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17. sz. melléklet a 34000/953-1/2021.ált. nyt. számhoz 

 

2021. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/B.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, az állomány tiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

8. LOGISZTIKA II. (hadtáp) SZAKMACSOPORT 

 

8.1. Hadtáp Szabályzat. Htp/10. 2015. 

I. fejezet: A Hadtápbiztosítás alapjai 

II. fejezet: A hadtápbiztosítás vezetése, szakmai irányítása 

III. fejezet: A hadtápbiztosítás megszervezése 

IV. fejezet: A hadtápgazdálkodás általános szabályai 

V. fejezet: A hadtápbiztosítás különleges feladatai 

VI. fejezet: A hadtáp szakmai kiképzés rendszere 

VII. fejezet: A hadtápanyagok leltározása és vagyonértékének felmérése 

VIII. fejezet: A hadtáp szakterületeinek szakmai ellenőrzése, tevékenységének 

értékelése 

IX. fejezet: A hadtáp szakfeladatok munka-, tűz- és környezetvédelmi 

követelményei 

 

8.2. 14/2018. (IX.17) HM rendelet a Magyar Honvédség élelmezési 

ellátásáról 

8.3. 12/2018. (HK 10) HM VGHÁT szakutasítás a Magyar Honvédség 

élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról. 

8.4. A Magyar Honvédség Hadtáp Szabályzata az élelmezési szakterület 

részére. Htp/8. 2014. 

I. fejezet: Az élelmezési biztosítás alapjai 

II. fejezet: Az MH élelmezési szakterületének szervezete, rendeltetése, 

feladatai 

III. fejezet: Az élelmezési ellátás és gazdálkodás 

IV. fejezet: Az MH élelmezési biztosításának szabályai békeidőszakban 

V. fejezet: Az élelmezési szakanyagok beszerzése 

VI. fejezet: Az élelmezési ellátás ellenőrzése 

VII. fejezet: A Magyarország határain kívüli válságreagáló- és béketámogató 

műveletek élelmezési biztosítása 
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IX. fejezet: Az élelmezési szaktechnikai eszközök 

 

8.5. Hadtáp szabályzat az üzemanyag szakterület részére. Htp/1. 2015. 

I. fejezet: Az üzemanyag biztosítás fogalma 

II. fejezet: Az üzemanyag szakterület rendeltetése, szervezeti felépítése, 

feladatai 

III. fejezet: Az üzemanyag biztosítás szabályai békeidőszakban 

V. fejezet: Selejtezés, hulladék kezelés, veszteségek elszámolása 

VI. fejezet: Üzemanyag, üzemanyag-technikai eszköz szállítása, tárolása 

IX. fejezet: Az üzemanyag szakterület munkabiztonsági előírásai 

X. fejezet: Mellékletek 

 

8.6. Hadtáp szabályzat a ruházati szakterület részére. Htp/3. 

III. fejezet: Az egyenruházati ellátás szabályai 32-50. o. 

VI. fejezet: Az ország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletek 

ruházati biztosítása 76-83. o. 

 

8.7. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata. Ált/25.  

I. fejezet: Általános rendelkezések 

II. fejezet: Öltözeti típusok 

IV. fejezet: Egyes díszítőelemek, ruhadarabok, rendfokozati jelzések és 

felszerelési tárgyak viselésének rendje 

 

8.8. MH ÖHP PK 79/2012 A Magyarország határain kívül szolgálatot teljesítő 

állomány logisztikai támogatására, egészségügyi biztosítására és 

biztonságtechnikai feladatokra 

8.9. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök, 

valamint készletek selejtezési eljárásának részletes szabályozásáról szóló 

5/2016 HVK LCSF szakutasítása 

8.10. Üzemanyag fogyasztási normák. Üza/7. 

I. fejezet: A szolgálati könyv használatával kapcsolatos irányelvek 

III. fejezet: Gépkocsik (lct. vontatók és lct. traktorok kivételével) és kerekes 

harcjárművek korrekciós tényezői 

 

8.11. A külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar 

Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és 

elszámolásának rendjéről szóló 23/2016 (HK 7) HM VGHÁT szakutasítás 

8.12. A Magyar Honvédség folyadékhűtésű eszközei fagyálló hűtőfolyadékkal 

történő ellátásának szabályairól szóló 35/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF 

együttes intézkedés 

8.13. A Magyar Honvédség szervezeteinél használt ásványolajtermékek 

elszámolható veszteségeiről szóló 120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT 

intézkedés 

8.14. Üzemanyag fogyasztási egység. STANAG 2115. 
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8.15. MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína (3. kiadás). 

Ált/217. 

1.2 fejezet: Logisztikai támogatási alapelvek 

2. fejezet: Logisztikai szervezetek, képességek 

3. fejezet: A logisztikai támogatás vezetése és irányítása 

4. fejezet: A logisztikai támogatás területei és funkciói: 4.5 Mozgatás szállítás 

5. fejezet: A logisztikai támogatás ágazati rendszere: 5.5 Közlekedési 

támogatás 

6.2 fejezet: Az erők különleges jogrend időszaki logisztikai támogatása honi 

területen 

6.3 fejezet: Készenlét fenntartás és fokozás logisztikai támogatása 

6.4 fejezet: Hadszíntér logisztikai felderítés lehetőségeinek elemzése 

6.5 fejezet: A nemzetgazdasági erőforrások igénybevétele 

6.6 fejezet: A központi készletek széttelepítése és várható felhasználás szerinti 

csoportosítása 

6.7 fejezet: Logisztikai csoportosítások felvétele, feladatai 

6.8 fejezet:  A befogadó nemzeti támogatás a Magyarországot megerősítő 

szövetséges erők érdekében 

6.9 fejezet: Műveletekben részt vevő erők telepítése 

6.11 fejezet: Ellátási utak fenntartása az MH és a szövetséges erők logisztikai 

támogatása érdekében 

6.12 fejezet: Támadó- és védelmi harc 

6.13 fejezet: Támadó harc (ellencsapás, ellenlökés) logisztikai támogatása 

6.14 fejezet: Védelmi harc logisztikai támogatása 

6.15 fejezet: Katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatása 

7. 2 fejezet: Országhatáron kívüli több nemzeti katonai műveletek logisztikai 

támogatása - több nemzeti logisztikai támogatás 

7. 8 fejezet: Országhatáron kívüli több nemzeti katonai műveletek logisztikai 

támogatása - beszerzés, erőforrás tervezés 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

katonai vizsgaközpont mb. vezető 


