fegyverzetcsökkentési, -ellenõrzési, megfigyelési, kísérési (a továbbiakban együtt: fegyverzet-ellenõrzési) feladatok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért, továbbá a honvédelmi szervezetek, polgári szervezetek és más minisztériumok fegyverzet-ellenõrzési feladatainak koordinálásáért, a Szerzõdésekben elõírt korlátozások betartásának felügyeletéért.

adom ki:

1. Általános rendelkezések

2. A Szerzõdések elõírásaiból a HM tárcára háruló
feladatok tervezése

1. §

5. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-

(1) A Szerzõdések elõírásainak végrehajtása érdekében
a tárgyévet követõ év fegyverzet-ellenõrzési feladataira

2. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

vonatkozó tervezési irányelveket a HM VPF – a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és
Non-proliferációs Fõosztály (a továbbiakban: KKM
BPNF), valamint az MH KDK javaslatainak bekérését követõen – március 31-ig állítja össze és a HM Jogi Fõosztállyal egyeztetve, a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter
részére.
(2) Az MH KDK az (1) bekezdés szerinti irányelvekben
foglaltak alapján – a feladatok végrehajtásában érintett
honvédelmi szervezetek, a HM VPF és a KKM BPNF javaslatai figyelembevételével – összeállítja a tárgyévet követõ év nemzeti fegyverzet-ellenõrzési terv (a továbbiakban: NEFET) tervezési adatait, és azt május 31-ig – a Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes (a továbbiakban: HVKFH)
útján – jóváhagyásra felterjeszti a HM VPVT HÁT részére.
(3) A fegyverzet-ellenõrzési feladatokban érintett honvédelmi szervezetek a jóváhagyott és részükre megküldött
NEFET tervezési adatok alapján, a költségvetés tervezése
során a tervezésre vonatkozó, évente kiadásra kerülõ eljárásrendekben meghatározottak szerint elkészítik az intézményi és központi elõirányzatokra vonatkozó költségvetési tervjavaslataikat.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti tervezés során
a fegyverzet-ellenõrzési feladatok elõirányzatai, keretei
a jóváhagyott NEFET elõirányzataitól, kereteitõl eltérnek,
az érintett honvédelmi szervezet az MH KDK-t haladéktalanul értesíti.

6. §
(1) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtására
biztosított teljes költségvetési támogatás keretgazdája
az MH KDK, a végrehajtáshoz biztosított erõforrások felett rendelkezési joggal bír. A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal összefüggõ utazási, ellátási, készletbeszerzési,
reklám- és propagandaanyag beszerzési, valamint különbözõ protokolláris és szállásköltség kiadási elõirányzatai
az MH BHD Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD PDRI) nemzetközi csapat költségvetésében kerülnek tervezésre és biztosításra.
(2) A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal kapcsolatban
igénybe vett légi, illetve közúti jármûvek hajtóanyag-szükségletei – a Nyitott Égbolt repülõgép-hajtóanyag költségei figyelembevételével – az MH Összhaderõnemi Parancsnokság központi ellátása keretében kerülnek tervezésre, a Nyitott Égbolt repülései során igénybe
vett hajtóanyag-szükségletei – a NEFET-ben meghatározott tervezési mérõszámok alapján – az MH BHD PDRI
központi költségvetésében kerülnek biztosításra.
(3) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések végrehajtása
és fogadása során az útvonal tervezését, ellenõrzését,
a szenzor- és laboratóriumi szakfeladatok személyi,
anyag- és amortizációs költségeinek – beleértve a szakem-
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berek ki- és továbbképzését, a hozzájuk kapcsolódó intézményi háttér biztosítását, a felhasznált film-, kidolgozó- és
egyéb anyagok, alkalmazott szoftverek, eszközök és berendezések biztosításával, beszerzésével, karbantartásával, javításával és cseréjével összefüggõ kiadásokat – tervezését felkérés alapján a HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
végzi, és biztosítja a tulajdonostól kapott céltámogatás keretébõl.

3. A Szerzõdések elõírásaiból a HM tárcára háruló
feladatok végrehajtása
7. §
(1) A Szerzõdések által elõírt adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtását, a Magyarország hagyományos
fegyverzetére és létszámára, valamint a Katonai Információk Globális Cseréjére vonatkozó adattárak összeállítását
és továbbítását, azok naprakészen tartását az adatszolgáltatásban érintett szervezetek bedolgozásai alapján az MH
KDK végzi.
(2) A Szerzõdések rendelkezései alapján a Részes vagy
Résztvevõ Államok ellenõrcsoportjai által Magyarország
területén végzett, valamint a Magyarország által a Részes
vagy Résztvevõ Államok területén végrehajtott helyszíni
ellenõrzések, rendezvények, megfigyelõ és bér megfigyelõ repülések koordinálásáért, a fegyverzetcsökkentési feladatok felügyeletéért az MH KDK a felelõs.
(3) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtásában
érintett honvédelmi szervezetek a Szerzõdések által elõírt
ellenõrzéseket a visszautasítás lehetõsége nélkül kötelesek
fogadni. A Magyarország területére bejelentett helyszíni
ellenõrzés visszautasításáról a HM VPVT HÁT a KKM állásfoglalásának figyelembevételével dönt.
(4) Az MH KDK a fegyverzet-ellenõrzési gyakorlati
feladatok végrehajtása érdekében folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a feladat végrehajtásában érintett hazai és
nemzetközi szervezetekkel és társminisztériumokkal.
A feladatok végrehajtása során közvetlen kapcsolattartásra jogosult a külföldi társszervezetekkel, valamint
a NATO és az EBESZ fegyverzet-ellenõrzés végrehajtását
koordináló testületeivel.

4. A gazdálkodás sajátos rendje
8. §
(1) A fegyverzet-ellenõrzési tevékenységek költségvetési és ellátási terveinek, számvetéseinek összeállításánál,
az ellenõrzési feladatokban részt vevõ teljes személyi állománnyal – beleértve a külföldi vagy nem honvédelmi szervezetek állományába tartozó szakembereket és ellenõröket is – kell tervezni, részükre a meghatározott normák
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szerinti ellátást kell biztosítani. Az adott fegyverzet-ellenõrzési feladatban részt vevõk létszámát, körét, a vonatkozó
Szerzõdés elõírásainak figyelembevételével az MH KDK
határozza meg.
(2) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések hajtóanyag-költségeinek elszámolását a külföldi fegyveres erõk
eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség
eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének
és -elszámolásának rendjérõl szóló 1/2012. (I. 13.) HM
utasítás szerint kell végezni.
(3) A nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési tevékenység
végrehajtásához szükséges diplomata útleveleket az MH
BHD PDRI tárolja, végzi azok kiadását és visszavételét,
az MH KDK igényei alapján kezdeményezi a diplomata
útlevelek készítését, azok cseréjét és a lejárat utáni bevonásukat. A diplomata útlevelek érvényességi idejének lejárta elõtt legalább hat hónappal tájékoztatja az MH
KDK-t.
(4) Az MH BHD PDRI minden hónap 10-éig elszámolást küld az MH KDK részére az 5. § szerinti keretek felhasználásának helyzetérõl, majd a tárgyévet követõ év január 10-ig a keretek éves felhasználásról.
(5) A fegyverzet-ellenõrzési tevékenység végrehajtásában érintett katonai szervezeteknek és intézményeknek
az általuk kezelt, az MH KDK keretgazdai kezelésébe tartozó költségvetési elõirányzatok, illetve erõforrások felhasználásának helyzetérõl tájékoztató jelentést kell készíteniük az MH KDK részére tárgyév július 10-ig, az éves
felhasználás helyzetérõl pedig a tárgyévet követõ év
január 10-ig.
(6) Az összesített tájékoztató alapján az MH KDK félévente összefoglaló jelentést tesz a HM VPVT HÁT részére a NEFET teljesítésének helyzetérõl, amit a HVKFH út-
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ján terjeszt fel, valamint pontosítja a következõ félévi feladatokat.

5. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ 30 napon belül a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza a Szerzõdések végrehajtásában érintett honvédelmi
szervezetek feladatait az adatszolgáltatás, a helyszíni ellenõrzések, valamint a megfigyelõ repülések és a rendezvények lebonyolítása során.
(3) A miniszter felügyelete alatt álló gazdasági társaságok vezetõi az európai fegyverzetkorlátozási, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt
feladataikat – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti együttes
intézkedésre – az MH KDK-val egyeztetve szabályozzák.

10. §
Hatályát veszti az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011.
(VI. 10.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkárának
1/2015. (HK 2.) HM VGHÁT
szakutasítása
a honvédelmi szervezetek pénzügyi
és számviteli ellátási-utaltsági rendjérõl szóló
14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ
szakutasítást
adom ki:
1. A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM
VGHÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:4 mezõjében az „MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár nemzetközi rendezvény- és utazásszervezési tevékenysége” szövegrész helyébe az „ a HM
szervezetek és az MH katonai szervezeteinek állományá-

ból ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk vagy ideiglenes külföldi tanulmányt folytatók”,
b) C:7 mezõjében a „HM Objektumok eszköznyilvántartása” szövegrész helyébe a „HM Objektumok eszközszakági nyilvántartása”,
c) E:5 mezõjében a „Deviza ellátásra” szövegrész helyébe a „Hazai és külföldi pénzügyi ellátás” és
d) E:5 mezõjében „A válságkezelõ és békemûveleteket
támogató, valamint katonai megfigyelõ feladatokra vezényelt személyi állomány hazai illetménnyel és devizában
felmerülõ költségtérítésekkel és devizaellátmánnyal történõ ellátása terén.” szövegrész helyébe az „A vezényelt
személyi állomány hazai illetménye, külszolgálati ellátmánya és devizában felmerülõ költségtérítése terén.”
szöveg lép.
3. Hatályát veszti a Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:16 mezõjében az „MH 54. Veszprém Radarezred
MH 21. Radar Század” és-,
b) C:25 mezõjében a „22. Radarszázad (Békéscsaba)”
szövegrész.
4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép
hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Puskás Attila s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

1. melléklet az 1/2015. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasításhoz
1. A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

Honvédelmi Minisztérium
HM Védelmi Hivatal
HM Tábori Lelkész Szolgálat Katolikus-, Protestáns és Zsidó Szolgálati Ág
HM Hatósági Hivatal
MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ
(2)

MH Kiképzési és Doktrinális Központ
az MH Rendelkezési állományból az állomány NKE-hez vezényelt tagjai
az MH rendelkezési állományába helyezett és a Honvéd Vezérkar Személyzeti
Csoportfõnökség csoportfõnöke állományilletékes parancsnoki jogkörébe
tartozó állomány
HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal
HM Beszerzési Hivatal
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2.A Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

A HM szervezetek és az MH katonai szervezeteinek állományából a
válságkezelõ és béketámogató mûveletekbe, valamint katonai megfigyelõ
feladatokra vezényelt állomány.
MH EUFOR kontingens *
MH KFOR kontingens *
Balkáni egyesített hadszíntér egyéni beosztású személyi állomány
ISAF egyéni beosztású személyi állomány
MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
(a továbbiakban: MH NTE) *
(5)
MH Biztosító Szakasz (a továbbiakban : MH BSZ)
MH Különleges Mûveleti Kontingens (a továbbiakban: MH KMK)
MFO Magyar Kontingens *
UNFICYP Magyar Kontingens *
EUSEC Kongó katonai megfigyelõk
EUMM Grúzia katonai megfigyelõk
MINURSO katonai megfigyelõk
UNIFIL katonai megfigyelõk
EUTM Szomália
EUTM Mali
EUFOR CAR
Összekötõ tiszt (Potsdam)
3. A Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat C:19 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

(19)

MH EUFOR kontingens *
MH KFOR kontingens *
Balkáni egyesített hadszíntér egyéni beosztású személyi állomány
ISAF egyéni beosztású személyi állomány
MH NTE*
MH BSZ
MH KMK
MFO Magyar Kontingens *
UNFICYP Magyar Kontingens *
EUSEC Kongó katonai megfigyelõk
EUMM Grúzia katonai megfigyelõk
MINURSO katonai megfigyelõk
UNIFIL katonai megfigyelõk
EUTM Szomália
EUTM Mali
EUFOR CAR
Összekötõ tiszt (Potsdam)
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4. A Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(D)

(7)

Tiszti étkezdék:
– HM-I
– HM-II
– Sándor Palota
– Hungária körút
– Irinyi laktanya
– Petõfi laktanya
Étkezdék:
– 3. sz. KORK Mályi
– 4. sz. KORK Mátraháza
– 5. sz. KORK Buják
– Hotel Hadik
– Stefánia Palota

5. A Szakutasítás 1. mellékletében foglalt táblázat D:13 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(D)

Tiszti étkezdék:
– Lehel út
– Újszász út
– báró Hazai Samu laktanya
Ruházati Mûhely:
– Zách utca

(13)

Ruházati Ellátó Pontok:
– Zách utca
– Róbert Károly körút
– Tata
– Kaposvár
– Székesfehérvár
– Veszprém
– Kecskemét
– Szolnok
– Debrecen
– Hódmezõvásárhely
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának
2/2015. (HK 2.) HM VGHÁT
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról és hatályba léptetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség egységesítési szabványosítási tevékenységérõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjára a következõ
szakutasítást
adom ki.
1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
2. A STANAG 2040 (EDITION 7) – STRETCHERS,
BEARING BRACKETS AND ATTACHMENT
SUPPORTS – AMedP-2.1 EDITION A VERSION 1 /
Hordágyak, hordágy rögzítõk és tartozékok NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK);
b) témakezelõ: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) Egészségügyi Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. február 1.,
d) a bevezetés szintje: a szárazföldi haderõ és a légierõ,
e) a bevezetés módja: HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT) szakutasítással, eredeti
angol nyelven.
3. A STANAG 2060 (EDITION 5) –
IDENTIFICATION OF MEDICAL MATERIAL FOR
FIELD MEDICAL INSTALLATIONS – AmedP-1.5
ED A / A harctéri egészségügyi intézmények egészségügyi anyagainak azonosításáról szóló NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH EK;
b) témakezelõ: az MH EK Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervezõ és Szervezõ Osztály,
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c) a bevezetés idõpontja: 2015. február 1.,
d) a bevezetés szintje: a szárazföldi haderõ és a légierõ,
e) a bevezetés módja: HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven.
4. A STANAG 2128 (EDITION 6) (RATIFICATION
DRAFT 1) – MEDICAL AND DENTAL SUPPLY
PROCEDURES – (AMedP-1.12) EDITION A
VERSION 1 / Orvosi és fogászati ellátás rendje NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH EK;
b) a bevezetés tervezett szintje: a szárazföldi haderõ és a
légierõ.
5. A STANAG 4175 (EDITION 5) – TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF THE MULTIFUNCTIONAL
INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM (MIDS)
– VOLUME I-II./A multifunkcionális információ elosztó-továbbító rendszer (MIDS) technikai jellemzõi NATO
egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH ÖHP;
b) témakezelõ: az MH ÖHP Híradó Informatikai és Információvédelmi Fõnöksége,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. február 1.,
d) a bevezetés szintje: légierõ,
e) a bevezetés módja: MH ÖHP PK intézkedésben, eredeti angol nyelven.
6. A STANAG 4280 (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) – NATO PACKAGING AND
PRESERVATION – APP-21 EDITION A / NATO raktározás és tárolás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HM Védelemgazdasági Hivatal;
b) a bevezetés tervezett idõpontja és szintje: a NATO kihirdetést követõ 6 hónapon belül, a szárazföldi haderõnél
és a légierõnél.
7. A STANAG 5501 (EDITION 7) (RATIFICATION
DRAFT 1) – TACTICAL DATA EXCHANGE – LINK
1 (POINT-TO-POINT) / LINK 1 harcászati adatkapcsolat (pont-pont között) egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP;
b) a bevezetés tervezett idõpontja és szintje: a NATO
kihirdetést követõ 6 hónapon belül, a légierõnél.
8. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Puskás Attila s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2015. (HK 2.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
2014. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról
szóló 89/2014. (HK 12.) HM KÁT– HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok
szerint:
10200, 10213, 10177 (irodaszer), 10188, 10190, 10191,
10193, 10195, 10217, 10230, 10236, 10246, 10280,
10287, 10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299,
10300, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319,
10324, 10334, 10238, 10332, 10346, 20012, 20224,
20225, 20013, 10348, 10349.”

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ

2. A leltározási intézkedés 1. melléklet 5. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

együttes intézkedést
adjuk ki:
1. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2014. évi
leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló 89/2014.
(HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

„5. 3. számú leltározási bizottság a 31 anyagnemet érintõen
Elnök:
Torné Budik Ildikó közalkalmazott
Tagok:
Kulina Józsefné közalkalmazott
Barna Beáta Katalin közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok
szerint:
10200, 10214, 10340,10188, 10190, 10191, 10193,
10195, 10230, 10236, 10246, 10280, 10287, 10288,
10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300, 10301,
10302, 10303, 10306, 10312, 10319, 10324, 10334,
10238, 10332, 10346, 20012, 20224, 20225, 20013,
10348, 10349.”

2. Ez az intézkedés az aláírását követõ 3. napon lép hatályba*.

3. A leltározási intézkedés 1. melléklet 7. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

Dr. Dankó István s. k.,

„7. 5. számú leltározási bizottság a 38 anyagnemet érintõen
Elnök:
Antal Bence közalkalmazott
Tagjai:
Sági Orsolya közalkalmazott
Bodnár Gábor közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok
szerint:
10200, 10210, 10175, 10335,10188, 10190, 10191,
10193, 10195, 10230, 10236, 10246, 10280, 10287,
10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300,
10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319, 10324,
10334, 10238, 10332, 10346, 20012, 20224, 20225,
20013, 10348, 10349, 10350.”

HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. január 23.

1. melléklet
a 4/2015. (HK 2.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez
1. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2014.
évi leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló 89/2014.
(HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: leltározási intézkedés) 1. melléklet 3. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. 1. számú leltározási bizottság a 22 anyagnemet érintõen
Elnök:
Tácsiné Sági Ilona közalkalmazott
Tagok:
Hornyák Edit közalkalmazott
Nagy Marianna közalkalmazott

4. A leltározási intézkedés 1. melléklete a következõ 7a.
ponttal egészül ki:
„7a. 6. számú leltározási bizottság a 21 anyagnemet
érintõen
Elnök:
Kovács Péter fõtörzsõrmester
Tagja:
Gregus Gréta közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok
szerint:
10216, 10178”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2015. (HK 2.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok
végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (1) bekezdés 1. pontja
alapján az alábbi
együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Általános rendelkezések
1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a
továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.
2. Az együttes intézkedés rendelkezéseit kell alkalmazni az Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló
Szerzõdés (a továbbiakban: CFE Szerzõdés), a Bizalomés Biztonságerõsítõ Intézkedések Bécsi Dokumentuma (a
továbbiakban: Dokumentum), valamint a Dokumentum
alapján megkötött kétoldalú megállapodások, a Nyitott
Égbolt Szerzõdés (a továbbiakban: OS Szerzõdés) által
elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési, valamint a Katonai
Információk Globális Cseréje címû dokumentum (a továbbiakban: GEMI) (a továbbiakban együtt: Szerzõdések) által elõírt adatszolgáltatási feladatok végrehajtása során.
3. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy a MH Kiképzési és Doktrinális Központ
(a továbbiakban: MH KDK) kezdeményezésére tegyen javaslatot a CFE Szerzõdés, a Dokumentum és az OS Szerzõdés szerinti ellenõrzések, értékelõ látogatások, megfigyelõ repülések célobjektumaira, illetve területeire és biztosítsa képviselõi részvételét az MH KDK által szervezett,
objektum, terület kiválasztást egyeztetõ szakértõi munkacsoport üléseken.
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4. Felkérjük az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
által elõírt feladatokban érintett, miniszter által felügyelt
gazdasági társaságok vezetõit, hogy biztosítsák az együttes intézkedésben meghatározott rendelkezések érvényesülését.

2. A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek,
bejelentések végrehajtása
5. A Szerzõdések elõírásai szerint Magyarország hagyományos fegyverzetére, harci technikájára, létszámadataira és hagyományos fegyveres erõinek szervezeti felépítésére vonatkozóan az MH KDK információt szolgáltat és
bejelentéseket tesz a Részes és Résztvevõ Államok számára.
6. A CFE Szerzõdés elõírásai szerint összeállítja és december 15-ig nyomtatott és digitális változatban továbbítja a CFE Szerzõdés Részes Államai felé az alábbi információkat:
a) a szárazföldi, valamint légi- és légvédelmi repülõ
erõk felépítése, elhelyezkedése és létszáma;
b) a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos fegyverzet- és harci technika valamennyi kategóriájának
összesített mennyisége;
c) a hagyományos fegyveres erõknél rendszerben lévõ
hagyományos fegyverzet- és harci technika elhelyezkedése,
mennyisége és típusai;
d) Magyarország területén lévõ, de nem a hagyományos
fegyveres erõknél rendszeresített harckocsik, páncélozott
harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek és
támadó helikopterek elhelyezkedése és mennyisége;
e) a bejelentett helyek és az ellenõrzési objektumok adatai;
f) azon helyek területi elhelyezkedése, ahonnan hagyományos fegyverzetet és harci technikát vontak ki;
g) a hagyományos fegyveres erõknél rendszeresítésre
kerülõ és rendszerbõl kivonásra került, a CFE Szerzõdés
által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika;
h) a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika alkalmazási területre történõ
be- és kilépése;
i) az erõk szintjében vagy szervezeti felépítésében bekövetkezett változások;
j) a harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök, harci repülõgépek és támadó helikopterek
mennyiségének változásai;
k) Magyarország által birtokolt, a CFE Szerzõdés által
korlátozott harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi eszközök elhelyezkedése, amelyek nem Magyarország területén találhatók;
l) a CFE Szerzõdés alkalmazási területén áthaladó, vagy
azon belül másik Részes Állam területére átlépõ hagyományos fegyverzet és harci technika;
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m) Magyarország területén állomásozó vagy a CFE
Szerzõdés alkalmazási területén állomásoztatott harckocsik, páncélozott harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci
repülõgépek és támadó helikopterek;
n) a páncélozott sebesültszállító jármûvekre vonatkozó
adatok;
o) a békefenntartó mûveletekre vonatkozó adatok és
p) az ellenõri névjegyzék.
7. A Dokumentum elõírásai szerint összeállítja és december 15-ig digitális változatban továbbítja az Európai
Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (a továbbiakban:
EBESZ) Résztvevõ Államai felé az alábbi információkat:
a) a katonai erõk parancsnoki rendszerének felépítésére
vonatkozó adatokat, így különösen a katonai szervezetek
megnevezését, alárendeltsége, rendeltetése, aktív vagy
nem aktív jellege, a parancsnokság béke elhelyezésének
adatai, az alakulat rendszeresített békelétszáma, fõbb szervezetszerû fegyver- és harci technikai rendszerei;
b) a Dokumentumban megadott létszámküszöböket és
idõtartamot meghaladó létszámnövelés esetén a növelés
vagy aktivizálás célja, a létszámnövekedés mértéke, kezdeti és befejezési idõpontja, tervezett helyszíne és az aktivizálás, növelés során alkalmazott fõbb fegyverzet és harci
technikai eszközök száma;
c) a következõ évben rendszeresítésre tervezett fegyverrendszerek típusa, összesített mennyisége, és amennyiben
ismert, a rendszeresítés helye, illetve a kiváltott fegyverrendszer típusa és
d) a következõ évben tervezett legjelentõsebb katonai
tevékenységre vonatkozó adatok: gyakorlat megnevezése,
jellege, célja, idõtartama, résztvevõ személyi állomány és
fegyver- és harci technikai eszközök száma.
8. A GEMI elõírásai szerint összeállítja és a következõ
év április 30ig digitális változatban továbbítja az EBESZ
Résztvevõ Államai felé az alábbi információkat:
a) a Honvéd Vezérkar és a parancsnokságok elhelyezkedése, rendszeresített béke állományának létszáma;
b) a hagyományos fegyveres erõk parancsnoki rendszerének felépítése, a magasabb egységek megnevezése, alárendeltsége, a parancsnokság béke elhelyezése;
c) a hagyományos fegyveres erõk személyi állományára
vonatkozó adatok;
d) a fõbb fegyver-és harci technikai rendszerek összesített mennyiségére vonatkozó adatok;
e) a Magyarországon állomásoztatott szárazföldi erõkre
és egyéb haderõnemekre vonatkozó adatok;
f) a Magyarországon kívül állomásoztatott szárazföldi
erõkre és egyéb haderõnemekre vonatkozó adatok és
g) az újonnan rendszerbe állított fegyver- és harci technikai eszközökre és rendszerekre vonatkozó adatok.
9. Az OS Szerzõdés elõírásai szerint digitális változatban az EBESZ Kommunikációs Hálózaton keresztül megküldi az OS Szerzõdés Részes Államai felé:
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a) a feladatba bevonható állomány adatait, feladatait, illetve az azokban bekövetkezett változásokat;
b) a feladatok során alkalmazásra kerülõ megfigyelõ
platform adataiban, a Nyitott Égbolt repülõterek adataiban
bekövetkezett változásokat és
c) a következõ évi megfigyelõ repülési szándékot negyedévekre, Részes Államokra lebontva.
10. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási feladatok végrehajtása, az adatok határidõre történõ összeállítása és ellenõrzése érdekében az MH KDK az érintett
honvédelmi szervezetek részvételével minden év októberében adatcsere elõkészítõ, illetve novemberében adatcsere
hitelesítõ értekezletet hív össze.
11. Az adatszolgáltatás formátumát meghatározó táblázatokat az együttes intézkedés 1. melléklete tartalmazza.
12. A Szerzõdések elõírásainak megfelelõ bejelentési
kötelezettségek teljesítése érdekében az MH KDK az évközi változásokról tájékoztatást küld a Részes vagy a
Résztvevõ Államok részére.
13. A Szerzõdések végrehajtásában érintett Részes és
Résztvevõ Államoktól beérkezõ adatok, bejelentések feldolgozását, a politikai és katonai felsõ vezetés tájékoztatását az MH KDK végzi.
14. Az EBESZ kommunikációs hálózatának és a NATO
fegyverzet-ellenõrzést támogató adatbázisának, a NATO
VERITY rendszernek a Magyarországon telepített munkaállomásainak fenntartásáért, üzemeltetéséért az MH KDK
a felelõs.

3. A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatási feladatai
15. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási és
bejelentési feladatok végrehajtása, az adatok határidõre
történõ összeállítása érdekében az érintett honvédelmi
szervezetek felelõsek a következõ év január 1-jei helyzetnek megfelelõ adatok biztosításáért minden év október
20-ig, illetve az évközi, bejelentés köteles változások megküldéséért az MH KDK Fegyverzet-ellenõrzési osztály részére.
16. A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály információt szolgáltat az állami tulajdonban lévõ, a
Szerzõdések hatálya alá tartozó inkurrens haditechnikai
eszközökkel kapcsolatos tervekrõl, valamint a haditechnikai eszközökre kiadott export-import engedélyekrõl és az
inkurrencia szerzõdések kidolgozásáról.
17. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) a HVK Haderõtervezési Csoport-
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fõnökséggel (a továbbiakban: HVK HTCSF) együttmûködve információt szolgáltat:
a) az 1. melléklet 1. táblázatának kitöltésével az MH
szervezeteinél rendszeresített, katona állományra vonatkozó békelétszámról – beosztásszámról – a 35/2013. (V.
16.) OGY határozatban megadott állománycsoportok szerinti részletes bontásban;
b) az 1. melléklet 2. táblázat 1-5. és 8. pontjainak kitöltésével az MH szervezeteinél rendszeresített, katona állományra vonatkozó békelétszámról – beosztásszámról – haderõnemenkénti bontásban és
c) az 1. melléklet 3. táblázat e) pontjának kitöltésével az
MH Szerzõdések hatálya alá tartozó szervezeteinél rendszeresített, katona állományra vonatkozó békelétszámról –
beosztásszámról – béke elhelyezés szerinti bontásban.
18. A HM Védelemgazdasági Hivatal információt szolgáltat az 1. melléklet 4. táblázatának kitöltésével a kutatás-fejlesztésben lévõ, a kutatás-fejlesztéshez és vizsgálatokhoz használt, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök mennyiségérõl, és a fõbb fegyver és harci technikai
rendszerek rendszeresítési terveirõl.
19. A HVK HTCSF a HM TKF útján információt szolgáltat:
a) az 1. melléklet 3. táblázat, a)–d) és f) oszlopai kitöltésével a Szerzõdések hatálya alá tartozó katonai szervezetek megnevezésérõl és alárendeltségérõl, az MH szervezeti felépítésének megfelelõen. A közvetlenül a dandár, ezred parancsnoksági szint alatt lévõ önálló egységeket,
amelyek a dandár, ezred szint feletti szervezetek közvetlen
alárendeltségébe tartoznak – különösen az önálló zászlóaljak – olyan adattal kell azonosítani, amely jelzi, hogy ezek
az egységek mely szervezet alárendeltségébe tartoznak;
b) az MH szervezeteinél az aktuális szervezeti felépítést
befolyásoló, vagy jelentõs méretû létszámváltozást eredményezõ változásokról az alábbiak szerint:
ba) a január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett létszámadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokról, a
változás hatálybalépését megelõzõen 50 nappal;
bb) a szervezet létszámának növelésérõl, ha az ilyen növekedés dandár, ezred szinten eléri, vagy meghaladja az
1000 fõt, vagy repülõezred, vagy annak megfelelõ szinten
az 500 fõt;
bc) létszámnövelésrõl, ha annak idõtartama meghaladja
a 21 napot és mértéke az aktív egységek esetében több mint
1000 fõ, az aktív magasabb egységek esetében 3000 fõ;
bd) létszámnövelésrõl, ha bármely nem aktív szervezetnél 21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû;
be) a létszámnövelés vagy aktivizálás céljáról, a tervezett létszámemelés mértékérõl, a létszámnövelés vagy aktivizálás elõrelátható kezdési és befejezési idõpontjáról, az
aktivizálás tervezett helyérõl, a fõbb fegyver- és harci
technikai rendszerek egyes típusainak mennyiségére vo-
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natkozó adatokról, a katonai szervezet megnevezésérõl és
alárendeltségérõl;
c) az éves adatszolgáltatásban szereplõ szervezeteket
érintõ szervezeti változásokról a változások bekövetkezését megelõzõen 50 nappal.
20. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság információt szolgáltat:
a) az 1. melléklet 5. táblázatának kitöltésével az aktív
szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány összlétszámáról, rendfokozatonkénti bontásban és
b) az 1. melléklet 2. táblázat 6–7. pontjainak kitöltésével a tartalékos állomány létszámáról, külön jelölve a 90
napnál hosszabb idõtartamra bevonult állomány létszámát.
21. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság információt szolgáltat:
a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyiségérõl, elhelyezkedésérõl;
b) az 1. melléklet 6–8. és 9. táblázatok adatainak összeállításához;
c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere, beleértve a legfrissebb változás jelentését is, óta bekövetkezett
mennyiségi változásról öt napon belül;
d) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról az MH ellenõrzési
objektumnak nem minõsülõ alakulataihoz, katonai szervezeteihez, az átcsoportosítást megelõzõen 50 nappal;
e) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök ellenõrzési objektumokból történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 50 nappal;
f) az 1. melléklet 11. táblázatának kitöltésével a legutóbbi éves információ csere (január 1-jei helyzet) óta a
szervezeti felépítésben bekövetkezett állandó jellegû szervezeti változásokról, a változást megelõzõen 50 nappal;
g) az 1. melléklet 12. táblázatának kitöltésével a békefenntartó mûveletekre vonatkozó adatokról és
h) a Magyarország területén kívül állomásoztatott szárazföldi erõkrõl és egyéb haderõnemre vonatkozó adatokról a következõ év január 01-i helyzetnek megfelelõen, október 20-ig.
22. Az MH Logisztikai Központ információt szolgáltat:
a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyiségérõl, elhelyezkedésérõl. Közremûködik az 1. melléklet
6, 7, 8, 9. táblázatok adatainak összeállításában, egyeztetésében;
b) az 1. melléklet 10. táblázat kitöltésével öt napon belül
a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere,
beleértve a legfrissebb változás jelentését is, óta bekövetkezett mennyiségi változásról;
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c) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról, az átcsoportosítást
megelõzõen 50 nappal, abban az esetben, ha az átcsoportosítás „ellenõrzési objektum”-nak nem minõsülõ alakulataihoz, katonai szervezeteihez történik;
d) a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök „Ellenõrzési objektumok”-tól történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 50 nappal
korábban;
e) az 1. melléklet 9. táblázat kitöltésével az elõzõ naptári
évben rendszerbe állított hazai gyártmányú eszközei összmennyiségérõl kategóriánként;
f) az 1. melléklet 9. táblázat kitöltésével az elõzõ naptári
évben rendszerbe állított importált eszközei összmennyiségérõl kategóriánként.
23. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) információt szolgáltat:
a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyiségérõl, elhelyezkedésérõl;
b) az 1. melléklet 4, 6. táblázat adatainak összeállításához és
c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere – beleértve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekövetkezett mennyiségi változásról öt napon belül.
24. Az MH Altiszti Akadémia információt szolgáltat:
a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyiségérõl, elhelyezkedésérõl. Közremûködik az 1. melléklet
6. táblázat adatainak összeállításában, egyeztetésében és
b) az 1. melléklet 10. táblázat kitöltésével öt napon belül
a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere
– beleértve a legfrissebb változás jelentését is – óta bekövetkezett mennyiségi változásról.
25. Az MH KDK Kiképzési Osztály információt szolgáltat:
a) az MH szervezeteinek katonai tevékenységérõl, valamint a Magyarország területén más állam által végrehajtott
gyakorlatokról, amennyiben azok a bejelentési kötelezettség hatálya alá esnek, a feladat megkezdését megelõzõen
50 nappal vagy, ha a tevékenység a bevont csapatok elõzetes értesítése nélkül történik, a tevékenység megkezdésekor, az 1. melléklet 13. táblázat szerinti adatok meghatározásával;
b) a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó katonai
tevékenységrõl, ha:
ba) a tevékenység során azon legalább 6000 fõ, beleértve a támogató csapatokat is, vagy
bb) legalább 100 db harckocsi, vagy
bc) legalább 150 db páncélozott harcjármû, vagy
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bd) 75 db 100 mm-es, vagy annál nagyobb ûrméretû tüzérségi eszköz vesz rész, illetve
be) elõreláthatólag több mint 50 repülõgép, helikopter
bevetés történik;
c) bejelentés köteles gyakorlat hiánya esetén, az ország
területén végrehajtott legjelentõsebb magyar, vagy bérgyakorlatról vagy katonai tevékenységrõl.
26. A HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zrt.
a felkérésnek megfelelõen információt szolgáltat:
a) a Szerzõdések hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik, beleértve a sebesült szállító jármûveket, mennyiségérõl, elhelyezkedésérõl;
b) az 1. melléklet 6. táblázatának adatai összeállításához és
c) az 1. melléklet 10. táblázatának kitöltésével a CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves információcsere, beleértve a legfrissebb változás jelentését is, óta bekövetkezett
mennyiségi változásról öt napon belül.
27. A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM
Zrínyi Nonprofit Kft) a felkérésnek megfelelõen információt szolgáltat a megfigyelõ repülések során alkalmazott
szenzorkonfigurációkban és laboratóriumi berendezések
adataiban bekövetkezett módosításokról, pontosítja és elküldi az OS Szerzõdés által elõírt formátumokat.
28. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a felkérésnek megfelelõen információt szolgáltat a kezelésében
lévõ, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó, állandó közszemlére tett, illetve múzeumokban, kiállítási helyeken elhelyezett haditechnikai eszközökrõl.

4. Helyszíni ellenõrzések, megfigyelõ repülések és
rendezvények biztosítása
29. A Szerzõdések elõírásai szerint Magyarország területén fogadott, illetve a Részes és Résztvevõ Államok területén végzett helyszíni ellenõrzések, értékelések, megfigyelõ repülések és egyéb rendezvények (a továbbiakban:
nemzetközi ellenõrzések) tervezéséért, a Szerzõdésekben
elõírt kötelezettségek és határidõk betartásáért, az elõírt
okmányok elõkészítéséért és a végrehajtás koordinálásáért
az MH KDK a felelõs.
30. A nemzetközi ellenõrzések fogadására kötelezett
szervezetek jegyzékét, valamint az érintett szervezetekrõl
az éves adattárakban közölt információkat az MH KDK
minden év január 1-jéig megküldi az érintetteknek. A nemzetközi ellenõrzések fogadásában érintett honvédelmi
szervezetek éves felkészítését és a felkészültség ellenõrzését, illetve a fegyverzet-ellenõrök felkészítését és továbbképzését az MH KDK végzi.
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31. Magyarországot érintõ ellenõrzési szándék bejelentését követõen az MH KDK parancsnoka kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért, a feladatok koordinálásáért és
végrehajtásáért.
32. Az MH KDK a nemzetközi ellenõrzések végrehajtása, a külföldi ellenõrcsoportok kísérése érdekében kérheti
más szervezetek állományából szakértõk kijelölését és
biztosítását. A kijelölt és felkészített bevonható állományú
ellenõröket – képzettségük és tapasztalatuk alapján – oktatói, elõadói, csoportparancsnoki vagy beosztott ellenõri,
megfigyelõi, kísérõi feladatokra bevonhatja. Az állományilletékes parancsnok biztosítja a bevonható ellenõrt az MH
KDK számára, ettõl csak különleges indokkal térhet el.
33. A Szerzõdésekbõl adódó feladatok ellátására a helyszíni ellenõrzésekben, a megfigyelõ repülések fogadásában és a rendezvények lebonyolításában érintett honvédelmi szervezetek vezetõi, parancsnokai, állományukból
olyan tiszteket vagy altiszteket jelölnek ki, akik eredeti beosztásuk mellett a Szerzõdésekbõl adódó feladatokat is ellátják.
34. A nemzetközi ellenõrzések logisztikai támogatását
az MH BHD Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD PDRI) végzi.
A földi és légi szállító eszközöket és a Nyitott Égbolt megfigyelõ repülésekhez a megfigyelõ repülõgépet, a rendészeti biztosítást az MH kijelölt katonai szervezetei adják.
A Nyitott Égbolt megfigyelõ rendszer szenzorjait, a vezérlõ- és annotációs berendezéseket, az útvonaltervezõ és feldolgozó szoftvereket, a laboratóriumi kidolgozó- és másolóberendezéseket, a digitalizáláshoz szükséges eszközt,
valamint a szükséges alapanyagokat és szakszemélyzetet
az HM Zrínyi Nonprofit Kft biztosítja. Az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: GEOSZ) az MH KDK
elõzetes igénylése alapján, az MH alapellátásában lévõ és
külön engedéllyel igényelhetõ analóg és digitális térképészeti és katona földrajzi anyagokat, továbbá meteorológiai
adatokat, idõjárás-elõrejelzéseket biztosít.
35. A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerbõl való kivonása, így különösen értékesítése, átalakítása, megsemmisítése, megsemmisülése esetén a Szerzõdés elõírásainak betartásáért
az MH KDK a felelõs. Az MH KDK a CFE Szerzõdés hatálya alóli kivonás tényét jegyzõkönyvben rögzíti és az
elõírt ellenõrzéseket követõen – igény esetén – arról igazolást ad ki.
36. A feladatok tervezése, elõkészítése során az MH
KDK az érintett honvédelmi szervezetek képviselõinek
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bevonásával szakértõi munkacsoportok összehívását kezdeményezi.

5. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásakor
37. A kísérõcsoport parancsnok a bejelentés adatai alapján feldolgozza az ellenõrzésre vonatkozó információkat.
Az ellenõrzési szándék bejelentését három órán belül
vissza kell igazolni.
38. Az MH KDK az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen azonnal értesíti a „bejelentett helyek” parancsnokait, vezetõit, egyidejûleg tájékoztatja az MH Központi
Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ) az ellenõrzés tényérõl. Az értesítés, tájékoztatás tartalmazza az ellenõrcsoport
nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpontjára és
szükség esetén a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe
helyezésére vonatkozó információkat. Az értesítés alapján
a parancsnok végrehajtja alárendeltjei kiértesítését, intézkedik a parancsnoki tájékoztatók szövegének és a bejelentett hely vázlatok, továbbá a technikai eszközök nyilvántartásának pontosítására és a szükséges információvédelmi rendszabályok bevezetésére. A parancsnoki tájékoztatók formátumát és a bejelentett hely vázlatokkal szemben
támasztott követelményeket a 2. melléklet 1, 2 és az
5–6 sz. minta okmányok tartalmazzák.
39. A kísérõcsoport az ellenõrcsoport megérkezését követõen lefolytatja a beléptetési eljárást, melynek során ellenõrzik, hogy az ellenõrcsoport tagjai megegyeznek-e az
ellenõrzési szándék bejelentésben megadottakkal. A beléptetési eljárást követõen az ellenõrcsoport, leghamarabb
egy, legkésõbb tizenhat órán belül kijelöli az elsõ ellenõrizni kívánt bejelentett helyet. A kísérõcsoport parancsnok az ellenõrcsoport parancsnokának a bejelentett helyre
és a parancsnoki tájékoztató kért idõpontjára vonatkozó
bejelentése alapján tájékoztatja az MH KDK-t, aki az elöljáró szervezetek és az MH KÜ egyidejû tájékoztatásával
kiértesíti a bejelentett hely parancsnokát. A kísérõcsoport
parancsnoka az MH BHD PDRI logisztikai biztosítást
végzõ felelõsével egyezteti az együttmûködés rendjét,
útba indítja az elõkészítõ részleget úgy, hogy az, az ellenõrcsoport elõtt legalább 2 órával korábban érkezzen meg a
bejelentett helyre.
40. Az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely parancsnokát az MH KDK tájékoztatja az ellenõrzésrõl. Az értesítés
tartalmazza az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely megnevezését, azonosító számát, a bejelentett helyen lévõ ellenõrzési objektumok megnevezését, azonosító számaikat,
az ellenõrzés kezdési idõpontját és a kísérõcsoporttal való
kapcsolatfelvétel lehetõségeit. A bejelentett hely kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvételét követõen annak parancsnoka intézkedik az alábbi feladatok végrehajtására:

2. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

a) a tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére: egy
25 fõ befogadására alkalmas eligazító helyiség és egy, az
ellenõrök rendelkezésére bocsátandó – 9 fõ befogadására
alkalmas – zárható iroda kijelölésére,
b) a híradás megszervezésére, szükség esetén 3–4 kis,
vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék az ellenõrcsoport alcsoportjai közötti kapcsolattartásra az ellenõrzés során, az összeköttetés biztosítható a kísérõcsoport szolgálati mobil telefonjaival is,
c) a helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot és a
technikai eszközök elhelyezkedését jól ismerõ személy,
d) szállítóeszközök elõkészítésére: 3–4 terepjáró személygépkocsi 10–18 fõ szállítására. Az ellenõrzésre
kerülõ katonai szervezetek saját eszközeikkel a kijelölt helikopter leszállóhelyrõl a laktanyába, a laktanyából a kiképzési bázisra, gyakorlótérre és a laktanyán belül, nagyobb távolságra esõ tároló helyekre történõ szállítások során felelõsek a személyszállítási feladatok biztosításáért.
e) Az étkezéssel, elszállásolással és a bejelentett helyre
történõ szállítással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért
az MH BHD PDRI a felelõs.
41. Az elõkészítõ részleg parancsnoka a bejelentett
helyre történõ érkezését követõen jelentkezik a bejelentett
hely parancsnokánál, megbízott parancsnokánál, majd ezt
követõen meggyõzõdik a végrehajtás feltételeinek meglétérõl az alábbiak szerint:
a) ellenõrzi a bejelentett hely és az ellenõrzési objektum
parancsnok tájékoztatójának tartalmát: bejelentett hely
megnevezése, azonosító száma, koordinátái, alárendeltség
szintjei, ellenõrzési objektumok megnevezése, azonosító
száma, technikai eszközök száma, létszámadatok. Eltérés
esetén az eltérés okát a jelentés során indokolni kell, ideiglenes távollét esetén fel kell készülni a távollét idõtartamának és az eszközök jelenlegi elõtalálási helyének jelentésére. Lehetõség szerint az ellenõrzés meggyorsítása érdekében kimutatást kell készíteni a technikai eszközök elhelyezkedésérõl,
b) ellenõrzi és pontosítja a bejelentett hely vázlatát,
c) az alakulat parancsnokával egyezteti, hogy található-e a bejelentett hely területén „érzékeny pont”, ahová a
belépés az ellenõrcsoport tagjai részére nem engedélyezhetõ,
d) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl: munkaszobák, összeköttetés,
nemzetközi jogú telefonvonal az ellenõrcsoport részére,
helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás,
beléptetés az objektumba, étkezés,
e) hiányosság esetén kéri az alakulat parancsnokát azok
pótlására.
42. A kísérõcsoportból kijelölt elõkészítõ részleg az alakulat parancsnoka által kijelölt személlyel közösen fogadja az ellenõr- és a kísérõcsoportot.

105

43. A kísérõcsoport parancsnoka az elõkészítõ részleg
jelentése alapján meggyõzõdik az alakulat felkészültségérõl, ellenõrzi a bejelentett hely vázlatok átadását vagy átadásra történõ elõkészítését. A bejelentett hely parancsnok
tájékoztatóján részt vesz valamennyi, a bejelentett hely területén elhelyezkedõ katonai szervezet képviselõje, akik
szükség esetén biztosítják a közös használatúnak minõsülõ
területeken az ellenõrzést.
44. Az ellenõrzési helyre történõ megérkezést követõen
az ellenõrcsoportot – fogadása után – a tájékoztató helyére
kell kísérni, át kell adni a 2. melléklet 6. minta szerinti bejelentett hely vázlatát és a bejelentett hely rangidõs parancsnoka a 2. melléklet 1. sz. minta szerint rövid általános
tájékoztatót tart. A tájékoztatót követõen lehetõséget kell
biztosítani az ellenõrök részére a tájékoztató értelmezésére, a vázlat tanulmányozására, az ellenõrizni kívánt objektum kiválasztására.
45. Amennyiben a bejelentett helyen több ellenõrzési
objektum, katonai szervezet található, az ellenõrcsoport a
bejelentett hely vázlat kézhezvételétõl számított fél órán
belül köteles megjelölni, hogy melyiknél kívánják az ellenõrzést lefolytatni. A kijelölésrõl a jelenlévõ alakulatok
parancsnokai, vagy képviselõjük a helyszínen szereznek
tudomást.
46. Az ellenõrzési objektum kijelölését követõen az ellenõrcsoport részére a kijelölt ellenõrzési objektum parancsnoka a 2. melléklet 2. minta szerint tájékoztatót tart,
amely a tolmácsolással együtt sem tarthat tovább egy óránál.
47. A parancsnoki tájékoztatóban magyarázatot kell
adni minden olyan eltérésre, amely a CFE Szerzõdés által
korlátozott eszközök az ellenõrzési helyen elõtalálható
mennyisége, illetve az információcserére vonatkozó jegyzõkönyv szerint a legutolsó bejelentésben megadott
mennyiségek között áll fenn.
48. A mennyiségi eltérésekre vonatkozó magyarázat
tartalmazza:
a) a fegyverzet- és harci technika ideiglenes elhelyezkedését, ha azok száma kisebb, mint a legutolsó bejelentésben megadott mennyiség;
b) az ellenõrzési helyen jelenlévõ hagyományos fegyverzet- és harci technika többlet eredetét, az eredet helyérõl történõ távozásának idõpontját, az érkezés idõpontját
és az ellenõrzési helyen tervezett tartózkodásának idõtartamát.
49. A tájékoztatót követõen az ellenõrcsoport részére lehetõséget kell biztosítani, hogy kérdéseket tegyenek fel a tájékoztatóval és a bejelentett hely vázlatával kapcsolatosan.
50. A kísérõcsoport parancsnoka biztosítja az ellenõrzés
elõírásszerû végrehajtását, segítséget nyújt az alakulat pa-
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rancsnokának a vitás kérdések tisztázásában, meggyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatón elhangzott,
illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok kerültek-e.
51. Amennyiben az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést
jelent be, arról a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az
érintett honvédelmi szervezet kijelölt tisztjét és az MH
KÜ-t. Követõ ellenõrzés bejelentése esetén biztosítja a követõ ellenõrzés végrehajtásának feltételeit, amennyiben
követõ ellenõrzést nem jelentenek be, intézkedik az ellenõrzés befejezésérõl szóló értesítés kiküldésére.
52. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befejezését követõen ugyanazon vagy más bejelentett helyen
folytatni kívánja az ellenõrzést, annak helyszínérõl tájékoztatja a kísérõcsoportot. Az új ellenõrzés helyszínérõl az
érintett alakulat parancsnokát az MH KDK FEO értesíti.
53. A kísérõcsoport parancsnoka az ellenõrzés logisztikai biztosításának feladatairól egyeztet a MH BHD PDRI
képviselõjével.
54. Az ellenõrzést megelõzõen az MH KDK kísérõcsoport vezetõje az ellenõrzött alakulat képviselõjével egyezteti, hogy található-e az objektum területén „érzékeny
pont”.
55. Az ellenõrök nem jogosultak olyan létesítményekbe
vagy azokon belüli olyan területekre belépni, amelyeknél
a belépésre az egyedüli fizikai lehetõséget olyan, személyek által használt ajtók jelentik, amelyek mérete nem haladja meg a két méter szélességet.
56. A kísérõcsoport jogosult megtagadni az „érzékeny
pont”-nak minõsített épületbe, tároló helyre, hangárba,
vagy egyéb létesítménybe való belépést. Ilyenkor minden
esetben jelenteni köteles az ellenõrcsoportnak, hogy az
épület, tároló hely, hangár, vagy egyéb létesítmény nem
tartalmaz a CFE Szerzõdés által korlátozott eszközöket.
57. Ha az érzékenynek nyilvánított létesítmény tartalmaz ilyen eszközöket, azok ellenõrizhetõségét biztosítani
kell a technikai eszköz kihozatalával, vagy a létesítményben lévõ érzékeny eszközök letakarását követõen a belépés biztosításával.
58. A CFE Szerzõdés lehetõvé teszi fényképek, videó
felvételek készítését az ellenõrzött katonai létesítményekben a technikai eszközök jelenlétének dokumentálása céljából, azonban a kísérõcsoport kérheti, hogy jelezzék az
ilyen szándékot, a tevékenységet megelõzõen.
59. Érzékeny pontokról csak a kísérõcsoport hozzájárulásával készülhet fénykép, vagy videó felvétel.
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6. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„soron kívüli kijelölt terület ellenõrzés” fogadásakor
60. A terület és a kezdõpont kijelölését követõen a kísérõ csoport parancsnok tájékozódik, hogy az ellenõrzés
kezdõpontjaként megjelölt hely közvetlen körzetében,
mely katonai szervezetek milyen tevékenységet folytatnak. Egyezteti a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy a területen van-e olyan objektum mely felett az átrepülés, a belépés tiltott. A területre történõ érkezést követõen az ellenõrcsoport tájékoztatást kérhet a területen lévõ, nem ellenõrzési objektumnak minõsülõ katonai szervezetekrõl vagy
létesítményekrõl is.
61. Az MH KDK az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen azonnal értesíti a „soron kívüli kijelölt terület ellenõrzés” fogadásában érintett szervezetek parancsnokait,
vezetõit és egyidejûleg tájékoztatja az MH KÜ-t az ellenõrzés tényérõl. Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport
nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpontjára, a légi
és földi szállítóeszközök készenlétbe helyezésére vonatkozó információkat. Az érintett szervezetek parancsnokai
az értesítés alapján végrehajtják az alárendeltjeik tájékoztatását, intézkednek a parancsnoki tájékoztatók szövegének, továbbá a technikai eszköznyilvántartások tartalmának pontosítására.
62. Az elõzetes értesítés kézhezvételét követõen a béke
elhelyezési körleteiken kívül tartózkodó, illetve a CFE
Szerzõdés szerint nem ellenõrzési objektumként azonosított alárendeltekkel rendelkezõ alakulatok parancsnokainak intézkedniük kell a szükséges információvédelmi
rendszabályok bevezetésére, továbbá a területen tartózkodó alárendeltjeik értesítésére, akik felkészülnek a tájékoztatók megtartására és az esetlegesen a területen tartózkodó
technikai eszközeikkel történõ elszámolásra.
63. Magyarországra történõ megérkezését követõen a
kísérõcsoport fogadja az ellenõrcsoportot, lefolytatja a beléptetési eljárást és meggyõzõdik arról, hogy a bejelentésben megadott személyek az ellenõrcsoport tagjai. Az ellenõrcsoport Magyarország területére érkezését követõen,
legkorábban egy, de legkésõbb 16 órán belül megadja az
ellenõrizni kívánt terület földrajzi leírását.
64. A terület kijelölését követõen a kísérõcsoport parancsnok:
a) tájékoztatja az MH ÖHP és az MH LK parancsnokai
által kijelölt kapcsolattartó személyeket és az MH KÜ-t a
kijelölt terület földrajzi leírásáról;
b) felveszi a kapcsolatot az ellenõrzésre kijelölt területen elhelyezkedõ, vagy ott tevékenységet folytató alakulatok parancsnokaival, Magyarország Belügyminisztériumával, a kijelölt területen található polgármesteri hivata-
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lokkal, tájékoztatja õket az ellenõrzés várható programjáról, egyezteti a tájékoztatók tartalmát;
c) tájékoztatja az alakulatok parancsnokait a korábban
végrehajtott ellenõrzések tapasztalatairól;
d) intézkedik a földi és légi szállítóeszközök kirendelésére a kijelölt indulópontra, pontosítja, hogy a biztosított
helikopter személyzet milyen képesítéssel rendelkezik, repülhet-e éjszaka, leszállhat-e elõkészítetlen helikopter leszállóhelyen;
e) ellenõrzi és biztosítja, hogy a helikopter ellenõrzésre
történõ igénybevételének összesített idõtartama ne haladja
meg a 60 percet és
f) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl, a munkahelyiségek, az összeköttetés, a szállítóeszközök, az egészségügyi biztosítás
rendelkezésre állásáról, a területen lévõ objektumokba történõ beléptetésrõl.
65. A kísérõcsoport parancsnok az ellenõrcsoport parancsnokának a kijelölt területre és a parancsnoki tájékoztató kért idõpontjára vonatkozó bejelentése alapján tájékoztatja az MH KDK-t, aki az elöljáró szervezetek és az
MH KÜ egyidejû tájékoztatásával kiértesíti az ellenõrzésre kijelölt területen lévõ szervezetek parancsnokait. Az értesítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõpontját, a kijelölt terület földrajzi koordinátáit, a légi és földi szállítóeszközök igénybevételére vonatkozó információkat, az
igénybevétel várható idõtartamát, továbbá a kísérõcsoporttal való kapcsolatfelvétel lehetõségeit.
66. A terület kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvételét követõen, az érintett katonai szervezet parancsnoka
intézkedik a tájékoztatásra kijelölt helyiség elõkészítésére:
25 fõ részére, szükség esetén a híradás megszervezésére:
3-4 kis- vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék, a helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot vagy a
területet jól ismerõ személy, valamint a szállítóeszközök
elõkészítésére: 3-4 terepjáró személygépkocsi 10-18 fõ
szállítására.
67. A kísérõcsoport parancsnoka a terület kijelölését követõen egyezteti az ellenõrzés ütemtervét az ellenõrcsoport parancsnokával, majd biztosítja az „indulópontra”
történõ szállítást. A kijelölt indulópontra való megérkezést
követõen az egyeztetésen részt vesz a helikopter személyzet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka is.
68. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állományába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listára az MH ÖHP parancsnoka az MH KDK által összeállított
névjegyzék alapján engedélyezi.
69. A kijelölt területen bejelentett helyként azonosított
katonai szervezet nem ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés során
csak olyan katonai szervezet ellenõrizhetõ, amelyet korábban bejelentett helyként nem jelentettek be, vagy ha a terü-
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leten tevékenykedõ katonai szervezet olyan bejelentett
helyrõl érkezett, amely nem a kijelölt területen van. Ilyen
esetekben a tájékoztatót a területen lévõ, vagy az ott tevékenykedõ katonai szervezet parancsnoka vagy helyettese
tartja. A tájékoztató az alakulat megnevezésére, CFE azonosító számaira, alárendeltségére, a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközeinek számára, valamint ha az
alakulat nem állandó jelleggel települt a kijelölt területen,
az ott folytatott tevékenység jellegére, idõtartamára, a tevékenységben résztvevõk számára, és a CFE Szerzõdés
hatálya alá esõ technikai eszközeik mennyiségére
terjedhet ki.
70. Az ellenõrzés folyamán a kísérõcsoport parancsnoka együttmûködik az MH ÖHP valamint az MH LK képviselõjével és folyamatosan kapcsolatot tart az MH KÜ-vel
az ellenõrzés során érintett alakulatok parancsnokaival,
valamint a légi és a földi szállító személyzettel. Folyamatosan pontosítja az ellenõrzés programját, változások esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, biztosítja az ellenõrzés során az elõírt tájékoztatók megtartását, az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megválaszolásához segítséget nyújt.
71. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka részt vesz az ellenõri jelentés elõkészítésében, a feltett kérdések észrevételek megválaszolásában,
meggyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatókon elhangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok kerültek.
72. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befejezését követõen egy másik bejelentett helyen kívánja folytatni az ellenõrzést, arról a kijelölést követõen a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezet kijelölt tisztjét és az MH KÜ-t. Az új ellenõrzés helyszínérõl az érintett alakulat parancsnokát az MH KDK
FEO értesíti.

7. Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti „csökkentés
ellenõrzés” fogadásakor
73. A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
eszközök csökkentését a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
az ellenõrzés feltételeinek biztosítása mellett kell végezni.
74. A csökkentési tevékenységek éves tervek szerint, a
végrehajtó szerv kapacitásának figyelembevételével folynak. Minden csökkentési naptári periódus kezdete és vége,
a csökkentésre kerülõ eszközök típusával és mennyiségével, valamint az alkalmazásra kerülõ csökkentési eljárás
meghatározásával a CFE Szerzõdés végrehajtásában érintett Részes Államok részére bejelentésre kerül.
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75. A csökkentés ellenõrzésérõl szóló értesítést az MH
KDK megküldi a csökkentési hely parancsnokának.
76. A csökkentési hely parancsnoka a bejelentett periódus kezdetétõl a végéig és azt követõen még három napig
biztosítja a csökkentési eljárás ellenõrizhetõségét, a technikai eszközök gyári alvázszámának és egyes meghatározott fõdarabok számainak azonosításával, továbbá a csökkentésrõl készült Munkanapló megtekintésének lehetõségével.
77. Az ellenõrzés kezdetekor a csökkentési hely vezetõje tájékoztatja az ellenõrcsoportot a csökkentési helyen
lévõ technikai eszközök típusáról és mennyiségérõl, az
adott periódus során megsemmisített eszközök összesített
mennyiségérõl, az elvégzett feladatokról, az alkalmazott
csökkentési technológiáról, valamint a csökkentési eljárásba bevont technikai eszközök származási helyérõl, a
csökkentési helyre történt érkezésük idõpontjáról.
78. Az ellenõrcsoport részére megfelelõ munkafeltételeket kell biztosítani.
79. Az ellenõrzés befejezésekor részletes, alvázszám és
fõdarab szám szerinti jegyzõkönyv készül a csökkentett
haditechnikai eszközökrõl.

8. Feladatok a Dokumentum szerinti
„értékelõ látogatás” fogadásakor
80. A kísérõcsoport parancsnok a bejelentés adatai alapján feldolgozza a látogatásra vonatkozó információkat.
A látogatási szándék bejelentését 48 órán belül vissza kell
igazolni. Az MH KDK az ellenõrzési szándék vételét követõen azonnal értesíti az „értékelõ látogatás” fogadásában érintett szervezet parancsnokát és egyidejûleg tájékoztatja az MH ÖHP-t és az MH KÜ-t az ellenõrzés tényérõl.
Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport nemzetiségére,
létszámára, az érintett alakulathoz érkezésének idõpontjára vonatkozó információkat. Az értesítés alapján a parancsnok végrehajtja érintett alárendeltjei kiértesítését, intézkedik a parancsnoki tájékoztató szövegének és a technikai eszközök nyilvántartásának pontosítására, továbbá a
szükséges információvédelmi rendszabályok bevezetésére. A parancsnoki tájékoztató formátumát a 2. melléklet 3.
mintaokmány tartalmazza.
81. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelentés kézhezvételét követõen:
a) tájékozódik az értékelés feltételeinek meglétérõl, az
értékelõ csoport érkezésének idõpontjáról, az országba
történõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és távozásának idõpontjáról;
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b) felveszi a kapcsolatot az MH BHD PDRI logisztikai
biztosításért felelõs tisztjével vagy altisztjével, egyezteti a
logisztikai biztosítás rendjét;
c) a szolgálati út betartásával felveszi a kapcsolatot az
értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokával és közösen egyeztetik a látogatás programját, a tájékoztató tartalmát, a Dokumentum szerinti adattárban bejelentett technikai eszközök mennyiségét, létszámadatokat;
d) pontosítja az értékelõ csoport programját az értesítés
alapján a kísérõcsoport parancsnokával és intézkedik a
technikai eszközök számszaki adatainak pontosítására, a
tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére mintegy
8-10 fõ részére, 1-2 fõ helyi kísérõ kijelölésére, a szállítóeszközök elõkészítésére, és intézkedik a szükséges információvédelmi rendszabályok bevezetésére.
e) fogadja az értékelõ csoportot, egyezteti a bejelentésben megadott és a megérkezett személyeket, majd tájékoztatást nyújt az értékelõk részére az alakulattal egyeztetett
programról;
f) megteszi a szükséges intézkedéseket és egyeztetést
folytat az alakulat parancsnokával, amennyiben az értékelõ
csoport részérõl az elõzetes tervektõl eltérõ igény merül fel.
82. Az értékelõ csoport alakulathoz történõ megérkezését követõen az alakulat parancsnoka megtartja tájékoztatóját, majd a tájékoztató értelmezését, a kérdések megválaszolását követõen, lehetõséget biztosít az értékelõ csoport
számára az objektum, és az információ csere során megadott technikai eszközök megtekintésére, valamint a különbözõ állománykategóriákkal való találkozásra és beszélgetésre.
83. A kísérõcsoport parancsnoka az értékelõ csoport részérõl feltett kérdések megválaszolásához, a vitás kérdések tisztázásához segítséget nyújt az alakulat parancsnokának. A látogatás befejezését követõen a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t az értékelés befejezésérõl.

9. Feladatok a Dokumentum szerinti
„terület-ellenõrzés” fogadásakor
84. A kísérõcsoport parancsnok a bejelentés adatai alapján feldolgozza az ellenõrzésre vonatkozó információkat.
Az ellenõrzési szándék bejelentését 24 órán belül vissza
kell igazolni.
85. Az MH KDK az ellenõrzési szándék bejelentését
követõen azonnal értesíti a „terület-ellenõrzés” fogadásában érintett szervezetek parancsnokait, vezetõit és egyidejûleg tájékoztatja az MH KÜ-t az ellenõrzés tényérõl. Az
értesítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõpontját és
helyét, a kijelölt terület földrajzi koordinátáit, sarokpontjait, a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe helyezésére
vonatkozó kérést, a kísérõcsoport parancsnokának nevét,
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elérhetõségét. Az értesítés alapján a parancsnokok végrehajtják érintett alárendeltjeik kiértesítését, intézkednek a
parancsnoki tájékoztatók szövegének és a technikai eszközök nyilvántartásának pontosítására, továbbá a szükséges
információvédelmi rendszabályok bevezetésére. A parancsnoki tájékoztató formátumát a 2. melléklet 4. minta
okmány tartalmazza.
86. A kijelölt területen a béke elhelyezési körletekben,
vagy azon kívül elhelyezkedõ katonai szervezetek felkészülnek az ellenõrcsoport fogadására és a parancsnoki tájékoztatók megtartására.
87. Az ellenõrzésre történõ felkészülés során a kísérõcsoport parancsnoka:
a) a bejelentés alapján tájékoztatja az MH KÜ-t;
b) pontosítja, hogy az ellenõrzésre kijelölt térség területén mely katonai szervezetek, milyen tevékenységet folytatnak;
c) egyeztet a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy a térségben melyek azok a területek, melyek felett az átrepülés,
illetve a belépés tiltott,
d) pontosítja a HVK HDMCSF, az MH KDK KIKO és
az MH ÖHP szaktisztjeivel, hogy a térségben milyen katonai tevékenység folyik;
e) tájékoztatást ad a térségben folytatott katonai tevékenységrõl az ellenõrök részére;
f) felveszi a kapcsolatot az MH ÖHP és az MH LK
összekötõ tisztjeivel, egyezteti, mely alakulatok helyezkednek el a kijelölt térségben és tájékoztatást ad az ellenõrzés várható programjáról;
g) egyezteti a parancsnoki tájékoztatók tartalmát, az ellenõrzés biztosításának feladatait;
h) ellenõrzi, hogy a kijelölt területen más Résztvevõ Állam fegyveres erõi hajtanak-e végre katonai tevékenységet;
i) felveszi a kapcsolatot a katonai tevékenységben érintett Résztvevõ Állam partner szervezetével és kéri az alakulat értesítését, valamint együttmûködésüket az ellenõrzés során;
j) intézkedik az ellenõrzés elõzetes programjának összeállítását követõen a légi és földi szállítóeszközök kirendelésére az értesítésben szereplõ indulópontra;
k) a kirendelésre vonatkozó kérésben meghatározza az
ellenõrzés indulópontját, a kijelölt terület koordinátáit, a
készenlét idõpontját, az igényelt eszközöket, az igénybevétel elõrelátható idõtartamát és a kísérõcsoporttal történõ
kapcsolatfelvétel módját;
l) tájékoztatja a szállító gép személyzetét az elõzetesen
kialakított repülési útvonaltervrõl, amely alapján a személyzet számvetést készít a repülésrõl;
m) véglegesíti és repülési útvonaltervet az ellenõrcsoport megérkezését követõen;
n) felveszi a kapcsolatot az MH BHD PDRI logisztikai
biztosításért felelõs tisztjével vagy altisztjével és egyezteti
a logisztikai biztosítás rendjét.
88. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állományába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
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ra az MH ÖHP parancsnoka az MH KDK által összeállított
névjegyzék alapján engedélyezi.
89. Az ellenõrcsoportot Magyarország területére érkezését követõen a kísérõcsoport fogadja, a bejelentett és az
érkezett személyek egyeztetését követõen tájékoztatót tart
a kijelölt területrõl, valamint az ellenõrzés feltételeinek
biztosításáról. A tájékoztatón lehetõség szerint részt vesznek a kijelölt területen lévõ parancsnokságok képviselõi, a
helikopter személyzet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka.
90. Amennyiben az ellenõrcsoport részérõl a javasolt
programtól eltérõ igény merül fel, a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az MH ÖHP és MH LK összekötõjét és
az érintett szervezetek vezetõit, parancsnokait az ellenõrcsoport által kért változtatásokról. Együttmûködve az MH
ÖHP és az MH LK összekötõjével egyezteti a kért repülési
útvonalat a légi és a földi szállító személyzettel, pontosítja
a helikopter utántöltésének lehetõségeit, összehangolja a
légi és a földi szállítást, a HVK HIICSF szaktisztjével pontosítja azokat a területeket melyek felett az átrepülés tiltott.
A pontosítást követõen elfogadja az ellenõrcsoport kezdeményezését, vagy módosító javaslatot tesz.
91. A kísérõcsoport az ellenõrzés során folyamatosan
kapcsolatot tart az ellenõrzés során érintett alakulatok parancsnokaival, valamint a légi és a földi szállító személyzettel. Folyamatosan pontosítja az ellenõrzés programját,
változások esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
92. Amennyiben olyan katonai szervezet ellenõrzését
kéri az ellenõrcsoport, amely béke elhelyezési körletén kívül tartózkodik, vagy gyakorlatot hajt végre, a katonai
szervezetet az ellenõrzési szándékról a kísérõcsoport vezetõje szolgálati úton értesíti.
93. A kísérõcsoport parancsnoka részt vesz az ellenõrzés során érintett alakulatok parancsnokainak tájékoztatóján, az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megválaszolásához segítséget nyújt. Az ellenõrzés befejezésérõl
tájékoztatja az MH KÜ-t.
94. Az ellenõrzés befejezését követõen az MH KDK
FEO az MH ÖHP és az MH BHD útján kéri a légi és földi
szállítóeszközök készenlétének megszüntetését és az érintett katonai szervezetek tájékoztatását.

10. Feladatok a külföldön
és Magyarország területén végrehajtott
gyakorlat ideje alatti ellenõrzések során
95. Magyarország területén kívül, a CFE Szerzõdés és a
Dokumentum alkalmazási övezetében végrehajtott gyakorlat idõtartama alatt, a gyakorlaton résztvevõ katonai
szervezet a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti ellenõrzések során ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés bejelentése
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esetén az alakulat és a magyar fegyverzet-ellenõrzési szervezet értesítése, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése a
fogadó nemzet felelõssége.
96. A CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli ellenõrzés”
során az ellenõrcsoport jogosult a CFE Szerzõdés hatálya
alá tartozó technikai eszközök ellenõrzésére, függetlenül
attól, hogy azok mely Részes Állam fegyveres erõinek állományába tartoznak. Ennek megfelelõen az ellenõrcsoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a kijelölt területen lévõ katonai szervezet parancsnokától az alárendeltségébe tartozó – a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Az ellenõrzés feltételeinek
biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tartózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékoztató és az abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének biztosítása a magyar katonai szervezet feladata.
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hatálya alá esõ katonai szervezetének béke elhelyezési
körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton résztvevõ magyar állomány ideiglenes elhelyezési körletét, amennyiben az a
befogadó alakulat béke elhelyezési körletében került kialakításra. Az értékelõ látogatás során az értékelõ csoport,
tájékoztatást kérhet az objektumban tartózkodó katonai
szervezet parancsnokától az alakulat tevékenységének jellegérõl, a résztvevõk számáról és a technikai eszközök
mennyiségérõl.
100. Az ellenõrzés, értékelés idõszakában, amennyiben
más államok katonai szervezetei hajtanak végre gyakorlatot vagy egyéb tevékenységet Magyarország területén, a
gyakorlatot, katonai tevékenységet folytató nemzet értesítéséért, az ellenõrzés, értékelés feltételeinek jelen intézkedés szerinti biztosításáért, az ellenõr- vagy értékelõ csoport kíséréséért az MH KDK a felelõs.

97. A Dokumentum szerinti ellenõrzés bejelentése esetén az értesítés, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése a
befogadó nemzet felelõssége. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a térségben
tartózkodó katonai szervezet parancsnokától a térségben
folyó tevékenységrõl, annak jellegérõl, kiterjedésérõl a
résztvevõk számáról és a technikai eszközök mennyiségérõl. A kijelölt térségben az ellenõrcsoportnak az ellenõrzés
során lehetõvé kell tenni a területen lévõ katonai szervezetek települési helyének és technikai eszközeinek ellenõrzését. A zárt területek számát és azok kiterjedését,
amennyire lehetséges, korlátozni kell. Az ellenõrzés földrõl, levegõbõl vagy egyidejûleg mindkét helyrõl végrehajtható és maximum 48 órán keresztül tarthat. Az ellenõrzés feltételeinek biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tartózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékoztató és az abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének biztosítása a magyar katonai szervezet feladata.

101. A kísérõcsoport parancsnoka felelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a megfigyelõ repülés elõkészítésért, koordinálásáért és végrehajtásáért. A kísérõcsoport
parancsnoka – a bejelentés alapján – a megfigyelõ csoport
érkezésének idõpontjáról, a beléptetés helyérõl, idõpontjáról, a csoport összetételérõl és a csoport várható távozásának idõpontjáról tájékoztatja az MH KÜ-t. Az MH KDK
továbbítja az általános értesítést a megfigyelõ repülés fogadásában érintett alárendeltekkel rendelkezõ szervezeteknek és megküldi a megfigyelõ csoport névjegyzékét. A
megfigyelõ repülés fogadásában érintett szervezetektõl
kéri a kijelölt állomány kirendelését.

98. A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely ellenõrzés” csak a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezeteket érintheti, helyszíne a befogadó Részes Állam, CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezetének béke elhelyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton részt vevõ
magyar állomány ideiglenes elhelyezési körletét,
amennyiben az a befogadó alakulat béke elhelyezési körletében került kialakításra. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoportok jogosultak tájékoztatást kérni és kapni a befogadó nemzethez tartozó „bejelentett helyen” lévõ magyar katonai szervezet parancsnokától az alárendeltségébe tartozó
– a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai eszközök
hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az ott-tartózkodás idõtartamáról. Jogosultak továbbá a megadott
számadatok ellenõrzésére, a technikai eszközök megtekintésére is.

103. A feladat elrendelésének kézhezvételét követõen
az MH ÖHP kijelölt képviselõje, valamint a HVK HIICSF,
a Zrínyi Nonprofit Kft és az MH GEOSZ kijelölt állománya vagy képviselõje felveszi a kapcsolatot a kísérõcsoport parancsnokával. A kísérõcsoport parancsnoka az érintett szervezetek képviselõivel egyezteti a végrehajtás és az
együttmûködés rendjét, tájékoztatja õket a rendelkezésre
álló adatokról.

99. A Dokumentum szerinti „értékelõ látogatás” csak a
Dokumentum hatálya alá esõ katonai szervezeteket érintheti, helyszíne a befogadó Résztvevõ Állam Dokumentum

11. Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” fogadásakor

102. Felveszi a kapcsolatot az MH BHD PDRI kijelölt
állományával, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét, tájékoztatja az ellenõrzés fogadásának rendjérõl és programjáról. Az étkezéssel, elszállásolással és a szállítással, valamint az ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért az MH BHD PDRI a felelõs.

104. Az MH ÖHP intézkedik a kijelölt Nyitott Égbolt
repülõtér, megfigyelõ repülés fogadására történõ elõkészítésére, valamint a megfigyelõ csoport, a kísérõcsoport és
az ideiglenes határnyitást végzõk beléptetésének biztosítására. A Nyitott Égbolt feladatokra kijelölt repülõtér parancsnoka az értesítést követõen intézkedik a szükséges
helyiségek, a kapcsolattartás és az ellátás biztosítására, va-
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lamint a szükséges információvédelmi rendszabályok bevezetésére.
105. A kísérõcsoport parancsnoka a repülõtérre történõ
érkezését követõen jelentkezik a bázis parancsnokánál, és
az MH ÖHP kijelölt képviselõjével együttmûködve pontosítják a megfigyelõ repülés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását: fogadó helyiségek, pihenõ és munkahelyiségek, nemzetközi jogú telefonvonal a megfigyelõ
csoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás, beléptetés az objektumba.
106. A kísérõcsoport parancsnoka a megfigyelõ csoport
megérkezésekor fogadja a megfigyelõket és lefolytatja a
beléptetési eljárást, megtartja az általános, megfigyelõ repülés végrehajtására vonatkozó tájékoztatóját, és felügyeli
a szakszolgálatok által megtartandó tájékoztatókat. A
megfigyelõ csoport részérõl feltett kérdések megválaszolásához segítséget nyújt.
107. A Zrínyi Nonprofit Kft végrehajtja és dokumentálja a megfigyelõ repülõgép szenzorfedõk zártságának ellenõrzését. Részt vesz a repülés elõtti tájékoztatókon, a
tervezett repülési útvonal ellenõrzésében, a megfigyelõ repülõgép, a hagyományos és digitális szenzorok, kiegészítõ
berendezések földi és a repülés közbeni ellenõrzésében.
Kontrolálja a repülési paraméterek betartását, elvégzi az
útvonalkövetést és az adatrögzítést. Hagyományos nedves
légifilmek esetén kontrolálja az annotációt, végrehajtja a
negatívok laboratóriumi kidolgozását, másolását, digitalizálását A megfigyelõ repülés után tárolja az elkészült felvételeket és igény esetén biztosítja a kért másolatokat a
Részes Államok és az illetékes nemzeti szervezetek számára. Részt vesz a feladatról készült jelentés- és számlaformátum elkészítésében.
108. Az MH ÖHP biztosítja a hatáskörébe tartozó tájékoztatók megtartását, illetve a megfigyelõ repülés végrehajtásában közremûködõ légiforgalmi-irányítók, mérnök-mûszaki és meteorológus szakértõk részvételét. Kijelölt szakértõi ellátják a megfigyelõ csoportot a repülések
elõkészítéséhez és végrehajtásához szükséges repülési, léginavigációs és repülésmeteorológiai információkkal az
alábbiak szerint:
a) az MH ÖHP képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ fél által átadott feladattervet, indokolt esetben javaslatot tesz a
kísérõcsoport parancsnok részére annak módosítására, felügyeli a repülési terv kitöltését és a repülési terv engedélyeztetését,
b) légiforgalmi-irányítási szakértõje intézkedik a repülési útvonal által érintett veszélyes légterekben folyó tevékenységek szükség szerinti korlátozására, a polgári repülésirányító-szolgálattal összehangoltan a megfigyelõ repülés végrehajtásának szavatolására és az igényelt tartalék
repülõterek fogadókészségének biztosítására,
c) repülõ-mûszaki Szolgálat szakértõje vezeti a megfigyelõ fél repülõgépének repülés elõtti ellenõrzését, megszervezi a megfigyelõ repülõgép kiszolgálását,
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d) meteorológiai csoport szakértõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatón, javaslatot tesz az idõjárási viszonyoknak megfelelõen a repülés idõpontjára. Biztosítja a megfigyelõ repülések végrehajtásához szükséges repülés-meteorológiai információt.
109. A HVK HIICSF képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ
csoport feladattervét információvédelmi szempontból,
melynek eredményérõl tájékoztatja a kísérõcsoport parancsnokát. Amennyiben szükséges, javaslatot tesz a repülési útvonal módosítására. Szükség szerint értesíti az érintett szervezeteket az átrepülés idõpontjáról. Részt vesz a
repülés során készített felvételek kiértékelésében.
110. A feladat befejezését követõen az érintett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését és összeállítja a feladatról készült jelentést, csatolva a feladat során küldött és
fogadott jelentés formátumokat. Az elszámolást a külföldi
fegyveres erõk eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjérõl szóló érvényes HM utasítás alapján hajtják végre.
111. Az MH KDK által megadott adatok alapján az MH
BHD PDRI elkészíti és továbbítja a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket tartalmazó számlákat a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott formátum alapján.

12. Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
átrepülés biztosítása során
112. Az átrepülési szándék bejelentést követõen az MH
KDK parancsnoka kijelöli a készenlétet ellátó személyt,
aki a továbbiak folyamán felelõs a feladatok koordinálásáért. A kijelölt személy ellenõrzi a kapott információkat, tájékozódik a megfigyelõ repülõgép átrepülésének várható
idõpontjáról és errõl értesíti a Zrínyi Nonprofit Kft-t, tervezett leszállás esetén az MH KÜ-t is tájékoztatja.
113. Az átrepülés során kapcsolatot tart a kijelölt Nyitott Égbolt repülõtérrel, amennyiben az átrepülés során
mûszaki meghibásodás miatt nem tervezett leszállást hajtanak végre, megszervezi a kamerafedõk zártságának ellenõrzését és – igény esetén – biztosítja az ideiglenes határnyitást, a megfigyelõ csoport elhelyezését, ellátását,
szállítását.
114. Amennyiben a megfigyelõ repülõgép technikai kiszolgálás céljából leszállást tervez magyar Nyitott Égbolt
repülõtéren, akkor az MH KDK szolgálati úton megküldi
az általános értesítést az átrepülésrõl az átrepülés biztosítási feladataiban érintett szervezeteknek, a Nyitott Égbolt repülõtereknek, valamint tájékoztatja a Zrínyi Nonprofit
Kft-t és kéri a szakembereik útbaindítását. A feladat biztosítására kijelölt személy összeállítja az átrepülés során le-
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szálló megfigyelõ repülõgép fogadásához, ellenõrzéséhez
szükséges okmányokat, fogadja a megfigyelõ csoportot.
Elvégzi a kamerafedõk zártságának ellenõrzését, a formátumok kitöltését és továbbítását az MH KDK részére.

121. Az ellenõrzési feladat befejezését követõen az
érintett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését,
összeállítja a jelentéseket az ellenõrzésrõl.

115. Az MH BHD PDRI a technikai kiszolgálást követõen – együttmûködve az MH KDK kijelölt szaktisztjével – számlát állít ki. A tranzitáló Részes Állam repülõgépének technikai meghibásodása, vagy egyéb, elõre nem
tervezett leszállás során az MH KDK szolgáltatási igénylése – ilyen esetben utólagos igénylése – alapján megszervezi a megfigyelõ csoport, illetve a kijelölt kísérõ személyek szállítását, elhelyezését és étkeztetését.

14. Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” végrehajtásakor

116. Az MH KDK kijelölt képviselõjének a feladata a
technikai kiszolgálást követõen addig tart, amíg a megfigyelõ repülõgép elhagyja Magyarország légterét.

13. Feladatok a CFE Szerzõdés
és a Dokumentum szerinti
„ellenõrzések” végrehajtásakor
117. Az MH KDK az ellenõrzések célországaira és az
objektumokra vonatkozó javaslatát az érintett szervezetek
képviselõinek részvételével szervezett szakértõi munkacsoport ülésen állítja össze.
118. Az MH KDK szakállománya a felkészülés során
elgondolást alakít ki a végrehajtás rendjére, összeállítja az
ellenõrcsoportot, javaslatot tesz a bevonható állományú
ellenõrök alkalmazására. Önköltséges ellenõrzés esetén
intézkedik az ellenõrzés költségeinek biztosítására, az angol és orosz nyelvû garancialevél elkészítésére és megküldésére a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak (a továbbiakban: a KNBSZ). Megküldi a külföldi vendégellenõrök
részére az ellenõrzés részadatait, kéri a bevonható állományú ellenõrök kijelölését, útbaindítását és végzi felkészítésüket, összeállítja a kiutazáshoz szükséges okmányokat.
Pontosítja a célobjektumokat és a tartalék objektumot,
adatot gyûjt, feldolgozza a korábbi ellenõrzések tapasztalatait, elemzi az adattárak vonatkozó adatait és ennek alapján tájékoztató anyagokat állít össze.
119. Az MH KDK szakállománya az ellenõrzés elõtt
pontosítja a felkészülés érdekében tett intézkedések végrehajtását, a berendelt és a vendégellenõri állomány ellátásának, szállításának elszállásolásának helyzetét, az ellenõri
felszerelés, ajándékok, repülõjegyek, útlevelek, napidíjak
felvételezését, elosztását. Elkészíti és továbbítja a megfelelõ formátumot az ellenõrzés bejelentésére vonatkozóan.
120. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoport parancsnoka
tájékoztatást ad az MH KÜ-nek az ellenõrcsoport indulásáról, a rendkívüli eseményekrõl és a csoport haza érkezésérõl.

122. Az MH KDK szakállománya végzi a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár és a KKM biztonságpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, politikai igazgató által jóváhagyott megfigyelési
feladatok tervezését, a hivatalos csatornákon keresztül
Magyarország aktív kvótájának bejelentését, tervezi a
megfigyelõ repülések útvonalait, egyeztetést folytat a
NATO tagországok társszervezeteivel az aktív kvóták felhasználásáról. Az aktív kvóták felhasználásának idõpontját és célját az éves tervben szerepeltetni, arról az érintett
szervezeteket a tárgyévet megelõzõ év október végéig elõzetesen tájékoztatni kell. A feladat tervezéséhez szükséges
elõzetes egyeztetéseket az érintett szervezetekkel le kell
folytatni.
123. Az MH KDK parancsnoka kijelöli a megfigyelõ
csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a megfigyelõ csoport összeállításáért és a feladatok koordinálásáért. Az MH KDK a feladat elrendelésérõl – a végrehajtást
megelõzõen legalább 5 héttel – tájékoztatja az érintett
szervezeteket. Az elrendelés kézhezvételét követõen a
végrehajtásban érintett szervezetek állományából kijelölt
személy felveszi a kapcsolatot a megfigyelõ repülés vezetésére kijelölt csoport parancsnokával, tájékozódik a megfigyelõ repülés adatairól.
124. A megfigyelõ csoport parancsnoka elkészíti a kiutazási engedélyt, illetve a szolgáltatási igényt, amelyeket
legalább két héttel a feladat megkezdése elõtt megküld az
MH BHD PDRI részére, illetve a feladat elõkészítésének
idõszakában tájékoztatja az MH KÜ-t a megfigyelõ repülésrõl.
125. Az igényelt ellátással, szállítással, valamint az ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült
költségeket tartalmazó számlák összeállításáért a Nyitott
Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott formátum alapján az MH BHD PDRI a felelõs.
126. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik a megfigyelõ
repülõgép és a személyzet biztosítására, a megfigyelõ repülõgép, valamint a kijelölt Nyitott Égbolt repülõtér elõkészítésére és a megfigyelõ repülés végrehajtására, a megfigyelõ csoport tagjainak és az ideiglenes határnyitást végzõk beléptetésének biztosítására. Az MH KDK által összeállított névjegyzék alapján engedélyezi a nem magyar állampolgárok és a nem az MH állományába tartozó megfigyelõk felvételét az utas listára.
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127. A Zrínyi Nonprofit Kft a felkérés alapján az MH
KDK-val együttmûködve, a rendelkezésekre álló adatok
alapján, megtervezi a megfigyelõ repülés útvonalait. A feladatot megelõzõ 30 napon belül gyakorlórepülésen elvégzi a szenzor és a kameravezérlõ mûködésének és a laboratóriumi kidolgozó és másolóberendezések ellenõrzését.
A Nyitott Égbolt feladat során bemutatja a szenzorkonfigurációkat, a laboratóriumi kidolgozó és másolóberendezéseket, részt vesz a repülõgép és szenzorok földi ellenõrzésében a megfigyelõ repülés alatt mûködteti a szenzort, a
vezérlõ- és annotációs berendezést, rögzíti az útvonalat és
a repülési adatokat, gondoskodik a légifilm kezelésérõl,
kísérésérõl. Végrehajtja az exponált légifilmek laboratóriumi kidolgozását, lemásolását, digitalizálását, tárolását, az
adatszolgáltatást a Részes Államok és az illetékes szervezetek számára, részt vesz a feladatról készült jelentés és
számlaformátum elkészítésében.
128. A Nyitott Égbolt megfigyelõ rendszer szenzorjainak üzemeltetését, a készített dokumentáció elõhívását és
tárolását, valamint igény szerinti sokszorosítását a Zrínyi
Nonprofit Kft. végzi.
129. Az MH GEOSZ képviselõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatókon, segíti a megfigyelõ csoport munkáját, javaslatot tesz az idõjárási viszonyoknak megfelelõen
a repülés idõpontjára. Igény esetén az MH GEOSZ térképeket biztosít a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.
Biztosítja a megfigyelõ repülések végrehajtásához szükséges repülésmeteorológiai információkat.
130. A feladat befejezését követõen az érintett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését, és összeállítja a magyar nyelvû jelentéseket, csatolva a feladat során küldött
és fogadott nemzetközi jelentési formátumokat.

15. A honvédelmi szervezetek egyéb feladatai
az ellenõrzések biztosítása során
131. Az MH BHD PDRI és a HM VGH végzi a CFE
Szerzõdés, a Dokumentum, a kétoldalú megállapodások és
a Dayton-i Béke Keret-megállapodás, valamint az OS
Szerzõdés által elõírt – Magyarország által tervezett és fogadott – ellenõrzések, megfigyelõ repülések és egyéb rendezvények végrehajtásának és fogadásának logisztikai támogatását, amelyet az MH KDK parancsnoka által aláírt
kiutazási engedély és szolgáltatási igénylés alapján szervez és biztosít. A szállás, étkeztetés, szállítás, határnyitás
és a feladatok egyéb logisztikai biztosítása során a hatályos belsõ rendelkezések elõírásai szerint jár el.
132. Az MH BHD PDRI kijelölt képviselõje a nemzetközi ellenõrcsoportok tevékenységének biztosítása során,
együttmûködik a kísérõcsoport parancsnokával a szállás,
az étkeztetés, a szállítás, a határnyitás és egyéb, a feladat
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végrehajtásához kapcsolódó szolgáltatások megszervezésében. A feladatok befejezését követõen pontosítják a felhasznált költségkereteket, valamint a külföldi partnerszervezet felé történõ elszámolás rendjét.
133. Az MH BHD katonai rendészeket biztosít Magyarország területén feladatot végzõ ellenõrcsoportok tevékenységének biztosítása érdekében. A feladatra kijelölt
katonai rendész járõr parancsnoka felveszi a kapcsolatot a
kísérõcsoport parancsnokával a feladat részleteinek pontosítása érdekében, illetve a feladat megkezdését megelõzõen részt vesz a kísérõcsoport parancsnoka által vezetett felkészítésen. A feladat végrehajtásának teljes idõtartama
alatt a rendész járõr parancsnoka folyamatosan kapcsolatot tart a kísérõcsoport parancsnokával, vagy az általa kijelölt személlyel. Az MH BHD Magyarország területén fogadott CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti terület
ellenõrzések során – igény esetén – olyan híradó eszközökkel felszerelt terepjáró személygépkocsikat biztosít,
melyek képesek az ellenõrzésben részt vevõ légi szállítóeszközökkel való kommunikációra.
134. A Zrínyi Nonprofit Kft a Részes Államok felkérésére elvégzi a Részes Államok által végrehajtott megfigyelõ
repülések során exponált filmek laboratóriumi kidolgozását és duplikálását.

16. Záró rendelkezések
135. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ 8.
napon lép hatályba.
136. Az érintett honvédelmi szervezetek vezetõi, parancsnokai az együttes intézkedésben meghatározott feladatok végrehajtására, az együttes intézkedés hatálybalépését követõen 90 napon belül pontosítják belsõ rendelkezéseiket, kiegészítik a Szervezeti és Mûködési Szabályzataikat, az érintett 24 órás õr- és ügyeleti szolgálatok szolgálati utasításait, illetve az alárendeltségükbe tartozó, a
feladatkör végzésére kijelölt személyek munkaköri leírásait.
137. Az együttes intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok végrehajtásáról szóló 42/2011. (HK 11.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés.

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

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 7/2015. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Táblázatok az adatok továbbítására
1. táblázat
A rendszeresített tiszti, altiszti és legénységi állomány összlétszámára vonatkozó táblázat
Állománykategória

Rendszeresített összlétszám

(a)

(b)

Tiszt
Altiszt
Legénységi állomány
Honvéd tisztjelölt állomány
Honvéd altisztjelölt állomány

2. táblázat
Összesített létszámadatok
Fsz.

Kategória

Alkategória

Létszám

(a)

(b)

(c)

(d)

1.

Korlátozás alá esõ katonai szervezetek
állományának összlétszáma

2.

Szárazföldi csapatok

3.

Légi és légvédelmi csapatok

4.

Központi törzsek, parancsnokságok

5.

Központi alárendeltségû szervek, csapatok

6.

Tartalékos állomány

7.

Ebbõl 90 napot meghaladó szolgálatot teljesítõ

8.

Egyéb katonai szervek

3. táblázat
Szervezeti felépítésre és az alárendelt alakulatok létszámára vonatkozó adatok
Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet megnevezése

(a)

(b)

Szolgálati elöljárók
I. szint

II. szint

(c)

(d)

Beosztásszám

Béke elhelyezés,
koordináták

(e)

(f)
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4. táblázat
A rendszerbõl kivont, kutatás-fejlesztésben lévõ, kutatás-fejlesztéshez és vizsgálatokhoz használt, exportra, re-exportra váró és belügyi feladatokra kijelölt, CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközökrõl
Szervezet, raktár neve, helye, földrajzi
koordinátái, létszámadatok

Típus

Egyedi azonosítók

(a)

(b)

(c)

Harckocsi
Páncélozott harcjármû
Tüzérség 100 mm és a felett
Támadó helikopter
Harci repülõgép

5. táblázat
Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány összlétszáma
Aktív szolgálatban lévõ tiszt, altiszt, legénységi állomány összlétszáma
rendfokozatonként a tárgyév január 1-i helyzetnek megfelelõen
(a)

(b)

Tábornok
Ezredes
Alezredes
Õrnagy
Százados
Fõhadnagy
Hadnagy
Zászlósok
Fõtörzsõrmester
Törzsõrmester
Õrmester
Legénység

(k)

(m)

(n)

(o)

(p)

Harci támogató,
fegyvertelen szállító helikopterek

Páncélozott harcjármûvekhez hasonlók
(l)

Támadó helikopterek

(j)

Szállító repülõgépek

(i)

Sorozatvetõk

(h)

Aknavetõk

(g)

Ágyúk, tarackok, ágyútarackok

Nehézfegyverzetû Harcjármûvek
(f)

Oktató repülõgépek

(e)

Harci repülõgépek

(d)

Gyalogsági harcjármûvek

Páncélozott szállító jármûvek

Harckocsik
(c)

Páncéltörõ eszközök

(b)

Hídvetõ harcjármûvek

(a)

Szervezet megnevezése, béke elhelyezés

Katonai szervezet azonosítója

6. táblázat
A CFE Szerzõdés és a Dokumentum hatálya alá tartozó eszközök elhelyezkedésérõl és mennyiségérõl

(q)
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7. táblázat
Az elõzõ 12 hónap alatt a rendszerbe állított, a CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és felszerelés
Fegyverzet kategória és alkategória
megnevezése

Eszköz típusa

Eszköz mennyisége

Származási hely, forrás

(a)

(b)

(c)

(d)

Harckocsik

Összesen:

Páncélozott harcjármûvek

Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek
Gyalogsági harcjármûvek
Tüzérségi eszközök

Összesen:

Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk
Harci repülõgépek

Összesen:

Támadó helikopterek

Összesen:

Speciális támadó
helikopterek

8. táblázat
Az elmúlt 12 hónap alatt a következõ hagyományos fegyverzetek kerültek kivonásra az alkalmazási területen lévõ
fegyveres erõktõl
Fegyverzet kategória
és alkategória megnevezése

Eszköz
típusa

Eszköz
mennyisége

Legutolsó
bejelentett
elhelyezkedés

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Harckocsik

Összesen:

Páncélozott harcjármûvek

Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek
Gyalogsági harcjármûvek
Tüzérségi eszközök

Összesen:

Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk
Harci repülõgépek

Összesen:

Támadó helikopterek

Összesen:

Speciális támadó helikopterek

2. szám
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9. táblázat
Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területre került, a fegyveres erõknél rendszeresített, a CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és felszerelés
Fegyverzet kategória
és alkategória megnevezése

Eszköz
típusa

Eszköz
mennyisége

Rendeltetési
mennyisége

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Egyedi
azonosító

Megj.

Harckocsik

Összesen:

Páncélozott harcjármûvek

Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek
Gyalogsági harcjármûvek
Tüzérségi eszközök

Összesen:

Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk
Harci repülõgépek

Összesen:

Támadó helikopterek

Összesen:

Speciális támadó helikopterek

10. táblázat
A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök mennyiségében beálló változásokról
Alakulat
CFE
azonosítója

Megnevezése,
Helyõrsége

Eszköz
Típusa

Régi

Változás

Új

Hatályos

11. táblázat
Az állandó jellegû változások a szervezeti felépítésben
1.
2.

Változás típusa:
Fsz.:

(a)
(b)
(c)
(c)
(d)
(e)

Adatok:

Alakulat CFE azonosító:
Alakulat/egység megnevezése:
Helyõrség/koordináta:
Elsõ szintû elöljáró:
Második szintû elöljáró:
A változás hatálybalépése:

Módosítás/Törlés/Létrehozás
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12. táblázat
Részvétel a béketámogató missziókban
Fsz.

Misszió megnevezése

Misszió neve

Meglévõ létszám

13. táblázat
A katonai tevékenységek bejelentéséhez szükséges információk
Szükséges információk:
(a) a bejelentendõ katonai tevékenység száma:
(b) a katonai tevékenység típusa és megnevezése:
(c) a katonai tevékenység általános jellemzõi és célja:
(d) a katonai tevékenységben részt vevõ Államok:
(e) a katonai tevékenység területe földrajzi koordinátákkal meghatározva, és ahol
lehetséges, földrajzi meghatározásokkal jelölve:
(f) a katonai tevékenység tervezett idõtartama az elõrelátható kezdési
és befejezési idõpontokkal jelölve:
(g) a katonai tevékenységben részt vevõ állomány elõrelátható összlétszáma:
(h) a részt vevõ állomány elõrelátható összlétszáma részt vevõ Államonként, amennyiben
több mint egy Állam vesz részt a tevékenységben:
(i) a katonai tevékenységben részt vevõ haderõnemek:
(j) a katonai tevékenység várható szintje és a közvetlen irányító parancsnokság
megnevezése, amelynek vezetése alatt a katonai tevékenységre sor kerül:
(k) a katonai tevékenységben várhatóan részt vevõ szervezetek száma
és típusa:
(l) kiegészítõ információk:

Megnevezés
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2. melléklet a 7/2015. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Parancsnoki tájékoztató, bejelentett hely vázlat minták

1. minta

A bejelentett hely parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket, ........................................................................................................................................... vagyok,
a Magyar Honvédség ............................................................................ alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre
kijelölt „Bejelentett hely” parancsnoka (az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása).
A bejelentett hely megnevezése (pl. Hódmezõvásárhely): ............................................................................................
A bejelentett hely száma (pl. HU-O-62):
Átadom önöknek a „Bejelentett hely” vázlatát.
A vázlaton jelölt koordináta azonosítási pont a laktanya fõbejárata.
A bejelentett helyen az alábbi ellenõrzési objektumok találhatók:
1. Alakulat megnevezése (pl. MH 5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): ..........................................................
Azonosító kódja (pl. HU0198 OOV13): ........................................................................................................................
Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................
2. Alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító kódja: .............................................................................................................................................................
Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................
A bejelentett helyen lévõ katonai alakulatok összesített létszáma: ...............................................................................
(Nem csak a CFE adattárban szereplõ alakulatok!)
A bejelentett hely területén az alábbi – közös használatú területeken elhelyezett – a CFE Szerzõdés hatálybalépését
megelõzõen (1991 elõtt) kiállított múzeumi tárgyak, kiképzési vagy egyéb célra kivont eszközök találhatók.
Eszköz típusa:

Mennyisége:

Kiállítás (kivonás) idõpontja:

Jelenlegi tartózkodási helyünk: ......................................................................................................................................
Az ellenõrcsoport számára biztosított helyiségek: .........................................................................................................
Tájékoztatómat befejeztem, kérem nevezzék meg az ellenõrizni kívánt ellenõrzési objektumot.
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2. minta
Az ellenõrzési objektum parancsnokának tájékoztatója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket, ........................................................................................................................................... vagyok,
a Magyar Honvédség ............................................................................ alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt objektum parancsnoka.
Az ellenõrzési objektum megnevezése (pl. MH5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): Az ellenõrzési objektum
azonosítókódja (pl. HU0198 OOV13):
Alárendeltsége
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: .............................................................................................................................................................
Az ellenõrzési objektumban az alábbi jelentési kötelezettség hatálya alá esõ technikai eszközök találhatók:
Technikai eszköz típusa:

A legutóbbi információcsere
során jelentve:

Az objektumban jelenleg
van:

Az eltérés oka:

Az ellenõrzési objektum területén az alábbi, a CFE Szerzõdés hatálybalépését megelõzõen kiállított múzeumi tárgyak,
kiképzési vagy egyéb feladatokra (pl. céltárgyak) kivont eszközök találhatók.
Eszköz típusa:

Mennyisége:

Kiállítás idõpontja:

Az eszközök mennyiségi ellenõrzésének elõsegítése érdekében a kijelölt helyi kísérõk jegyzékkel rendelkeznek.
Az ellenõrzési objektum legutóbbi információcserében jelentett létszáma: ................................... fõ, jelenleg van:
............................. fõ.
Az eltérés oka: ...............................................................................................................................................................
Az ellenõrzés során – biztonságuk érdekében – kérem, tartsák be az alábbi biztonsági rendszabályokat:
– felállított õrök megközelítése, felfegyverzett repülõgépek megközelítése stb.
Az Önök szállításához az objektum területén és a kapcsolódó gyakorlótereken, lõtereken az alábbi szállítóeszközöket
biztosítottuk:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
Az alcsoportok közötti összeköttetés a helyi kísérõknél lévõ rádiókészülékekkel/mobiltelefonokkal oldható meg.
Szükség esetén mentõ gépkocsi, orvos áll rendelkezésre.
Az objektumban a helyi kísérõik
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
Az ebéd javasolt idõpontja: ..............................................................

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tájékoztatómat befejeztem, várom kérdéseiket.
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3. minta
A Dokumentum szerinti értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket ........................................................................................................................................... vagyok
az Önök által értékelõ látogatásra kijelölt, a Magyar Honvédség ................................................................... alakulatának
parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása)
Az értékelõ látogatás során az alábbi programot javaslom:
– Parancsnoki tájékoztató, válasz a felmerülõ kérdésekre: 08.30–10.00,
– A laktanya fõbb létesítményeinek megtekintése: 10.00–12.30,
– elhelyezési körlet,
– étkezde,
– mûvelõdési otthon,
– tantermek,
– telephely, javítómûhely stb.
– Ebéd: 12.30–13.30.
– Külsõ kiképzési bázisok megtekintése: 13.30–16.00.
– lõtér,
– gyakorló tér,
– találkozó a különbözõ állománykategóriák képviselõivel.
– A helyõrség bemutatása: 16.00-tól.
Az Önök szállításához rendelkezésre álló eszközök: .................... db terepjáró személygépkocsi.
Szükség esetén, orvosi ellátást az alakulat segélyhelyén tudunk biztosítani.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):
Alárendeltsége:
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: .............................................................................................................................................................
Az alakulat rendeltetése:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
Az alakulat az értékelõ látogatás idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordináták): ..................................................................................
A laktanya területe: .................................. km 2
Az alakulat a következõ gyakorló- és lõterekkel rendelkezik:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Az alakulat szervezeti felépítésének vázlatos bemutatása (max. z., önálló szd. szintig)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tájékoztató a kiképzési feladatokról, sajátosságokról:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tájékoztató a katonák számára biztosított közmûvelõdési, kulturális és sport lehetõségekrõl:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A laktanya fõbb objektumainak bemutatása:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Az alakulat állományában az éves információ-cserében jelentett technikai eszközök:
Technikai eszköz típusa:

A legutóbbi információcsere
Az alakulatnál jelenleg van:
során jelentve:

Az eltérés oka:

Az objektum területén található múzeumi tárgyak vagy egyéb kiképzési céllal használt eszközök:
Eszköz típusa:

Mennyisége:

Kiállítás idõpontja:

Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békelétszáma: ................................... fõ
Jelenleg van: .......................................................................................................................... fõ
A legutóbbi információcserében megadott létszámtól való eltérés indoka:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
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4. minta
A Dokumentum szerinti ellenõrzés fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket, ........................................................................................................................................... vagyok
az Önök által kijelölt területen található, a Magyar Honvédség ................................................................... alakulatának
parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):
Alárendeltsége:
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................
Az alakulat rendeltetése:
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
Az alakulat területellenõrzés idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordinátái): ..................................................
Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békelétszáma: ....................................... fõ
Jelenleg van: .............................................................................................................................. fõ
Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentkezett technikai eszközei: ......................... db
Jelenleg van: .............................................................................................................................. db
Amennyiben a katonai szervezet nem béke-elhelyezési körletében tartózkodik a jelentést az alábbi információkkal
kell kiegészíteni:
Az ellenõrzött alakulat aktuális tartózkodási helye:
Az alakulat aktuális tevékenysége, annak aktuális fázisa, a résztvevõk létszáma és a technikai eszközök száma, a tevékenység várható befejezése: ................................
Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
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Bejelentett hely vázlat kiegészítõ térképvázlattal
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6. minta

A bejelentett hely vázlatok jelmagyarázata

1. magyarázat

A bejelentett hely vázlatával kapcsolatos általános elõírások:
a) A bejelentett hely vázlatának tartalmaznia kell, valamennyi, katonai alakulathoz, egységhez, vagy más katonai
szervezethez tartozó összefüggõ területet, olyan módon, hogy a bejelentett hely külsõ határvonala válassza el e területeket a civil területektõl. A határvonal lehet természetes vagy mesterséges. Bármely határ, amely két katonai alakulat, egység, vagy szervezet összefüggõ területei között húzódik, nem képezheti a bejelentett hely külsõ határát.
b) A bejelentett helyhez tartozik:
i) valamennyi terület, amely kizárólagos jelleggel a bejelentett helyen lévõ ellenõrzési objektumhoz, vagy objektumokhoz tartozik. A bejelentett helyhez tartozik valamennyi, a bejelentett hely határain belül esõ terület, amelyek bármely más – nem ellenõrzési objektumként nyilvántartott – katonai alakulathoz, egységhez, illetve szervezethez tartozik;
ii) valamennyi lõtér, gyakorlótér, javító bázis, raktár, helikopter leszállóhely, vasúti berakodó hely, amely bármely
fentiekben meghatározott alakulathoz, egységhez, illetve katonai szervezethez tartozik, és a CFE Szerzõdés hatálya alá
tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik a területükön;
iii) valamennyi külön elhelyezésben lévõ terület, amelyen az ellenõrzési objektumhoz tartozó, – CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – hagyományos fegyverzet vagy harci technika található állandó vagy ideiglenes jelleggel.

2. magyarázat
A bejelentett hely vázlat formai kellékei
a) Földrajzi koordináta, melynek meg kell egyezni, a tárgyévi adattár V. Fejezetében megadott koordinátáival és a
vázlaton jól láthatóan – az adott Részes Állam valamennyi bejelentett hely vázlatán egységes jellel – jelölt koordináta
bemérési pont.
b) Méretarány: valamennyi bejelentett hely vázlaton egy általánosan érvényes méretarányt kell feltüntetni. A külön elhelyezésben lévõ területek esetében, amennyiben másképp nem oldható meg, eltérõ méretarány is alkalmazható. Több
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külön elhelyezésben lévõ terület esetén több eltérõ méretarány is szerepelhet. A méretarányokat valamennyi vázlaton fel
kell tüntetni, beleértve a külön elhelyezésben lévõ területekét is amennyiben azok eltérnek az alap bejelentett hely vázlat
méretarányától.
c) A bejelentett hely határvonala: a bejelentett hely határa Részes Államonként egységesen meghatározott jellel, vagy
jelekkel kerül feltüntetésre a vázlatokon. A határvonal jelöli a bejelentett hely külsõ határát. A bejelentett hely vázlata
magába kell, hogy foglalja valamennyi területet melyek kizárólag az ellenõrzési objektumokhoz tartoznak, valamint a
vázlat külsõ határán belül helyezkednek el, de más katonai szervezet tartoznak, illetve az ellenõrzési objektumok közös
használatában vannak. A bejelentett hely vázlat szemlélteti a külön elhelyezésben lévõ területek földrajzi elhelyezkedését, távolságát és irányát a bejelentett hely alap objektumától. A külön elhelyezésben lévõ területekhez vezetõ útvonalakat is fel kell tüntetni a vázlatokon. Amennyiben ez más módon nem oldható meg, akkor a bejelentett hely vázlathoz térképvázlat csatolása javasolt, amelyen azonosítható a koordináta bemérési pont, valamint szemléltethetõ a külön elhelyezésben lévõ területek iránya, távolsága, és az odavezetõ útvonal. A bejelentett hely állhat több nem összefüggõ területbõl
is, ebben az esetben minden különálló területnek fel kell tüntetni a saját külsõ határvonalát a vázlaton.
d) Az ellenõrzési objektumokhoz tartozó területek határvonala: minden ellenõrzési objektum határvonalát a bejelentett hely határvonalától eltérõ jelzéssel vagy színezéssel kell jelölni. A területeken belül jelölni kell az ellenõrzési objektum azonosító számát, melyet fel kell tüntetni az objektumhoz tartozó, de önálló elhelyezésben lévõ területek vázlatán is.
e) Fõbb épületek és utak: a bejelentett hely, valamint a hozzá tartozó külön elhelyezkedõ területek vázlatán fel kell
tüntetni azon helyeket, ahol a CFE Szerzõdés által korlátozás alá esõ technikát és a hasonló eszközöket ideiglenes vagy
állandó jelleggel tárolják. Jelölni kell továbbá a fõbb épületeket és utakat méretarányosan úgy, hogy biztosított legyen az
ellenõrök részére a tájékozódás az objektum területén. A vázlatnak minden olyan épületet tartalmaznia kell, amely rendelkezik 2 méter, vagy annál szélesebb bejárattal.
f) A bejelentett hely személyi és gépjármûvek számára szolgáló bejáratai: a bejelentett hely vázlatának – az adott Részes Államon belül egységesen – szemléltetnie kell azokat a helyeket, ahol az ellenõrzési objektumba való be-, illetve kijutás lehetséges. Hasonló módon kell feltüntetni az ideiglenesen vagy állandó jelleggel külön elhelyezésben lévõ területek ki- és bejáratait is.
g) Egyéb, a bejelentett hely vázlaton feltüntetendõ adatok: a bejelentett hely vázlatokon minden esetben fel kell tüntetni a bejelentett hely megnevezését és azonosítóját, a jelmagyarázatot, a vázlat készítésének idõpontját, az észak-déli
irányt, a bejelentett helyhez tartozó helikopter leszálló helyeket, valamint azt hogy a bejelentett hely területe kisebb vagy
nagyobb-e, mint 20 km2.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2015. (HK 2.) HVKF
parancsa
a tanulmányokat támogató kötelék létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
14/2015. (HK 2.) HVKF
parancsa
a 2015. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
17/2015. (HK 2.) HVKF
parancsa
„A Kiképzési Program a Magyar Honvédség
mûszaki katonái részére” címû fõnökségi kiadvány
kidolgozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
11. § (3) bekezdés alapján a következõ
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7. Az MH KDK parancsnokának felkérése alapján a kidolgozó csoport munkájában a 11. pont szerinti kijelölteken kívül, eseti jelleggel a Kiadvány által érintett szakterület más képviselõje is részt vehet.
8. A Kiadvány kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a hatályban
lévõ, mûszaki támogatásra vonatkozó szabályzókkal,
b) teljes körûen szabályozza az MH mûszaki szakalapozó kiképzés és szakkiképzés feladatai végrehajtásának eljárásrendjét,
c) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és követelményeinek, valamint a hatályos és normatív módon kötelezõ NATO és magyar katonai terminológiának.

parancsot
adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH )
katonai szervezeteire terjed ki.
2. „A Kiképzési Program a Magyar Honvédség mûszaki
katonái részére” címû fõnökségi kiadvány (a továbbiakban: Kiadvány) elkészítése érdekében kidolgozó csoportot
hozok létre.
3. A Kiadvány kidolgozási folyamatát az MH Kiképzési
és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnok irányítja.
4. A Kiadvány kidolgozásának szakmai felelõse az
MH KDK.
5. A kidolgozó csoport vezetõje a MH KDK Szakkiképzési és Kiképzés Ellenõrzõ Osztály osztályvezetõje, helyettese az MH KDK Szakkiképzési és Kiképzés Ellenõrzõ Osztály mûszaki fõtisztje.
6. A kidolgozó csoport tagja
6.1. a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség,
6.2. az MH Altiszti Akadémia,
6.3. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
6.4. az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
6.5. az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
6.6. az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
6.7. az MH 86. Szolnok Helikopterbázis,
6.8. az MH Pápa Bázisrepülõtér,
6.9. az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
6.10. az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred, és
6.11. az MH Kiképzési és Doktrinális Központ
szakállományából kijelölt személy.

9. A Kiadvány kidolgozásának rendje a következõ:
a) az MH KDK parancsnoka a Kiadvány kidolgozási
ütemtervét 2015. február 15-ig terjeszti fel jóváhagyásra a
HVKF részére,
b) az MH KDK parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai
részére szakmai összevonást kezdeményezhet,
c) a Kiadvány hatálybalépésének tervezett idõpontja
2015. december 15.
10. A lektor, a szakmai felelõs szervezet vezetõje által
kijelölt vagy felkért személy, személyek. A lektort a feladata ellátásáért díjazás nem illeti meg.
11. A kidolgozó csoport létrehozásával érintett szerv,
valamint szervezet vezetõje, parancsnoka az általa kijelölt
személy, valamint – akadályoztatása esetén – a helyettesének névsorát a parancs hatályba lépését követõ 8 napon belül megküldi az MH KDK parancsnokának.
12. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõ 15 napon belül kezdi meg munkáját.
13. A parancs az aláírását követõ napon lép hatályba*,
és 2016. december 31-én hatályát veszti.

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

* A parancs aláírásának napja 2015. február 3.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
5/2015. (HK 2.) HVKF
intézkedése
a V4 EU Harccsoportban részt vevõ
Magyar Honvédség V4 EU Harccsoport ideiglenes
katonai szervezet megalakításával és felkészítésével
kapcsolatos katonai szakmai feladatok
elõkészítésérõl és 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 11. §
(3) bekezdése alapján a következõ
intézkedést
adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek az MH V4 EU Harccsoportba (a továbbiakban: HM
V4 EU HCS) kijelölt személyi állomány és alegységek
összeállításában, felszerelésében, felkészítésében és tevékenységük biztosításában érintettek.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy az intézkedésben meghatározott feladatok végrehajtásában közremûködni szíveskedjen.

2. Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása
3. A katonai szervezet megnevezése: Magyar Honvédség V4 EU Harccsoport megnevezésének rövidítése:
MH V4 EU HCS.
4. Az MH V4 EU HCS az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: ÖHP) válságkezelõ- és béketámogató mûveletekben résztvevõ területileg elkülönült
szervezeti egysége. A szervezeti egység állománytáblával
és felszerelési jegyzékkel létrehozott ezred jogállású ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelöléssel, a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-
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technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.
5. Az MH V4 EU HCS feladata a V4 EU Harccsoport
– V4 EU Battlegroup – (a továbbiakban V4 EU BG) részeként megfelelõ közjogi döntést követõen békefenntartásban, békekikényszerítésben, humanitárius segítségnyújtásban, szemben álló felek lefegyverzésében és fegyverbegyûjtésben, kiürítési mûveletekben valamint a terrorizmus
elleni harc katonai feladatai végrehajtásában történõ részvétel.
6. Az MH V4 EU HCS készenléti feladatait a V4 EU BG
mûveleti parancsnoka mûveleti alárendeltségében – 2016.
január 1-tõl 2016. június 30-ig terjedõ idõszakban – hajtja
végre.
7. Az MH ÖHP parancsnoka a megalakításra, ideiglenes
befogadásra, valamint pénzügyi és számviteli, illetve logisztikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésével a Honvéd Vezérkar (továbbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HTCSF) útján
kezdeményezi a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Tervezési és Koordinációs Fõosztály felé az
MH V4 EU HCS megalakítására vonatkozóan az MH
ÖHP alapító okiratának MH V4 EU HCS-vel történõ kiegészítését.
8. Az MH V4 EU HCS létszáma 716 fõ.
9. A harccsoport összetétele:
a) a Mûvelet Parancsnokság – Operations Headquarters
(a továbbiakban: OHQ) törzstiszti csoportjában: 31 fõ
b) a Hadszíntéri Parancsnokság – Force Headquarters
(a továbbiakban: FHQ) törzstiszti csoportjában: 37 fõ
c) a Zászlóalj Parancsnokság – Battalion Headquarters
(a továbbiakban: Bn HQ) törzstiszti csoportjában: 8 fõ
d) a lövész században 214 fõ, ezen belül a század törzsben 16 fõ, a négy lövész szakaszban 116 fõ, a támogató
szakaszban 42 fõ, a logisztikai szakaszban 28 fõ, az egészségügyi részlegben 7 fõ, valamint az elõretolt légi irányító
csoportban 5 fõ,
e) a felderítõ modulban 11 fõ, ezen belül a HUMINT
csoportban 6 fõ, az elemzõ-értékelõ központban 2 fõ, valamint a harcászati pilóta nélküli repülõgép csoportban 3 fõ,
f) a mûszaki modulban100 fõ, ezen belül a mûszaki század törzsben 3 fõ, a mozgástámogató szakaszban 26 fõ, a
tûzszerész szakaszban 38 fõ, a fegyveres támadás helyszínelõ csoportban 4 fõ, a logisztikai szakaszban 25 fõ, valamint az egészségügyi részlegben 4 fõ,
g) a nem kinetikus modulban 16 fõ, ezen belül a parancsnoki csoportban 4 fõ, a CIMIC csoportban 8 fõ, valamint a PSYOPS csoportban 4 fõ,
h) a logisztikai modulban, 61 fõ, ezen belül az Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Csoport – Joint Logistic
Support Group (a továbbiakban: JLSG) törzsben 10 fõ,
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a JLSG logisztikai támogató század WARDAM-II üzemanyag töltõ állomásban 25 fõ, a JLSG logisztikai támogató
század víztisztító szakaszban 24 fõ, a táborparancsnokságon 1 fõ, valamint a lõszerraktárban 1 fõ,
i) az egészségügyi modulban 8 fõ, ezen belül a ROLE2
csoportban 6 fõ, valamint az egészségügyi összekötõ csoportban 2 fõ,
j) a fogadást, állomásoztatást és hadszíntéri átcsoportosítást koordináló csoportban 9 fõ, ezen belül a mozgáskoordináló csoportban 8 fõ, valamint a mozgáskoordináló
központban 1 fõ,
k) a különleges mûveleti osztagban 97 fõ, ezen belül a
parancsnokságon és a törzsben 43 fõ, a két különleges mûveleti csoportban 24 fõ, a támogató csoportban 8 fõ, a logisztikai csoportban 15 fõ, az egészségügyi csoportban
7 fõ,
l) a közvetlen légi támogatásképesség biztosításához 78
fõ, ezen belül a földi kiszolgáló állomány 25 fõ, a repülõ
személyzet 8 fõ, valamint a mérnöki és technikusi
állomány 45 fõ,
m) a nemzeti képességekben 46 fõ, ezen belül a nemzeti
támogató elem 42 fõ, valamint a nemzeti információs
csoport 4 fõ.
10. A készenléti szolgálat ellátása 2016. január 1.
00.00-tól 2016. június 30. 24.00-ig történik.

3. Az elõkészítés és felkészülés feladatai
11. Az MH ÖHP – a HVK Személyzeti Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: SZCSF), a HVK Hadmûveleti
Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: HDMCSF), a
HVK Logisztikai Csoportfõnökséggel (a továbbiakban:
LOGCSF), a HTCSF-fel, a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökséggel (a továbbiakban:
HIICSF), az MH Egészségügyi Központtal (a továbbiakban: EK) és az MH Logisztikai Központtal (a továbbiakban: LK) történt egyeztetést követõen – elkészíti az ideiglenes katonai szervezet
a) állománytábláját 2015. február 13-ig;
b) felszerelési jegyzékét 2015. február 13-ig;
c) ideiglenes beosztási könyvét 2015. március 13-ig;
d) mûveleti utasítását 2015. április 30-ig.
12. Az MH ÖHP parancsnoka
a) az elkészített állománytáblát és felszerelési jegyzéket
2015. február 27-ig a HVK HTCSF útján;
b) az ideiglenes beosztási könyvet 2015. március 20-ig a
HVK SZCSF útján;
c) a mûveleti utasítást 2015. május 8-ig a HVK
HDMCSF útján
terjeszti fel jóváhagyásra a HVKF-nek.
13. Az MH ÖHP parancsnoka az állománytábla felterjesztésével együtt – a HVK HDMCSF-fel és a HVK
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HTCSF-fel egyeztetve – javaslatot tesz az egyes képességeket biztosító katonai szervezetekre.
14. Az MH ÖHP az állománytáblát és a felszerelési
jegyzéket a jóváhagyást követõ 5 munkanapon belül megküldi a HVK HDMCSF, valamint a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (továbbiakban: VTF), a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban:
GTSZF), a HM Védelemgazdasági Hivatal (továbbiakban:
VGH) és az MH LK részére a részletes erõforrásterveik
pontosítása érdekében.
15. A HVK SZCSF az OHQ és az FHQ állományának
kiválasztását követõen 2015. január 31-ig felméri a beosztások ellátásához szükséges képzési igényeket és koordinálja az OHQ állományának felkészítését.
16. A szakmai szervezetek 2015. január 23-ig megküldik a HVK SZCSF-nek az OHQ és az FHQ beosztásaira
kijelölt törzsmegerõsítõk személyi adatait.
17. A HVK SZCSF az érintett szervezetek bevonásával
2015. január 31-ig kidolgozza az OHQ és az FHQ beosztott állományának munkaköri leírásait. A véglegesített
munkaköri leírásokat a HVK SZCSF 2015. február 15-ig
küldi meg a munkaköri leírásokat a lengyel félnek.
18. Az MH V4 EU HCS kiképzéséért és felkészítéséért
az MH ÖHP parancsnoka felel, melynek érdekében a kiképzés és felkészítés vonatkozásában saját hatáskörben intézkedik, a beosztási könyvben kijelölt állományt a fenti
rendezvényekre ezen intézkedésben meghatározott jogkörénél fogva berendeli.
19. Az MH KDK az MH ÖHP-vel és a végrehajtásba bevont szervezetekkel együttmûködve tervezi és koordinálja
a részvételt a hazai és külföldi kiképzési rendezvényeken
és gyakorlatokon.
20. Az MH ÖHP – az MH KDK és az érintett végrehajtó
szervezetek bevonásával – 2015. február 27-ig tervet készít az MH V4 EU HCS kiképzési feladatairól, a nemzeti
felkészítés rendjérõl és az azt lezáró ellenõrzésekrõl, valamint a nemzetközi felkészítéseken és gyakorlatokon való
részvételrõl, melyet jóváhagyásra 2015. március 6-ig terjeszt fel a HVKF részére.
21. A Magyarország által vezetett képességmodulok tekintetében:
a) a mûszaki modul irányítását a HVK HDMCSF,
b) a különleges mûveleti modul irányítását a HVK
HDMCSF,
c) a nem kinetikus modul irányítását az MH ÖHP,
d) a közvetlen légitámogatás képesség irányítását a
HVK HDMCSF
látja el.
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22. A modulokat irányító szervezetek– az MH KDK és
az MH ÖHP tájékoztatása mellett – koordinálják a modulok nemzetközi felkészítési feladatait, saját hatáskörben
jelentést tesznek annak végrehajtásáról a vezetõ nemzetnek 2015. július 15-ig.
23. A HVK HDMCSF – együttmûködve az MH ÖHPvel és az illetékes HM szervekkel – koordinálja a kapcsolattartást az MH V4 EU HCS elöljáró szervezeteivel (vezetõ nemzeti és EU szervezetek), valamint a részvételt a
szakmai egyeztetéseken, konferenciákon.
24. Az MH ÖHP a V4 EU BG parancsnokság igénye
szerint megadja az MH V4 EU HCS-ra vonatkozó adatokat.
25. Az MH ÖHP parancsnok a kijelölt személyek állományilletékes parancsnokával együttmûködésben intézkedik a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzésének kezdeményezésére, továbbá az érintett személyi állomány szolgálati útlevéllel történõ ellátására.
26. Az MH V4 EU HCS képességfejlesztésére vonatkozó feladatokat a HVK LOGCSF által kidolgozott Beszerzési Ütemterv szerint kerülnek végrehajtásra.
27. A V4 EUBG közvetlen légi támogatásával kapcsolatos képességek kialakításának és felkészítésének feladatai a 47/2014 (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedésben meghatározottak szerint kerülnek végrehajtásra.
28. Az MH ÖHP 2015. március 31-ig – az MH EK-val
és az MH LK-val történt egyeztetést követõen – ellátási
tervet készít a feladat végrehajtásához szükséges hadfelszerelések biztosítása érdekében, melyet az MH LK és az
HVK LOGCSF útján 2015. április 10-ig felterjeszt a
HVKF részére.
29. Az MH V4 EU HCS képességeinek biztosítása érdekében az MH ÖHP – a HVK LOGCSF-fel történt egyeztetést követõen – 2015. május 31-ig a nemzeti komponensekre vonatkozó támogatási tervet ad ki a logisztikai, híradó, informatikai, információvédelmi, valamint az egészségügyi feladatok szabályozására. A támogatási terv
1-1 példányát az MH ÖHP a HVK LOGCSF, a HVK
HIICSF és az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: EK) részére 2015. június 5-ig megküldi.
30. Felkérem a HM VGH fõigazgatóját, hogy az MH
ÖHP felterjesztett igénye alapján intézkedjen a nemzetközi szállítások végrehajtásához szükséges diplomáciai engedélyek kiadására, a határnyitások kezdeményezésére és
a kiszállítandó katonai szakanyagok vámügyintézésére.
31. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) – az MH
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ÖHP felterjesztett igénye alapján – biztosítja mindazon
személyi dokumentumokat (személyi igazoló jegy, szolgálati igazolvány, hadifogoly igazolvány), amelyekkel a
kihelyezetteknek rendelkezniük kell.
32. Az MH ÖHP – az MH EK-val egyeztetve – kezdeményezi az MH V4 EU HCS állományának alkalmassági
vizsgálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanyagokkal történõ ellátását. Az MH EK az alkalmasság megállapítását követõen – a kiutazáshoz szükséges okmányok
kiállítása céljából – haladéktalanul megküldi az állomány
vércsoport szerológiai leleteit az MH HKNYP részére.
33. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészségügyi Szervezet, a NATO, illetve a nemzeti elõírások által
javasolt immunizációs protokoll alapján a védõoltásokat
és az errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH
EK biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.
34. A tervezés, elõkészítés és az alkalmazás-készenlét
feladatainak végrehajtása során a tapasztalat feldolgozás
rendszerének mûködtetése érdekében, az Intézkedés
1. pontjában szereplõ szervezetek tapasztalat-feldolgozó
– TAFE – kapcsolattartót – LL OPR – jelölnek ki, akik
neveit 2015. március 06.-ig megküldik az MH KDK-nak.
35. Az MH V4 EU HCS tevékenységében kulcsfontosságú szerepet betöltõ szervezeti elemek (modulok) kijelölt
tapasztalat-feldolgozó kapcsolattartóinak az MH KDK
2015. június 30-ig központi felkészítést tart.
36. A HVK HDMCSF 2015. február 15-ig javaslatot
tesz a 47/2014 (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosítására.

4. Záró rendelkezések
37. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatályba*, és 2016. július 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. január 21.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2015. (HK 2.) HVKF
intézkedése
a Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Védelem
Hálózatellenes Tevékenységek (C-IED AtN)
tanfolyam kidolgozásával és bevezetésével összefüggõ
feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
20/2015. (HK 2.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség 2015. (2016–2017.) évi kiképzési
feladatairól*
* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
15/2015. (HK 2.) HVKF
szakutasítása
a „Módszertani segédlet a logisztikai katonák
és alegységek kiképzésére” címû fõnökségi kiadvány
kiadásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
16/2015. (HK 2.) HVKF
szakutasítása
a „Kiképzési normák a hadtápkatonák
és hadtápalegységek részére” címû fõnökségi
kiadvány kiadásáról**
** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
3/2015. (HK 2.) HVK LOGCSF
szakutasítása
a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai
támogatásának megtervezésérõl és végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében és a
Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014.
(HK 11.) HVKF intézkedés II. fejezet 5. pont b) alpontjában foglaltak alapján a következõ
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A szakutasítás célja a katasztrófavédelmi feladatok
logisztikai támogatásának megtervezésének, megszervezésének és végrehajtásának, valamint a készletek megalakításának, lépcsõzésének meghatározása.
1. Általános támogatási feladatok
3. A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának vezetése a MH Mûvelet Vezetési Rendszerében,

a beosztott logisztikai szakállomány útján valósul meg, az
alaphelyzeti logisztikai vezetés felelõssége mellett.
4. Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) elemei – Mûvelet Vezetési CsoportKatasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban:
MVCS-KOCS), a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok
(a továbbiakban: KOCS), az Operatív Csoportok (a továbbiakban: OCS), valamint munkacsoportok – megalakítására kötelezett katonai szervezetek a kijelölt erõk logisztikai
támogatása érdekében szervezet szintû parancsban/intézkedésben határozzák meg a katasztrófavédelmi tevékenység végrehajtása logisztikai támogatásának feladatait.
5. A 3. pontban meghatározott parancs/intézkedés alapján a katonai szervezetek HKR Logisztikai Támogatási
Tervet készítenek, amely tartalmazza a logisztikai támogatás végrehajtására vonatkozó elgondolást, az anyagi készleteket és technikai eszközöket munkacsoportok szerinti
bontásban, továbbá a logisztikai szakfeladatok végrehajtását idõpontokhoz és felelõsökhöz és végrehajtókhoz
kötve.
6. A katonai szervezetek HKR Logisztikai Támogatási
Tervei alapján, a feladat végrehajtásában érintett logisztikai szakágak HKR szakági munkatervet készítenek, továbbá a végrehajtó HKR munkacsoportok Munkajegyeibe is
integrálásra kerülnek a logisztikai támogatási feladatok.
7. A HKR munkacsoportokba kijelölt haditechnikai
eszközök egyedi azonosító szerint kerülnek rögzítésre a
HKR tervekben és Munkajegyekben.
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8. Az MVCS-KOCS, a KOCS-ok, valamint az OCS-k
megalakítására kötelezett katonai szervezetek logisztikai
adattárat készítenek – amely pontosított változata az aktuális védekezési feladatra készített Logisztikai Támogatási
Terv mellékletét képezi – a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Tervben (a továbbiakban: ÁKT) meghatározott katasztrófavédelmi helyzetekre, amely többek között
tartalmazza:
a) az egyes katasztrófa típusok kezeléséhez elrendelt
munkacsoportok hadfelszerelése helyzetét,
b) a katonai szervezet katasztrófavédelmi feladatokba
bevonható teljes képessége esetén a hadfelszerelés biztosítottságának helyzetét,
c) bázislaktanyaként történõ üzemeltetés képességadatait, úgymint épületben és tábori körülmények között elhelyezhetõ állomány, ellátási kapacitások, technikai kiszolgálási és javítási kapacitások,
d) a katonai szervezetek meglévõ képességeibõl megalakítható logisztikai csoportokra vonatkozó adatokat, a
jelen szakutasításban meghatározottak figyelembe vételével.
9. Az MVCS-KOCS és KOCS megalakításra kötelezett
katonai szervezetek adattáraikba – minimálisan félévente
pontosítva – frissítik az alárendelt katonai szervezetek
adattáraiban rögzítetteket.
10. A HKR aktivizálása esetén az adott katasztrófavédelmi helyzetnek megfelelõen a katonai szervezetek pontosítják katasztrófavédelmi logisztikai adattáraikat, amelyet az elöljáró MVCS-KOCS, vagy KOCS útján a feladat
elrendelését követõ 6. óráig megküldenek az Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzs (a továbbiakban: SMVCS-KOT) részére.
11. Az MVCS-KOCS és KOCS megalakítására kötelezett katonai szervezetek katonai szervezetenkénti bontásban a jelen szakutasítás 7. pontjában meghatározott katasztrófavédelmi logisztikai adattárat az aktuális év február 1.-jei helyzetnek megfelelõen felterjesztik a Honvéd
Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökségre (a továbbiakban:
HVK LOGCSF) minden év február 25-ig az 1. számú melléklet szerint.
12. A HKR bármely végrehajtó elemének aktivizálása
esetén az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH
LK) KOCS, valamint alárendelt szervezetei Operatív Csoportjai is szolgálatba lépnek a központi anyagellátás folyamatosságának biztosítása érdekében.
13. Az SMVCS-KOT részére – az általa meghatározott
rendben – az MVCS-KOCS és KOCS-ok napi logisztikai
jelentést terjesztenek fel a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
14. A végrehajtás befejezését követõen – az elöljárói intézkedésnek megfelelõen –, de legkésõbb a harmadik
munkanapon, az MVCS-KOCS és KOCS-ok elõzetes logisztikai összefoglaló jelentést terjesztenek fel a HVK
LOGCSF útján az SMVCS-KOT részére. Az elõzetes logisztikai összefoglaló jelentés alapvetõen a napi logisztikai jelentések összegzése, amely tartalmazza a védekezés
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folyamán a hadfelszerelésben és infrastruktúrában keletkezett károkat, illetve a logisztikai támogatása során
összegyûjtött tapasztalatokat.
15. Az elrendelt katasztrófavédelmi feladat végrehajtására kiadott HVKF intézkedés alapján az MVCS-KOCS
(OCS-k) és KOCS-ok pontosítják Logisztikai Támogatási
Terveiket, amelynek egy-egy példányát megküldik az
SMVCS-KOT részére.
16. A katasztrófavédelmi tevékenységben résztvevõ
erõk logisztikai támogatása alapvetõen a kijelölt bázislaktanyák – kijelölt ellátó katonai szervezet – ellátási rendszerén alapulva kerül végrehajtásra. A bázislaktanya, vagy
bázislaktanyák – a katasztrófa helyének, típusának és kiterjedésének megfelelõen – a HKR aktivizálásakor az
SMVCS-KOT által kerülnek kijelölésre.
17. Szükség esetén a bázislaktanya logisztikai támogatási képessége kiegészíthetõ, illetve megerõsíthetõ más katonai szervezettõl át-alárendelt Tábori Ellátó Csoportokkal (a továbbiakban: TECS), javító-vontató csoportokkal,
személyszállító csoportokkal és egyéb logisztikai elemekkel. Egy TECS-nek képesnek kell lennie 250 fõ pihentetésére és ellátására.
18. A védekezési területen feladatot végrehajtó állomány ellátását a bázislaktanya szakállományából, vagy
az át-alárendelt TECS-ek állományából kialakított Ellátó
Csoportok hajtják végre.
19. A védekezési körzet bázislaktanyától való távolságát – ha több mint 70 km –, illetve a körzet megközelíthetõségét, az ellátási útvonalak igénybevehetõségét figyelembe véve az érintett körzetben a megyei-, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt létesítményben, a bázislaktanyát üzemeltetõ katonai szervezetek bázisobjektumot rendeznek be.
20. A katasztrófavédelmi feladatban felhasználható bázisobjektumokra – felkérésre – a területileg illetékes, a
HM Védelmi Hivatal állományába tartozó honvédelmi referens tesz javaslatot, amely alapján az ellátási körzetért
felelõs katonai szervezet kezdeményezi az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnál annak
lebiztosítását.
21. Az igénybevételre kiutalt bázisobjektum minden
esetben a felelõsségi körzet kijelölt bázislaktanyájának logisztikai támogatási rendszerébe kerül integrálásra.
22. A bázisobjektum logisztikai képességei biztosíthatnak teljes körû, illetve részleges – pihentetés, fürdetés,
tisztálkodás és ételkiosztás – logisztikai támogatást, amely
meghatározza a megalakítandó és átcsoportosításra kerülõ
logisztikai erõk összetételét.
23. A védekezési feladatra át-alárendelt erõvel együtt a
küldõ katonai szervezetek átcsoportosítják a védekezési
feladat jellegének megfelelõ eszközöket és anyagokat, valamint az állomány felszerelése után számvetett raktári
készleteket, valamint a speciális technikai eszközök után
szükséges javító kapacitást.
24. A védekezés idõszakában az MH vagyoni körébe
tartozó anyagok és eszközök polgári és rendvédelmi szer-
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vezetek részére történõ átadása, illetve ellátás biztosítása
– a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet XII. fejezetében elõírt adatszolgáltatás kivételével – csak honvédelmi miniszteri jóváhagyással engedélyezett.
25. A felkészítés idõszakában, valamint az elvonulást
megelõzõen a logisztikai szakállomány és az eszközök felkészítésre kerülnek a kialakult helyzet alapján a védekezési munkálatok jellegének megfelelõ feladatok végrehajtására.
26. A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatását csak felkészített – a katasztrófa jellegétõl függõen
szükséges egyéni védõeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott – erõk végezhetik.
27. A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatását végzõ kijelölt katonai szervezetek, csoportok irányítása az MH Mûvelet Vezetési Rendszerében történik –
nem kerülnek sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe – feladataikat a kirendelt katonai erõk parancsnoka határozza meg a védekezés helyszínén.
28. A feladatok végzésével kapcsolatos mozgások
– menet, szállítás – logisztikai támogatását a csapatok saját
erõikkel és eszközeikkel – szükséges esetben a Belügyminisztérium szerveivel együttmûködve – hajtják végre.
A katonai menetoszlopok rendõri felvezetésére vonatkozó
igényt a szolgálati út betartásával az SMVCS-KOT részére
kerül felterjesztésre.
29. A védekezési feladatok végrehajtása során felmerülõ rendkívüli anyag- és eszközigények – az egészségügyi
és közlekedési szakanyagok kivételével – a szolgálati út
betartásával az MH LK KOCS részére küldik meg. Az MH
LK KOCS irányításával az illetékes központi raktárak biztosítják az igények minél rövidebb idõ alatti teljesítését.
A rendkívüli közlekedési szakanyag igény a szolgálati út
betartásával az MVCS-KOCS részére kerül megküldésre.
A központi készletekbõl nem biztosítható hadfelszerelés
igényt soron kívül terjesztik fel az SMVCS-KOT részére.
30. A katasztrófavédelmi feladat megkezdésekor, a védekezésben résztvevõ katonai szervezetek, és a központi
ellátó szervezetek külön nyilvántartásokat fektetnek fel.
Az okmányokra, mozgásbizonylatokra piros színnel feltüntetik az SMVCS-KOT által meghatározott, a védekezés
jellegének megfelelõ megnevezést és az évszámot.
31. A katasztrófavédelmi feladat végrehajtására kirendelt önkéntes tartalékos állomány egyéni felszerelésének
kiegészítését, szükséges védõeszközök biztosítását és az
elrendelt raktári készletek megalakítását az állomány illetékes katonai szervezet, illetve az utalt szervezetek vonatkozásában az ellátó katonai szervezet hajtja végre.
32. A katasztrófavédelmi feladatok során, a feladat végrehajtáskor megsemmisült, vagy rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná vált hadfelszerelésekrõl a védekezési
feladatban résztvevõ katonai szervezetek, a katasztrófavédelmi feladat befejezését követõ 10 munkanapon belül,
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alakulat szerinti bontásban jelentést terjesztenek fel a szolgálati út betartásával a HVK logisztikai csoportfõnöknek.
33. A katasztrófavédelmi feladat logisztikai támogatásának folyamatos fenntartása érdekében kerülni kell a
HKR-ben elrendelt – nem szakmai – munkacsoportba a logisztikai szakállomány olyan mértékû beosztását, mely befolyással lehet az ellátási rendszer mûködtetésére, illetve a
késõbbiekben jelentkezõ logisztikai szakfeladatok végrehajtására.
34. A HM és HVK szervezetektõl katasztrófavédelmi
feladatra kijelölt állomány felszerelésének biztosítását és a
logisztikai támogatás megszervezését az alaphelyzetben
– Logisztikai Ellátási Utaltsági Rendben – kijelölt ellátó
katonai szervezet hajtja végre. A valós logisztikai támogatást kijelölt bázislaktanya, illetve az ellátási felelõségi
körzet logisztikai alegységei végzik.

2. Erõk és eszközök átcsoportosítási feladatai
35. A védekezésre kijelölt erõk átcsoportosítása alapvetõen a kijelölt bázislaktanyába, vagy bázis objektumba történik. Az átcsoportosításra, át-alárendelésre kijelölt katonai szervezet a feladat vételét követõen elõzetesen tájékoztatja a kijelölt bázislaktanya Operatív Csoportját az átcsoportosítás ütemérõl, a harcértékrõl és az étkezési létszámról.
36. Az operatív beavatkozás esetén, a logisztikai feladatok megszervezésének egyik alapvetõ eleme a védekezésre kijelölt, az útba indított erõk alkalmazási helyszínen történõ fogadása, az erõk alkalmazási területre történõ irányítása, illetve a több szervtõl, az ország különbözõ területeirõl, eltérõ idõpontokba beérkezõ erõk összehangolt felvezetése. A menet oszlopokhoz a rendõri felvezetés biztosítását, a beérkezett igények alapján az SMVCS-KOT koordinálja.
37. Az operatív beavatkozás esetén a feladatok megszervezése során, az alkalmazási területhez közel esõ, a területileg illetékes rendõrkapitányság által megalakított és
üzemeltetett Találkozási Pont vagy Pontok kerülhetnek kijelölésre, amelynek aktiválása külön parancsra történik.
A területileg illetékes rendõrkapitányság kijelölt logisztikai felelõse a Találkozási Ponton intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási
feladatainak megszervezésére, megkezdi a szolgáltatások
lehívását. A feladat elrendelésekor, a bázis objektumot
megalakító – ellátó – szervezet, valamint az alkalmazási
területre átcsoportosításra tervezett katonai szervezet,
összekötõ tisztet küld a Találkozási Pontra.

3. Haditechnikai biztosítás feladatai
38. A HKR-be kijelölt szervezetek feladataikat a rendszeresített – saját készletében lévõ – eszközeikkel tervezik, szervezik és hajtják végre.
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39. A felkészülés idõszakában a katonai szervezetek
biztosítják a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erõk
technikai eszközei folyamatos üzemképességét, alkalmazhatóságát.
40. A HKR-be kirendelt erõk – munkacsoportok – a leggyakrabban elõforduló meghibásodások elhárítása érdekében a technikai eszközök után fenntartási és javító anyag
készletet állítanak össze. A HKR-be kijelölt eszközök rendelkeznek érvényes mûszaki vizsgával, továbbá – a Gépjármû Beszerzési Program keretében az MH rendszerébe
került gépjármûvek esetén 3.000 km – egyéb technikai
eszközök esetében legalább 60% km és/vagy üzemóra tartalékkal, valamint rendszeresített elsõsegélycsomaggal.
41. A repülõeszközök igénybevételre történõ felkészítésére, kiszolgálására az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) – az MH Repülõ Mûszaki
Szabályzatban meghatározottaknak megfelelõen – saját
hatáskörben intézkedik.
42. A katasztrófavédelmi feladat végrehajtása idõszakában a haditechnikai eszközök katasztrófa elhárítási tevékenységben történõ igénybevételéhez új menetlevelet,
üzemóralapot, mûszaki-gép üzemi lapot állítanak ki.
A menetlevél, üzemóralap, mûszaki-gép üzemi lap fejrészébe piros színnel feltüntetik a katasztrófa jellegének
megfelelõ megnevezést és az évszámot.
43. Az oszlopmenetek technikai biztosítását a küldõ katonai szervezet hajtja végre. A kirendelt erõk menetének
technikai biztosítását Technikai Záró Részlegekkel (a továbbiakban: TZR) hajtják végre. A TZR-ek legyenek képesek a meghibásodott technikai eszközök menet alatti
vontatására, kisjavítására, valamint a védekezés helyszínén elõforduló meghibásodások javítására.
44. A védekezés idõszakában, a bázislaktanyában – objektumban – javító-vontató csoport vagy csoportokat alakítanak meg. A bázislaktanyák logisztikai erõi felkészülnek a körzetükben feladatot végrehajtó kijelölt HKR erõk
mentési, vontatási, valamint helyszíni javítási feladatai
végrehajtására. A helyszíni javító kapacitást meghaladó
technikai meghibásodásoknál a meghibásodott haditechnikai eszközök bázislaktanyába történõ bevontatásával,
csereeszköz biztosításával terveznek.
45. Az MH LK KOCS irányításával a központi raktárak
a készenlét, a védekezés, valamint a helyreállítás idõszakában folyamatosan biztosítják a szükséges javítóanyagok
soron kívüli vételezésének lehetõségét. Szükség esetén a
mûködõ ügyeleti szolgálataik útján szervezik meg a munkaidõn túli anyagkiadást.
46. A katasztrófavédelmi tevékenység befejezését követõen a védekezésbe bevon hadfelszerelések technikai kiszolgálását, javítását és karbantartását a vonatkozó utasítások elõírásai alapján hajtják végre.
47. Katasztrófa elhárítás idõszakában a zárolt – valamint
egyéb készenléti célból tartalékolt – haditechnikai eszközök
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és készletek igénybevételét, felhasználását és átcsoportosítását a Honvéd Vezérkar fõnöke engedélyezheti.
48. Nukleáris baleset elhárításra kijelölt alegységek személyi állományát ellátják egyéni vegyivédelmi eszközökkel, sugáradag-mérõvel és létszámarányosan biztosítják a
szükséges tartalék eszközöket. A katasztrófában érintett
vagy a feladat végrehajtásában bevont személyi állomány
védelmét az NBVEK védõruha készlettel, egyszer használatos vegyivédelmi védõruhával (a továbbiakban:
TYVEK), védõoverallal, 93M egyéni vegyivédelmi védõruhával és gázálarccal biztosítják.
49. A vegyi baleset elhárításra kijelölt alegységek személyi állományát ellátják egyéni vegyivédelmi eszközökkel, és létszámarányosan biztosítják a szükséges tartalék
eszközöket. A katasztrófában érintett vagy a feladat végrehajtásában bevont személyi állomány védelmét
TYVEK-kel, vegyivédelmi védõlepellel, egyéb – nemzetgazdaságból beszerezhetõ – védõruhával, és gázálarccal
biztosítják. A védõruhákat alkalmazhatják a 93M gázálarccal, a 93M szûrõbetéttel és egyéb speciális szûrõbetétekkel is, valamint az egyéni vegyivédelmi felszerelés kiegészítõivel.
50. Katasztrófa elhárítás idõszakában – a fentieken kívül – a 93M egyéni vegyivédelmi felszerelést csak az
SMVCS-KOT engedélyével használható.
51. A katasztrófák elleni védekezés idõszakában
– amennyiben az egyéni vegyivédelmi védõeszközök
használata indokolt lehet – az egyéni vegyivédelmi védõeszközök méretigény szerinti pontosítás után, személyenként készletezve – névcímkével ellátva – kerülnek tárolásra különösen a cikkenkénti ellátású eszközök esetén.
52. A katasztrófák elleni védekezés idõszakában az
esetleges ABV mentesítési feladatokat a vegyivédelmi
szakalegységek végzik. Külön intézkedés alapján a gépjármûvekhez norma szerinti csapatmentesítõ eszközt és
mentesítõ anyagot biztosítanak. A vegyivédelmi mûszerekhez a hadirendeltetésû elemeiket – akkumulátoraikat –
készletezik. Készletteljességük, hadrafoghatóságuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítanak, csakúgy, mint a kezelõ állomány szakszerû felkészítésére, kiképzettségük folyamatos szinten tartására.
53. Elõre nem tervezett feladatok vegyivédelmi biztosításához szükséges normán felüli anyagok és eszközök
igénylése az MVCS-KOCS és KOCS-okon keresztül az
SMVCS-KOT jóváhagyásával történik.
54. A TECS-eket feladat függvényében el kell látni tábori világító felszereléssel és tábori tér világító felszereléssel.
55. A szükséges kéziszerszámok biztosítása érdekében
a kirendelt szervezetek, a HKR-ben meghatározott kéziszerszámokat átcsoportosítják a védekezés körzetébe, az
alábbiak figyelembe vételével:
a) lapát és ásólapát, a védekezésben résztvevõ állomány
létszámára vetítve 30%,
b) csákány és ásó, a védekezésben résztvevõ állomány
létszámára vetítve 5%.
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4. A hadtápbiztosítás feladatai

56. A személyi állomány élelmezési ellátását alapvetõen a befogadó katonai szervezet – bázislaktanya –, vagy
az általa biztosított nyersanyagból, a bázisán létrehozott
bázisobjektumba települt TECS biztosítja. Bázislaktanyán
kívüli élelmezési ellátás esetén a tábori körülményekre vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni. A feladatra kirendelt
állomány élelmezési ellátása a kialakult helyzet és a települési körlet figyelembevételével kerül megszervezésre.
57. A katasztrófák elleni védekezésbe bevont, illetve a
támogatási feladatot ellátó és katasztrófavédelmi feladatot
irányító, illetve vezetõ törzsbe, szolgálatba vezényelt állomány részére, a katonai szervezetnél eltöltött készenlét
idõszakában, ha parancs szerint lakásukra nem távozhatnak el, az Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendeletben meghatározott norma
alapján biztosítanak ellátást.
58. A katasztrófa védekezési feladatok megkezdését követõen a teljes állomány részére, az Magyar Honvédség
élelmezési ellátásáról szóló 22/2006 (VIII. 8.) HM rendeletben meghatározott magasabb norma szerint biztosítanak élelmezési ellátást és védõitalt.
59. Az át-alárendelt szervezetek kijelölt logisztikai
tisztje/altisztje a bázislaktanya logisztikai vezetõje által
meghatározott rendben jelenti a napi élelmezési létszámot.
A napi étkezési létszámjelentéseket különállóan kezelik, a
létszámigazolást az állományilletékes parancsnok, vagy az
át-alárendelt szervezet kijelölt parancsnoka végzi.
60. Az át-alárendelt állomány a saját katonai szervezetétõl élelmezési átjelentõvel kerül ellátásra.
61. A katonai szervezetek a tevékenységre kijelölt állomány után 3 napi hideg élelmet alakítanak meg. A béke
helyõrségbõl átcsoportosított erõk a 3 napi hideg élelmet
magukkal szállítják.
62. A katonai szervezetek, mozgókonyháik tüzelõanyagának biztosítását saját készleteikbõl, illetve a bázislaktanya által biztosított készletekbõl végzik.
63. A tartósan, önálló feladatot végrehajtó 10 fõnél kisebb létszámú HKR munkacsoportok, valamint a közutak
járhatatlansága miatt kirendelt erõk 2 napi hideg élelemmel kerülnek útbaindításra.
64. A Bázislaktanyától illetve a bázisobjektumtól
30 km-nél távolabb, két napnál hosszabb ideig tartó, 20 fõt
meg nem haladó munkacsoport kihelyezése esetén az élelmezési ellátás helyi szolgáltatóktól történõ megvásárlásával is biztosítható. A vásárolt szolgáltatásra vonatkozó
szerzõdést a területileg illetékes bázislaktanya, vagy bázisobjektum logisztikai szakállománya végzi az Magyar
Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006 (VIII. 8.)
HM rendeletben meghatározottak alapján.
65. A védekezési területen történõ ételkiosztásnál az egyszer használatos, eldobható étkészleteteket alkalmaznak.
66. Az alkalmazási területen az alábbi higiéniai feltételeket alapvetõen a területileg illetékes megyei –, fõvárosi
védelmi bizottság biztosítja az árvízi védekezési felada-
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tokra kiadott 956-1/2011./Ált. nyt. számú (2011.01.21.)
„A Rendvédelmi Szervek, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Bevetésirányítási Terve” alapján a következõk szerint:
a) mobil WC-ket – lehetõség szerint kézmosóval – kell
biztosítani minden 50 fõ után 1-et.
b) az étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz – tisztálkodáshoz – az alábbi eszközöket kell biztosítani minden
50 fõ után
ba) 3 db 20 literes zárható mûanyag kanna,
bb) 3 db mûanyag mosdótál,
bc) 6 db kézmosó szappan,
bd) 3 doboz kézmosó krém,
be) 100 lap – 1 doboz – kézfertõtlenítõ kendõ,
bf) 6 tekercs, vagy 300 lap papír kéztörlõ,
bg) 2 db 60 literes hulladékgyûjtõ zsák,
bh) víznélküli kézfertõtlenítõ.
c) a meleg étkezések utáni ételmaradék és étkezési hulladék visszagyûjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata.
d) a hideg étkezések utáni hulladék összegyûjtésére leszúrható hulladékgyûjtõ zsákok kerülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükrõl folyamatosan intézkedni kell.
67. Az 66. pontban meghatározottak biztosításának elmaradásáról a szolgálati út betartásával jelentés kerül felterjesztésre az SMVCS-KOT részére.
68. Az elvonulás elõtt a hõerõgépek hajtóanyag tartálykészleteit feltöltik.
69. Anyagmozgás csak az elõírt bizonylatok – menetlevél, üzemóra lap, mûszaki gépüzemi lap, üzemanyag feltöltési- és kiadási kimutatás, üzemanyag feltöltési- és lefejtési kimutatás, ESZKÖZ utalvány – felhasználásával
történhet. A bázislaktanyában és bázisobjektumban a feladatra kijelölt eszközök után számvetett 10 napos hajtóanyag készletet alakítanak meg. Kenõ-, karbantartó- és
egyéb anyagokból – kiemelten fagyálló folyadékból – a
technikai eszközök darabszámának megfelelõen képeznek
raktári készletet.
70. A feladatra kirendelt szervezetek üzemanyag biztosítása alapvetõen a bázislaktanyában megalakított és kiszállított készletbõl, a hõerõgépet üzembentartó katonai
szervezet hajtóanyag fogyasztási kerete terhére történik.
A más katonai szervezetnél üzemanyag feltöltést végrehajtó eszközök minden esetben kerüljenek ellátásra Üzemanyag Feltöltési Csekkel.
71. Repülõeszközök vonatkozásában alapvetõen bázisrepülõtéri üzemanyag kiszolgálással kell tervezni. A bázisrepülõtéren kívüli üzemanyag kiszolgálás érdekében a
feladatra kirendelt repülõeszközök üzemanyag feltöltésére
települési helyenként, 2 darab helikopter után legalább
1 darab terepjáró képességgel rendelkezõ repülõ üzemanyagtöltõ gépkocsi biztosítása szükséges. A tervezéskor
figyelembe kell venni a feladatok várható intenzitását, és
az annak megfelelõ üzemanyag utánpótlás lehetõségét.
72. A katasztrófavédelmi feladatra kirendelt állomány
az évszaknak és az idõjárásnak megfelelõ hadi- (gyakorló)
– szükség esetén a feladattól függõen különleges védõfelszerelésben – öltözetben hajtja végre feladatait.
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5. Térképészeti és meteorológiai biztosítás feladatai
73. A védekezési, kárelhárítási feladatok elõkészítéséhez, illetve az azok végrehajtásához szükséges térképészeti szakanyagok „SÛRGÕS” jelzéssel ellátott térképészeti
szakanyag forgalmazási lapon kerülnek megigényelésre
elektronikus úton vagy telefax rendszeren az ellátási rendnek megfelelõen az MH LK KOCS-on keresztül. Az azonnali biztosításra igényelt térképészeti szakanyagokat az ellátó bázislaktanya (katonai szervezet) saját készleteibõl
biztosítja.
74. A védekezési feladatok térképészeti és meteorológiai támogatását az MH Geoinformációs Szolgálat végzi,
melynek keretében:
a) az SMVCS-KOT-al és az MH LK KOCS-al együttmûködésben végzi a védekezésbe bevont szervezetek, kirendelt erõk térképészeti támogatását,
b) naponta meteorológiai helyzetjelentést és az
SMVCS-KOT igénye szerinti rendszerességgel elõrejelzést készít a helyzetet befolyásoló meteorológiai tényezõkrõl és megküld – az adatok összes érintettnek történõ
megküldését végzõ – MVCS-KOCS és KOCS-ok részére,
c) folyamatosan nyomon követi a veszélyes meteorológiai helyzetek kialakulását és ezekrõl az SMVCS-KOT-on
keresztül veszélyfigyelmeztetést ad ki.

6. A közlekedési biztosítás feladatai
75. A katasztrófa elhárítási feladatokra kirendelt állomány és technikai eszközök vasúti szállításához szükséges
gördülõ anyag biztosítása az MH Katonai Közlekedési
Központ (a továbbiakban: MH KKK) szervezésében, a részére megküldött igények alapján történik.
76. Az oszlopmenetek, továbbá a túlsúlyos – túlméretes
eszközök közúti menetének végrehajtásához szükséges útvonalengedélyek kiadását az MH KKK soron kívül biztosítja, az illetékes MVCS-KOCS és KOCS-ok útján az
SMVCS-KOT-nak jelenti a központi szállítási feladatok
megkezdését és a rendeltetési helyre történõ beérkezését,
valamint meghatározott idõközönként a feladat végrehajtás aktuális helyzet.
77. A katonai szervezetek forgalomszabályozási feladataikat alapvetõen önállóan, szükség esetén – az
SMVCS-KOT koordinálásával – a területileg illetékes
rendõrkapitánysággal együttmûködésben hajtják végre. A
Budapesten történõ oszlopmenet felvezetését az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár – az
SMVCS-KOT intézkedésének megfelelõen – biztosítja.
78. A lánctalpas eszközök közúti szállítását alapvetõen
a katonai szervezeteknél lévõ nehézgép szállító szerelvényekkel hajtják végre. Az igénybevétel jellegéhez igazodva szükség esetén a katonai szervezeteknél lévõ eszközök
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felhasználásával a kijelölt bázislaktanyában Nehézgép
Szállító Részleg alakítható meg.
79. A bázis laktanyák megnövekedett ellátásához, valamint a bázis objektumok üzemeltetéséhez szükséges, a katonai szervezetek által nem biztosítható központi szállításokat a szervezetek szolgálati úton felterjesztett igénye
alapján, az MH KKK a saját és – az SMVCS-KOT által elrendelt – az át-alárendelt eszközökbõl ideiglenesen megalakított szállító csoportok által, valamint a hatályban lévõ
keretszerzõdések, valamint keret megállapodások felhasználásával központilag biztosítja.
80. A védekezés helyszínére történõ napi személyszállítási feladatok, a bázislaktanya szervezete és az erõket küldõ katonai szervezetek eszközeivel hajtják végre. A feladat jellegébõl, intenzitásából és a gazdaságos üzemeltetésbõl adódóan a szervezetek saját és át-alárendelt személyszállító eszközeibõl Személyszállító Csoport alakítható meg.

7. Elhelyezési biztosítás feladatai
81. A védekezési feladatra kijelölt állomány elhelyezési
biztosítását, pihentetését bázislaktanyákban, illetve bázisobjektumban – stacioner épületben, vagy tábori körülmények között – hajtják végre, a hatályos szakmai szabályzók
normáinak és a katonai szervezet „Pihentetési terve” figyelembe vételével.
82. A logisztikai támogatásra kijelölt katonai szervezet
a kijelölt bázislaktanya, illetve bázisobjektum infrastrukturális megerõsítéséhez szükséges – saját készletbõl nem
biztosítható – elhelyezési szakanyag, úgymint fürdõ és
WC konténerek igényét a szolgálati út betartásával az
SMVCS-KOT-hoz terjeszti fel. Az igényelt szakanyagok
biztosítását az MH Logisztikai Központ a HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatósággal
(HM VGH II) együttmûködve rendezi. A biztosított elhelyezési szakanyagok bekötését és további mûködtetését
(fenntartás, üzemeltetés) a HM VGH II készenléti szolgálata (tel.: +36-30-8150722) végzi az érvényben lévõ szolgáltatási szerzõdés terhére.
83. Megyei-, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt
polgári objektum igénybevétele esetén, az objektumot átvevõ rögzítse a közmû mérõberendezések aktuális állását.
84. Az át-alárendelésre kerülõ munkacsoportokat a bázislaktanya igényének megfelelõen – a tábori körülmények közötti mûködés érdekében – a küldõ katonai szervezet ellátja a szükséges – idõjárásnak és az évszaknak megfelelõ – tábori elhelyezési és kiegészítõ szakanyagokkal.

8. Készletek megalakítása
85. A Magyar Honvédség Bevethetõ Erõi létszámának
megfelelõen a katonai szervezeteknél az egyéni védõesz-
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köz készletek megalakítása az alábbiak figyelembe
vételével kerül végrehajtásra:
a) védõkesztyû személyenként 1 pár +30% raktárkészlet,
b) esõruha, esõköpeny személyenként 1 db,
c) gumicsizma személyenként 1 pár,
d) csizmás védõnadrág a védekezésben részt vevõ állomány létszámára vetítve 30%,
e) védõszemüveg a védekezésben részt vevõ állomány
létszámára vetítve 30%,
f) védõálarc (porálarc), munkavédelmi sisak a védekezésben részt vevõ állomány létszámára vetítve 30%,
g) mentõmellény a védekezésben részt vevõ állomány
létszámára vetítve 50%,
h) mentõöv, mentõdeszka a védekezésben részt vevõ állomány létszámára vetítve 10-10%,
i) TYVEK, NBVEK, 93M védõruha a vegyivédelmi- és
nukleáris baleset-elhárításba bevonásra tervezett állomány
létszámára vetítve 130%,
j) 93M védõruha a vegyivédelmi- és nukleáris baleset-elhárítás mentesítõ szakfeladatai ellátására kijelölt
munkacsoportok állomány létszámára vetítve 120%,
k) szúnyogriasztó a védekezésben részt vevõ állomány
számára 1 db/fõ,
l) naptej, napkrém, a védekezésben részt vevõ állomány
számára 1-1 db/fõ,
m) kézkrém a védekezésben részt vevõ állomány számára 1 db/fõ.
A k)–m) pontokban meghatározott anyagok – idõjárás
függvényében történõ – helyi beszerzésére – az MH állományára kiterjedõen is – és az alkalmazási területen az állomány részére történõ kiosztására az illetékes megyei
katasztrófavédelemi igazgató intézkedik.
A feladat végrehajtásában részvevõ katonai szervezet
az a)–j) pontokban meghatározott anyagokat saját, illetve
központi készletbõl biztosítja. A katonai szervezetek az
egyéni védõfelszerelés készletek megalakítása során a fent
meghatározottaktól a HVK LOGCSF engedélyével térhetnek el.
86. A védekezésre kirendelt erõik után a katonai szervezetek a ruházati szakanyagok vonatkozásában az alapnormákon felül a következõ tartalékkészletekkel számolnak:
a) alsóruházatból 50%,
b) felsõruházatból 50%,
c) lábbelibõl 10%,
d) egyéb ruházati szakanyagok esetében 10%.
87. A kijelölt katonai szervezetek a védekezésben résztvevõ állományuk tisztaruha cseréjét hetente kétszer, illetve a szükséglet függvényében tervezik és biztosítják a
saját és/vagy bázislaktanyából.
88. A központi ellátó szervezetnél katasztrófavédelmi
központi készlet kerül megalakításra, amelynek kiadását –
az SMVCS-KOT javaslata alapján – a HVK logisztikai
csoportfõnök engedélyezi. A katasztrófavédelmi központi
készlet összetétele:
a) munkavédelmi kesztyû: 1 000 pár,
b) gumicsizma: 2 000 pár,
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c) csizmás védõnadrág: 500 db,
d) mentõmellény: 600 db,
e) tábori ágy ágybetéttel: 1 500 db,
f) katonaágy fixbetétes: 1 500 db,
g) fekvõbetét katonaágyhoz: 1 500 db,
h) polifoam: 2 000 db,
i) pléd/aljtakaró: 10 000 db,
j) lepedõ: 10 000 db,
k) nagypárna: 2 000 db,
l) nagypárna huzat: 4 000 db,
m) törölközõ: 10 000 db.
89. A katonai szervezetek szervezet szintû parancsban/intézkedésben rendelik el a kijelölt munkacsoportok
szerint számvetett készletek megalakítását.
90. A HKR érdekében megalakított hadfelszerelés készleteket a logisztikai nyilvántartási rendszerben (Eszköz
programban/ harcanyag nyilvántartó programban) az erre
a célra létrehozott tárolóhelykódon tartják nyilván.
91. A katonai szervezetek a HKR érdekében megalakított készletek az egyéb hadfelszerelésektõl elkülönítetten,
megjelölten tárolják.

9. Logisztikai gazdálkodási
feladatok
92. A katonai szervezetek a HKR mûködtetésével, illetve azon belül a nukleáris-baleset elhárításban való közremûködéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, a katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok tervezésérõl,
biztosításáról és felhasználásáról szóló hatályos HM utasítás1 alapján hajtják végre.
93. A katasztrófavédelmi feladat végrehajtása során, a
katonai szervezetek folyamatosan nyilvántartják az azzal
kapcsolatos, elõzetes becsült többletköltségeket (a tárgynapi, illetve göngyölített), amelyeket a szolgálati út betartásával a meghatározott idõpontban naponta az esti jelentés mellékleteként jelentenek az SMVCS-KOT részére a
2. melléklet szerint.
94. A katonai szervezetek a rendelkezésre álló logisztikai költségvetési lehetõségeit meghaladó igényeket, a
szolgálati út betartásával felterjesztik az SMVCS-KOT útján HVK logisztikai csoportfõnöknek.
95. A védekezési feladatban résztvevõ katonai szervezetek a katasztrófavédelmi feladat befejezését követõ
10 munkanapon belül összesített logisztikai elszámolást
terjesztenek fel táblázatos formában – a 3. számú melléklet
szerinti – szöveges indoklással alátámasztva, a szolgálati
út betartásával a HVK logisztikai csoportfõnöknek.

1
A szakutasítás kiadásakor hatályos: a katasztrófavédelmi költségvetési
elõirányzatok tervezésérõl, biztosításáról és felhasználásáról szóló 61/2010.
(V. 20.) HM utasítás.
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10. Logisztikai együttmûködés rendje

96. Katonai szervezetek közötti át-alárendelésnél a küldõ katonai szervezet a feladat elrendelését követõen logisztikai összekötõ tisztet/altisztet indíthat útba a védekezési körzet kijelölt bázislaktanyájába, illetve bázisobjektumba. A logisztikai összekötõ a bázislaktanyájában, illetve bázisobjektumban pontosítja:
a) a feladat végrehajtásához szükséges, a küldõ katonai
szervezettõl átcsoportosítandó technikai eszközök és
anyagok körét és mennyiségét,
b) az át-alárendelt munkacsoport elhelyezési körülményeit,
c) az át-alárendelt munkacsoport étkezési létszámát,
technikai harcértékét,
d) a bázislaktanya, illetve bázisobjektum logisztikai támogató rendszere igénybevételének rendjét, sajátos
szabályait,
e) a felhasználható raktárkapacitást.
97. Az átcsoportosított logisztikai erõk a bázislaktanya/bázisobjektum logisztikai vezetõjének szakirányításával hajtják végre feladataikat.
98. A védekezési feladatokba bevont erõk elvárt szintû,
teljes körû ellátásának biztosítása érdekében valamennyi
vezetési szinten biztosítani kell – a védekezésben részt
vevõ szervek mûveleti összekötõi mellett – az önálló logisztikai összekötõk részvételét.
99. A kijelölt logisztikai összekötõk folyamatos koordinációt folytatnak a felmerülõ feladatok megoldása, összehangolása érdekében.

2. szám

100. Az ellátási feladatok hatékony végrehajtása érdekében az egyes mûveleti szinteken a kijelölt logisztikai
összekötõk részére – a mûveleti kapcsolattartóktól független – önálló hírforgalmi összeköttetést, önálló logisztikai
hírhálót kell biztosítani.
101. A BM és az MH – az ellátások egységes színvonalának biztosítása, és a szervek közti együttmûködés összehangolása érdekében – a logisztikai szolgáltatások igénybevételérõl folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatja egymást.

11. Záró rendelkezések
102. Ez a szakutasítás az aláírást követõ napon lép hatályba.*
103. A szakutasítás hatályba lépését követõ 30 napon
belül, az MVCS-KOCS és KOCS felállítására kijelölt MH
katonai szervezetek kiadják a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatása megszervezésére és végrehajtására vonatkozó részletes szabályozásukat.
104. Hatályát veszti a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezésérõl és végrehajtásáról szóló 4/2013. (HK 11.) HVK LOGCSF szakutasítása.

Dr. Pogácsás Imre mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2015. január 29.

Katonai szervezet
megnevezése

pár
db
pár
pár
klt
db
db
db
klt
klt
klt
klt
klt
db

Munkavédelmi kesztyû

Esõvédõ kabát/Esõvédõ nadrág

Gumicsizma

Csizmás védõnadrág

Védõszemüveg

Védõálarc/ védõsisak

Mentõmellény

Mentõöv/mentõdeszka

93M egyéni védõeszköz készlet

NBVEK védõruha készlet

Egyszer használatos védõruha
(TYVEK)

Egyéb szigetelõ típusú védõruha

Vegyivédelmi mûszerek

Egyéni sugáradag mérõ

Mértékegység

/

Megalakításra meghatározott
munkacsoportok szükséglete

Katonai szervezetnél meglévõ
mennyiség

KATASZTRÓFAVÉDELMI LOGISZTIKAI ADATTÁR

Védõeszköz megnevezése

HONVÉD VEÉRKAR
LOGISZTIKAI CSOPORTFÕNÖKSÉG
Magyar Honvédség
katonai szervezet
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További felhasználható
mennyiség
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Elhelyezési kapacitás
(épületben)
Elhelyezési kapacitás (tábori
elhelyezésben)
Meleg étel (fõzési) elkészítõ
kapacitás
Étkezde kapacitás

Meglévõ erõforrások felhasználásával*
Saját állomány részére lekötve (fõ)

Meglévõ erõforrások felhasználásával*
más szervezetek állományának(fõ)

Más helyõrségbõl, vagy központi
készletbõl történõ megerõsítés
esetén ** (fõ)

Katonai szervezet
megnevezése

Eszköz

Autóbusz (15 fõn felüli
szállító kapacitás)
Mikrobusz (15 fõn aluli
szállító kapacitás)
Mozgókonyha
Hûtõ gépkocsi
Kenyérszállító gépkocsi
Üzemanyag szállító-töltõ gk.
Közepes lánctalpas
úszógépkocsi (PTSZ)
Darus gk. vontató jármû
Gk./ hjmû
szerelõ/karbantartó gk
Konténerszállító/rakodó gk.
Mûszaki földmunkagép kis-,
közepes telj., lct./ kerekes)

Haditechnikai eszközök:
Katonai szervezetnél meglévõ

Katonai szervezetnél
hadrafogható

Megalakításra meghatározott
munkacsoportok szükséglete

További felhasználható
(üzemképes) mennyiség

* Elhelyezési biztosítás esetén, saját meglévõ fektettetõ anyagok felhasználásával. Élelmezési ellátás: a katonai szervezet belsõ átcsoportosításával (szakállomány, szaktechnikai eszköz, anyag) biztosítható kapacitás.
** Más katonai szervezettõl, illetve központi készletbõl történõ megerõsítés esetén biztosítható kapacitás

Katonai szervezet megnevezése

Laktanyai kapacitás adatok
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Katonai szervezet
megnevezése

Pótkocsi, nehéz gépszállító
60 t
Nehéz nyerges tj vo. pótk-val
Darus gk. autómentõ, III. kat.
Hídvetõ harckocsi BLG
TÁTISZ-04 Tábori
térvilágító felszerelés/
TÁVISZ-03 tábori
világítószerelvény
Folyadékos mentesítõ
gépkocsi FMG
Vízszállító gk.
Vízszállító ufo
Ivóvíz csomagoló berendezés
Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás/Zászlóalj
típusú víztisztító állomás
TMM-3 nehéz hídrakó
felszerelés gk-n TMM-3,
TMM-3M1
USZM-2 hídépítõ berendezés
gk-n
KD-84 Könnyû deszant
átkelõ készlet
Rohamcsónak
Katonai kivitelû könnyû
búvárfelszerelések/munkabú
vár felszerelés
Aknamentesítõ hajó (AM)
tûzszerész járõrhajó (AN-2)

Eszköz

Katonai szervezetnél meglévõ

Katonai szervezetnél
hadrafogható

Megalakításra meghatározott
munkacsoportok szükséglete

További felhasználható
(üzemképes) mennyiség
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TECS: 4 db mozgókonyha, 1 vízszállító gk,
1 db kenyérszállító gk, 1 hûtõ gk., 1 üzemanyag
szállító-töltõ gk., 4 db 4-5 t tj. tgk, 1 db TÁVISZ,
1 db aggregátor
2 db autóbusz, 2 mikrobusz
2 db nehéz gépszállító, 2 db tj szgk.
6 db 4-5 t tj. tgk., 1 db. tj. szgk.
6 db 4-5 tj tgk, 1 db víz ufo, 1 db TÁVISZ,
1 db aggregátor

Egy csoport technikai szükséglete (egy technikai eszköz egy helyen
szerepelhet)

Megalakítható csoportok (db), továbbá fennmaradt eszközök típusa,
száma*

Katonai szervezet megnevezése

63. M egységes sátor
Tanácskozó sátor
62 M hálótermi takaró
Mûanyagtömésû fejpárna
Fejpárnahuzat
Keskeny lepedõ
Hálózsák
Tábori ágy
Katonaágy
sátorfûtõ olajkályha
+ csõkészlet
Csákány
Utászlapát/gyalogsági ásó

Eszköz

Megalakításra meghatározott Meglévõ mennyiség (alegység és
MCS-k szükséglete
raktárak összesen)

További felhasználható
mennyiség

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

db
db

klt.
klt.
db
db
db
db
db
db
db
klt.

Mértékegység

* A megalakítható logisztikai csoportoknál figyelembe kell venni a bázislaktanya stacioner ellátó és kiszolgáló objektumai üzemeltetéséhez szükséges állományt. A megalakítható csoportok személyi feltételei biztosítása ezen felül számolandó, és a jelentésbe azt kell feltüntetni.

Személyszállító csoport
Nehéz gépszállító csoport
Anyagszállító csoport
Tábori elhelyezési csoport

Tábori ellátó csoport

Csoport megnevezés

Katonai szervezet állományából megalakítható logisztikai csoportok:
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Napi logisztikai jelentés

személy gk.

tehergjmû.

mûszaki gép

különleges

helikopter

vízszállító gk.

vízszállító
utánfutó
kétéltû

busz

mikrobusz

aggr.

* Kitöltési útmutató a technikai harcértékhez
Az eszközök típusa, illetve megnevezése a feladat elrendelését követõen az SMVCS-KOT által kerül meghatározásra
Csak technikailag hadrafogható eszközök kerülnek jelentésre
Civil bázisobjektumba települt erõk technikai eszközeit külön önálló soron az objektum üzemeltetésére kijelölt szervezet jelenti.
A bázislaktanya, illetve bázisobjektum jelenti a más katonai szervezettõl át-alárendl eszközöket.

Összesen:

Katonai
szervezet

Technikai harcérték jelentés*

Szöveges jelentés szempontjai:
Feladatra kijelölt erõk logisztikai támogatásának helyzete, végrehajtott, illetve következõ napra tervezett fõbb logisztikai feladatok.
Bázislaktanyák, bázisobjektumok logisztikai támogatásának helyzete.
TECS-ek mûködése, tervezett átcsoportosításuk
Végrehajtott és tervezett központi szállítások, átcsoportosítások
Feladatra felhasználható, elrendelt központi készlet helyzete
Logisztikai támogatás érdekében elöljárói döntést igénylõ kérdések, koordinációs igények

HONVÉD VEZÉRKAR
LOGISZTIKAI CSOPORTFÕNÖKSÉG

2. sz. melléklet a 3/2015. (HK 2.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

mentõ

Összesen
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Szakág
megnevezése**

Szakág
megnevezése **

Szakág
megnevezése **

Költség
Összesen

ÖSSZESEN

Katonai szervezet

Szakág
megnevezése**

Szakág
megnevezése **

Szakág
megnevezése **

Költség

Dátum (göngyölített)
Összesen

* Kitöltési útmutató a napi költségekhez
Ruházati költségek így különösen: mosatás, karbantartás, kézápoló, értékcsoport csökkenés stb.
Fenntartási költségek így különösen: technikai eszközök karbantartása, javítása és ezek alkatrész költségei stb.
Elhelyezési költségek így különösen: infrastrukturális költségek, mobil eszközök bérlése, takarítás, karbantartás stb.
Élelmezési költségek így különösen: élelmezési alapanyag, félkész termékek, eldobható étkészletek stb.
Üzemanyag költségek így különösen: hajtóanyag, kenõanyag, karbantartó anyagok stb.
Közlekedési költségek így különösen: bérelt szállító és rakodó eszközök stb.
** A szakágakat sorrendjét a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás
2. melléklete szerint kell rögzíteni.

ÖSSZESEN

Katonai szervezet

Dátum (napi költséges)*
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I. értékcsoportú elszámolásköteles készletek és
kisértékû tárgyieszközök használatra történõ
kiadását követõ értékcsökkenése (például
mentõmellények, egyes munkaruházati,
munkavédelmi eszközök, stb.)
A rendeltetésszerû használat következtében selejtté
vált anyagok

Kiadási jogcím

Fogyóanyag készletbeszerzés és felhasználás
összesen

Élelmezési kiadások
Üzemanyag (hajtóanyag) kiadások
Rep. üzemanyag költségek
Munka- és védõruha beszerzés (fogyó anyagok
esetében)
Egyéb fogyóanyag készletbeszerzés és felhasználás
(pontos megnevezéssel, anyagnemenként)
Egyéb fogyóanyag készletbeszerzés és felhasználás
(pontos megnevezéssel, anyagnemenként)
Egyéb fogyóanyag készletbeszerzés és felhasználás
(pontos megnevezéssel, anyagnemenként)
egyéb fogyóanyag készletbeszerzés és felhasználás
(pontos megnevezéssel, anyagnemenként)

Kiadási jogcím

HONVÉD VEZÉRKAR
LOGISZTIKAI CSOPORTFÕNÖKSÉG

Kifizetés összege, felhasználás értéke (ezer
forintban). (A felhasználás helye szerinti szervezet
jelentse!)

Kifizetés összege, felhasználás értéke (ezer forintban)
(A felhasználás helye szerinti szervezet jelentse!)

A feladat dologi jellegû összesített többletigényei
(göngyölített költségkimutatás)
év hó nap - év hó nap

3. sz. melléklet a 3/2015. (HK 2.) HVK LOGCSF szakutasításhoz

A beszerzési ár kerüljön feltüntetésre

A beszerzési ár kerüljön feltüntetésre, tekintettel
arra, hogy az eszközprogram a használatba történõ
kiadás esetén érték nélkül, csak mennyiségben tartja
nyilván ezeket a készleteket. A felhasználás helye
szerinti szervezet jelentse!

Indoklás/megjegyzés

A felhasználás helye szerinti szervezet jelentse
a költségeket a tényleges felhasználást (kiadást)
követõen.

pl. homokzsák beszerzése

például: papír, író- és irodaszer, nyomtatási
segédanyagok stb.

pl munkavédelmi kesztyû beszerzés

pl. utaltsági rend alapján
pl. utaltsági rend alapján

Indoklás/megjegyzés
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Helikopterek fenntartási költségei
Technikai meghibásodások esetén a javítások
költségei
Egyéb fenntartási költségek (pontos megnevezéssel,
anyagnemenként)
Egyéb fenntartási költségek (pontos megnevezéssel,
anyagnemenként)
Fenntartási költségek összesen
Nem adatátviteli távközlési díjak
Adatátviteli célú távközlési díjak
Kommunikációs kiadások
Szállítási költségek (bérelt eszközök esetén)
Bérleti költségek (nem honvédségi objektumok
esetén)
Mosatás költségei
Egyéb szolgáltatások költségei (pontos
megnevezéssel, anyagnemenként)
Egyéb szolgáltatások költségei (pontos
megnevezéssel, anyagnemenként)
Egyéb szolgáltatások költségei (pontos
megnevezéssel, anyagnemenként)
Szolgáltatások igénybevétele
Egyéb dologi kiadások (pontos megnevezéssel,
anyagnemenként)
Egyéb dologi kiadások (pontos megnevezéssel,
anyagnemenként)
Egyéb dologi kiadások (pontos megnevezéssel,
anyagnemenként)

Belsõ égésû motorral üzemeltetett honvédségi
eszközök (harc- és gépjármûvek, mûszaki gépek,
áramforrás aggregátok, stb.) fenntartási költségei

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, amennyiben az
nem kimutatható fenntartási költségként
Elszámolásköteles anyagok értékcsökkenése

Kiadási jogcím

Kifizetés összege, felhasználás értéke (ezer forintban)
(A felhasználás helye szerinti szervezet jelentse!)

pl. mosatás

A felhasznált hajtóanyag beszerzési ára alapján
számított költség 70%-a (automatikusan kerül
számításra). Magába foglalja a megelõzõ
karbantartási feladatok, technikai kiszolgálások
költségét is.

Részletes indoklással

Indoklás/megjegyzés
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Honvédség által köztulajdonban,
magántulajdonban okozott károk
Honvédség által polgári- vagy más, az árvízi
védekezésben résztvevõ szervezeteknek átadott
MH tulajdonú anyagokban, eszközökben
keletkezet károk
Összesen
Eredeti helyzet visszaállításának várható
(becsült) költsége
Mindösszesen

Honvédségi vagyonban (eszközökben,
készletekben) keletkezett károk

Rászorulók részére átadott eszközök, anyagok

Egyéb dologi kiadások

Kiadási jogcím

Kifizetés összege, felhasználás értéke (ezer forintban)
(A felhasználás helye szerinti szervezet jelentse!)

Becsült kártérítési költség

A honvédség vagyoni körébõl kikerült ingó
vagyonelemek értéke
Nem rendeltetésszerû használat, elvesztés,
vagy lopás esetén (nem foglalja magába
a rendeltetésszerû használat következtében
bekövetkezett értékcsökkenést)

Indoklás/megjegyzés
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SZERVEZETI HÍREK
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítésérõl
Igazolványszám

H 040651
H 040107
S 044885
S 038963
S 048198
N 015390
N 029935
N 026028
N 025198
N 026288
N 015113
N 027788
N 026133
K 024346
OMT 05118
OMT 05499
Sztojanov Nikolett fõhadnagy s. k.,
mb. irodavezetõ

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
bélyegzõ érvénytelenítésérõl
MAGYAR HONVÉDSÉG
Veszélyesanyag Ellátó Központ
2. Lõszer és Rakéta Ellátó Raktár
1-es sorszámú
feliratú alapbélyegzõ elveszés miatt érvénytelen.
Bendes István alezredes s. k.,
törzsfõnök
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: .............................................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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