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A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Honvédség a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 36.  § (1)  bekezdés k)  pontja alapján a  veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kórházak 
zavartalan működésének, valamint az  egészségügyi dolgozók segítése érdekében a  kórházakban közreműködik 
különösen
a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok,
b) a betegirányítási, útbaigazítási feladatok,
c) a betegkísérési feladatok,
d) az adminisztrációs feladatok,
e) az egészségügyi intézmények közötti anyagszállítási feladatok,
f ) a logisztikai feladatok – ideértve a  gyógyszerek, védőeszközök, egyéb gyógyászati anyagok, valamint 

fekvőbetegek ételeinek szállítását és a kapcsolódó raktározási feladatokat –,
g) a csomagszállítási feladatok,
h) az anyagmozgatási feladatok,
i) a számítógépes adatrögzítés,
j) a SARS-CoV-2 koronavírussal kapcsolatos minta csomagolásához, címkézéséhez, dobozolásához, szállításra 

történő előkészítéshez kapcsolódó feladatok, valamint
k) a fertőtlenítések
ellátásában.

2. § (1) Az 1. § szerinti feladatokat a veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség
a) a Kormány koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős tagja döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,
c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy
d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az  a) vagy b)  pont szerinti döntésben, valamint a  c)–d)  pont szerinti felkérésben megjelölt kórház 
vonatkozásában látja el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti döntés, valamint felkérés tartalmazza, hogy a Magyar Honvédség állományából mely kórház 
esetében mekkora létszám biztosítása indokolt.

 (3) A  kórházparancsnok a  kórházfőparancsnok vagy a  kórház vezetője az  egészségügyért felelős miniszter útján 
megkeresheti az  Operatív Törzset annak érdekében, hogy az  érintett kórház esetében az  (1)  bekezdés c)  pontja 
szerinti felkérést tegye meg.

3. § (1) A  Magyar Honvédség részéről az  1.  § szerinti feladatok ellátásába a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 1.  § (1)  bekezdése szerinti állomány tagja és a  tényleges szolgálatot teljesítő 
önkéntes tartalékos katona vonható be.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti katona a feladatait a Hjt. 49. § (1) bekezdése szerinti vezénylés alapján látja el.
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 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti katona nem végezhet egészségügyi szakképesítéshez vagy szakképzettséghez kötött 
feladatokat.

 (4) Ha a kórházparancsnok vagy a kórházigazgató az 1. §-ban meghatározott feladatokon túl egyéb feladatokat határoz 
meg az  (1)  bekezdés szerinti katona számára, arról a  feladat elrendelésével egyidejűleg tájékoztatja az  országos 
kórházparancsnokot és a Magyar Honvédség parancsnokát.

4. § (1) Az 1. § szerinti feladatokban közreműködő katonák
a) elhelyezéséről, – ha szükséges – szállásáról,
b) étkezéséről,
c) egészségügyi védőfelszereléssel való ellátásáról és
d) ellátandó feladatokkal összefüggő egészségügyi biztonsági felkészítéséről, felvilágosításáról
a feladat ellátása szerinti kórház vezetője gondoskodik.

 (2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti felkészítést, felvilágosítást a katona számára az ellátandó feladat megkezdése előtt 
kell biztosítani, a feladat ellátása addig nem kezdhető meg.

5. §  A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet
a) 3. §-ában az „Az 1. §” szövegrész helyébe az „A 2. §” szöveg,
b) 4. §-ában az „Az 1. és 2. §” szövegrész helyébe az „A 2. és 3. §” szöveg
lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos 
okmányok – ideértve különösen a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 
LVIII. törvény 89.  § (1)  bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig érvényesek.
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A köztársasági elnök 480/2020. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Bognár Balázs Lajos tűzoltó ezredest 2020. október 23-ai hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03795-2/2020.

A köztársasági elnök 481/2020. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Horváth Gábor dandártábornokot  
2020. október 23-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2020. október 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03730-2/2020.

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	234.	szám 7463

A köztársasági elnök 500/2020. (X. 30.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(2)  bekezdés c)  pontja, 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 68.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 68.  § (2)  bekezdése alapján 
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy Myszöglád Róbert Károly dandártábornok hivatásos 
szolgálati viszonya 2020. december 13-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03806-2/2020.

A köztársasági elnök 501/2020. (X. 30.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1390/3/2020. számú előterjesztésére – Szurmai János 
(névmódosítás előtti neve: Szurmai Iván Pavlovics, születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1981. október 13.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 7.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03536-3/2020.
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2. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az  a  kormánytisztviselő vagy munkavállaló, aki javaslattételre, döntésre vagy 
ellenőrzésre jogosult az  alábbi táblázatban foglalt feladatok ellátása okán belépéskor, továbbá a  táblázatban 
meghatározott időszakonként az esedékesség évében június 30-ig.

1. Az a kormánytisztviselő vagy munkavállaló, aki (önállóan  
vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre 
jogosult

Évente Kétévente Ötévente

1.1. közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben, x

1.2. közbeszerzési eljárás során, x

1.3. feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb 
pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való 
gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok,  
fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében,

x

1.4. egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során,

x

1.5. állami támogatások felhasználásának vizsgálata,  
vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

x

2. Az a kormánytisztviselő, aki 

2.1. az általa betöltött álláshelyen vezetői feladatokat lát el, x

2.2. az általa betöltött álláshelyen ellátandó feladatai közül 
bármelyik tekintetében is jogszabály alapján nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső feladatot lát el.

x

A honvédelmi miniszter 60/2020. (X. 21.) HM utasítása  
a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  utasítás hatálya – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 
13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre terjed ki.

 (2) Az  utasítást a  honvédelemért felelős miniszter által az  állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem 
minősülő (többcélú) szakképző intézményre is alkalmazni kell.

2. §  Az utasítás alkalmazásában:
 1.  adatcsomag: egyhavi felhasználásra vagy meghatározott időszakra engedélyezett adatforgalom,
 2.  adatforgalom: adatok küldése és fogadása során keletkezett adatmennyiség,
 3.  alapszolgáltatás: a felhasználó részére beállított díjcsomag,
 4.  átcsoportosításnak minősül, ha:

a) a  felhasználónak megváltozik a  beosztása vagy munkaköre – függetlenül a  jogosultsági kategória 
változásától –, beosztási kategóriája – ebből adódóan jogosultsági kategóriája –, beosztásának vagy 
munkakörének megnevezése vagy állományilletékes honvédelmi szervezete,

b) megszűnő, felszámoló, átalakuló honvédelmi szervezettől megmaradó vagy megalakuló 
honvédelmi szervezethez történik az átmozgatás,

c) megváltozik a honvédelmi szervezet megnevezése, vagy
d) a felhasználó személyében változás következik be,
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 5.  csoportos felhasználás: ugyanazon szolgálati rádiótelefon több személy általi használata,
 6.  csoportos felhasználó: ugyanazon szolgálati rádiótelefon használatára együttesen jogosult személyek,
 7.  díjcsomag: a szolgáltatóval kötött szerződés alapján meghatározott díjért, csomagáron biztosított díjmentes 

és egyéb szolgáltatások összessége, amelyekért külön költség –  a díjcsomagban meghatározott forgalmi 
díjak kivételével – nem kerül felszámolásra,

 8.  díjköteles szolgáltatás: a  díjcsomagban foglalt szolgáltatásokon felüli, külön díj ellenében biztosított 
szolgáltatás,

 9.  egyéni felhasználó: a SIM-kártya használatára kizárólagosan jogosult személy,
10.  ellátó szervezet: az ellátási körükbe tartozó szervezetekre kiterjedően

a) a SIM-kártyákkal történő ellátás vonatkozásában a számlafizető és a SIM-kártya kiadásában érintett 
honvédelmi szervezet,

b) a szolgálati rádiótelefon-készülékek és az egyéb tartozékok vonatkozásában az azok bevételezését, 
nyilvántartását és kiutalását a logisztikai utaltsági rend szerint végző honvédelmi szervezet,

c) a  felhasználó szempontjából az  a  honvédelmi szervezet, amelytől a  felhasználó a  SIM-kártyát és 
az eszközöket átvette,

11.  előfizetés: a  szolgáltatóval kötött szolgáltatási vagy előfizetői szerződésben előfizetőként nevesített 
honvédelmi szervezet vagy személy részére biztosított, szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogosultság,

12.  felhasználó: szolgálati rádiótelefonnal és SIM-kártyával elrendelés vagy engedély alapján ellátott személy, 
aki kizárólag a részére engedélyezett és a számlafizető által aktivált szolgáltatások használatára jogosult,

13.  felhasználó szervezet: azon honvédelmi szervezet, amely – feladatának végrehajtása érdekében – engedélyt 
ad, vagy engedélyeztetést kezdeményez a szolgálati rádiótelefon felhasználó részére történő kiutalásra,

14.  flottán belüli: ha egy szolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó szolgálati hívószámok felhasználói egymást, 
valamint más meghatározott szervezet használatában lévő előfizetések, illetve e  szervezetek és a  mobil 
távközlési szolgáltatók között fennálló megállapodások szerinti dolgozói díjcsomagot használó személyek 
előfizetésében lévő, azonos szolgáltatóhoz tartozó SIM-kártyák felhasználói egymást, vagy a SIM-kártyájukkal 
azonos szolgáltatóhoz tartozó hidak – az  MH és a  szolgáltatók távbeszélő központjai közötti közvetlen 
kapcsolatok – hívószámait hívják. Az  azonos flottához tartozó szervezetek és előfizetések konkrét 
meghatározását a  számlafizetők a  mobiltelefon-portáljukon teszik közzé, amelyet változás esetén 
aktualizálnak,

15.  hálózatüzemeltető: a  Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű 
üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a  központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének 
szabályairól szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasításban meghatározott szervezet,

16.  hazai előfizetés: Magyarország területén hálózati lefedettséggel rendelkező és szolgáltatásra jogosult 
szolgáltató által SIM-kártya aktiválásával biztosított szolgáltatáselérés,

17.  helyi előfizetés: külföldi országban hálózati lefedettséggel rendelkező és szolgáltatásra jogosult szolgáltató 
által SIM-kártya aktiválásával biztosított szolgáltatáselérés,

18.  jogcím nélküli felhasználás: bármely költséget generáló nem szolgálati célú felhasználás és az  egyedi 
engedélyek által meghatározott jogosultságtól eltérő – különösen a  megszüntető feltételek bekövetkezése 
utáni – használat, valamint ha a  felhasználó érvényes elrendelés vagy egyedi engedély hiányában forgalmi 
díjat generál honvédelmi szervezet számlafizetésében lévő SIM-kártyán vagy a  felhasználó a  részére kiutalt 
SIM-kártyán, illetve eszközön – az  alkalmazott szoftverekre is kiterjedően – engedély hiányában olyan 
átalakítást végez, amelynek helyreállítása költséggel jár,

19.  jogosultsági kategória: azonos szintű beosztások vagy munkakörök meghatározott csoportosítása, mely 
csoportokhoz kötötten kerülnek a  keretösszegek, a  különböző szolgáltatások és az  egyéb jogosultságok 
engedélyezésre, alapcsoportokként az alábbi jogosultsági kategóriák kerülnek meghatározásra:
a) „A” jogosultsági kategória: a minisztériumi felsővezetői (szakmai vagy politikai) és a  tábornoki vagy 

azokkal azonos besorolási kategóriájú személyek és szervezetszerű helyetteseik,
b) „B” jogosultsági kategória: az  ezredesi vagy azzal azonos besorolási kategóriájú személyek és 

szervezetszerű helyetteseik,
c) „C” jogosultsági kategória: az „A” és a „B” jogosultsági kategóriába nem tartozók,

20.  keretösszeg: jogosultsági kategóriánként, illetve egyedi feladatok vagy körülmények esetén külön 
meghatározott, egyhavi felhasználásra engedélyezett bruttó forgalmi díj, amely nem tartalmazza a  havi 
előfizetési díjat és az egyedi engedélyhez kötött havidíjas szolgáltatások havidíját,

21.  keretösszeg-túllépés: a keretösszegen felül keletkezett forgalmi költség,
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22.  kvóta: egyes felhasználó szervezetek által felhasználható vagy egyéb feladatra felhasználási területre 
központilag csoportosított SIM-kártyák darabszáma,

23.  kvótagazda: a  kvótával rendelkező honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője vagy az  általa e  feladat 
végzésére felhatalmazott személy,

24.  kvótagazdai jogkörrel nem rendelkező honvédelmi szervezet: a  kvótagazdák alárendeltségébe vagy ellátási 
körébe tartozó, kvótagazdaként nem nevesített honvédelmi szervezet, amelynek részkvótáit a  kvótagazda 
határozza meg,

25.  magáncélú felhasználás: a  szolgálati feladatok végrehajtásával össze nem függő használat, különösen 
a mobilvásárlás, valamint az adományvonal és az emeltdíjas hívószámok irányába kezdeményezett forgalmi 
tevékenység,

26.  rádiótelefon-ellátásért felelős személy: az  adott honvédelmi szervezet vezetője által – lehetőség esetén 
a  szervezet híradó- és informatikai állományából – kijelölt, a  szolgálati rádiótelefonnal történő ellátásért 
– igénylésért – és az intézkedésben meghatározott nyilvántartások vezetéséért felelős személy,

27.  SIM-kártya: előfizetői azonosító modul, amely a  szolgáltató hálózatához történő hozzáférést, illetve 
az előfizetett szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,

28.  számlafizető: szolgáltatási vagy előfizetői szerződés alapján a  szolgáltató által kiállított számlák 
ellenértékének megtérítésére kötelezett szervezet, amely kizárólagosan jogosult az  általa biztosított 
SIM-kártyák, illetve általa ellátott honvédelmi szervezetek irányába szolgáltatások aktiválására és 
deaktiválására, SIM-kártya cserék, pótlások végrehajtására, szolgáltatások megrendelésére, korlátozására, 
lemondására, hívásrészletező megrendelésére, a  szolgáltatóval történő kapcsolattartásra, a  szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott részletes számlainformációs kimutatáshoz, számla- és hívásrészletezőhöz történő 
hozzáférésre és birtoklásra, valamint annak feldolgozására,

29.  szolgálati célú felhasználás: a  felhasználó által kezdeményezett azon telefonbeszélgetés és SMS-küldés, 
továbbá külön engedély vagy hozzájárulás birtokában egyéb – különösen adatátviteli, MMS, info SMS és 
info  MMS – szolgáltatás igénybevétele, amely kizárólag a  szolgálati feladatok végrehajtása érdekében 
történik,

30.  szolgálati rádiótelefon: mobil távközlési szolgáltatás szolgálati célú igénybevételét biztosító, SIM-kártyával 
üzemelő és azt magában foglaló, a Logisztikai Utaltsági Rend szerinti illetékes ellátó által személyi használatra 
biztosított eszköz, elsősorban a  mobiltelefon, a  táblagép és az  adatmodem, ide nem értve a  SIM-kártya 
fogadására alkalmas egyéb berendezéseket, különösen a  mérő-, az  adatgyűjtő- és a  járműkövető 
rendszerekbe a mobil távközlési szolgáltatások elérése érdekében beépített eszközöket,

31.  szolgáltató: a honvédelmi szervezetek részére mobil távközlési szolgáltatásokat, szolgáltatási vagy előfizetői 
szerződés alapján nyújtó szervezet,

32.  többletszolgáltatás: az alapszolgáltatáson felül biztosított díjköteles szolgáltatás,
33.  tömeges SMS: központilag, informatikai rendszeren keresztül, meghatározott felhasználói kör részére 

egyidejűleg küldött, azonos tartalmú SMS.

2. A szolgálati rádiótelefon használatának általános szabályai

3. § (1) Szolgálati rádiótelefonon – a minősített információk továbbítására alkalmas rádiótelefonok kivételével – csak nyílt 
információ továbbítható.

 (2) Az  utasítás hatálya alá tartozó személyek a  szolgálati célú információk továbbítására mindenekelőtt a  vezetékes 
távbeszélőrendszert – asztali telefonokat –, azon belül is a honvédségi vonalakat kötelesek használni.

 (3) A  szolgálati rádiótelefonok a  szolgálati feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében szolgálati célú 
kapcsolattartás céljából kerülnek biztosításra.

 (4) A szolgálati rádiótelefonok használatának biztonsági rendszabályai külön utasításban kerülnek meghatározásra.

4. § (1) Szolgálati rádiótelefonról a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével flottán belüli – a  szolgáltatóval kötött 
szolgáltatási vagy előfizetői szerződés alapján belföldön, valamint egyéb országokban, kiemelten az  Európai 
Unióban ingyenes – és egyéb díjmentes hívások kezdeményezendők.

 (2) A  szolgálati rádiótelefonról díjköteles hívás – saját és más szolgáltató irányába, továbbá országon kívülre, illetve 
külföldről – csak akkor kezdeményezhető, ha az  információ időben történő továbbítására más biztonságosabb, 
illetve költségtakarékosabb lehetőség nem áll rendelkezésre.
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 (3) Magáncélú felhasználásra csak akkor kerülhet sor, ha ezzel a  szolgálati célú rendelkezésre állás nem kerül 
veszélyeztetésre, továbbá abból adódóan a számlafizetőnek többletköltsége nem keletkezik.

 (4) Az  alapszolgáltatáson kívüli más díjköteles szolgáltatások csak jogosultság birtokában és – a  vonatkozó egyedi 
engedély kivételével – kizárólag szolgálati célból használhatók.

5. § (1) A  szolgálati rádiótelefon-felhasználók – különösen az  azonosítható flottán belüli és a  belföldi hívószámok 
esetében – kötelesek hívásaikat fogadni vagy esetleges akadályoztatásukat követően visszahívást kezdeményezni, 
vagy akadályoztatásuk tényéről a hívót SMS-ben értesíteni.

 (2) A  felhasználók munkaképtelenség – különösen súlyos betegséghez kapcsolódó kórházi kezelés és egészségügyi 
szabadság – esetén nem kötelezettek a hívások fogadására vagy visszahívás kezdeményezésére.

 (3) Amennyiben a  hívás vélelmezhetően kockázatosnak tűnő vagy emeltdíjas – elsődlegesen külföldi – hívószámról 
érkezik, az  nem fogadható, illetve nem hívható vissza. A  vélelmezhetően kockázatosnak tűnő hívásokról 
a számlafizetőt soron kívül szükséges tájékoztatni.

3. A szolgálati rádiótelefon használatának részletes szabályai

6. § (1) A  szolgálati rádiótelefonok használatának részletes szabályozására az  alábbiak szerinti belső rendelkezések 
(a továbbiakban: belső rendelkezések) kiadása szükséges:
a) a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervezetekre és a  honvédelemért felelős miniszter által 

az  állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő (többcélú) szakképző intézményre 
vonatkozóan HM KÁT intézkedés,

b) a honvédségi szervezetre, valamint MH rendelkezési állományában lévő – ideértve a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre vezényelt – személyekre vonatkozóan MH parancsnoki intézkedés,

c) a szolgálati rádiótelefon-ellátással és használattal összefüggő változások esetén – különösen a szolgáltatási 
szerződések és a  díjszabások változásából, a  különböző alkalmazások bevezetéséből és használatából, 
a biztonsági rendszabályok módosításából adódó, illetve a feltételek rendelkezésre állása esetén az ellátotti 
kör bővítésére és ütemezésére vonatkozó egységes elvek, iránymutatások meghatározása érdekében – 
a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Infokommunikációs és Információvédelmi 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF) csoportfőnöki szakutasítása vagy az  érintett szabályozó 
módosítása.

 (2) Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtása 
érdekében a  rádiótelefonok beszerzése és használata az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási 
Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló szabályozó alapján történik.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kiadásra kerülő belső rendelkezések – a hatályuk alá tartozó szervezetek 
vonatkozásában – jelen utasításban meghatározottakra figyelemmel az alábbiakra terjednek ki:
a) a  keretösszegek és a  kvóták meghatározására, illetve az  egyedi engedélyek kiadására jogosult személyek 

(a továbbiakban: egyedi engedélyezésre jogosultak) kijelölésére és szükség szerinti kategorizálására,
b) a  kvótagazda szervezetek és a  kvótagazdák meghatározására, beleértve a  központi kvóták feletti 

kvótagazdák kijelölését,
c) a  rendkívüli, speciális, kiemelt és különösen fontos feladatkörök és e  feladatot végzők ellátási szabályainak 

meghatározására,
d) az  ideiglenes ellátásra, továbbá kvótán és terven felüli használatra vonatkozó részletes szabályok 

meghatározásra,
e) az ellátás rendjére és a tartalékképzésre vonatkozó részletes szabályok meghatározására,
f ) az alapcsoportokként meghatározott jogosultsági kategóriák szükség szerinti alábontására,
g) az egyedi engedélyeztetési eljárások rendjének részletes meghatározására,
h) egyedi engedélyek szükség szerinti – különösen a  szolgáltatások díjával, a  keretösszegek és túllépések 

mértékével, valamint az engedélyező személyével összhangban történő – kategorizálására,
i) a  SIM-kártya elő- és számlafizetői jogára kiterjedő változtatások és az  általános esetektől való eltérések 

szabályozására.
j) az  alap és többletszolgáltatások érvényes szolgáltatási szerződésre figyelemmel történő, költséghatékony 

meghatározására és szükség szerinti felülvizsgálatuk szabályozására,
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k) a  díjköteles szolgáltatások – különösen az  adatroaming – igénybevételének és használatának részletes 
szabályozására,

l) a tömeges SMS küldésére, használatára vonatkozó szabályok szükség szerinti meghatározására,
m) a  mobil távközlési eszközök és szolgáltatások külföldön történő beszerzésének, bevételezésének és 

kiutalásának, valamint működtetésének és használatának szabályaira, különösen a  tartósan nem fegyveres 
külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyek, illetve szervezeteik ellátására.

 (2) A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti belső rendelkezésben kell meghatározni a különböző információs, műholdas 
követő, mérési és adatgyűjtő rendszerek üzemeltetéséhez (a továbbiakban: speciális feladatok) szükséges 
rádiótelefonok kiutalásának és használatának a  rendjét, valamint az  MH rendszereinek a  szolgáltató rendszeréhez 
történő közvetlen csatlakoztathatóságára vonatkozó szabályokat.

 (3) A  6.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti szabályozás kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a  beszerzés, az  üzemeltetés és a  használat a  szolgálati feladatok hatékony támogatását biztosítva, az  érintett 
országok sajátosságaira tekintettel költséghatékonyan, az engedélyezett kvótákkal összhangban valósuljon meg.

 (4) A 6. § (1) bekezdése szerinti belső rendelkezések tervezetét az MHP IICSF-fel és az ellátásban érintett számlafizető 
szervezettel is egyeztetni szükséges a szakterületi szempontok bedolgozása érdekében.

4. A szolgálati rádiótelefont használók körének meghatározása

8. § (1) A  kvóták és a  keretösszegek meghatározásakor a  számlafizető szervezetek szolgálati rádiótelefon szolgáltatásokra 
biztosított költségkeretei és a rendelkezésre álló szolgálati mobileszközök darabszámára és beszerzési lehetőségeire 
figyelemmel törekedni kell arra, hogy az állomány – minimálisan az „A” és a „B” jogosultsági kategóriába tartozók, 
valamint az egyedi engedélyezésre jogosultak által kijelölt, kiemelt és különösen fontos feladatokat végrehajtók – 
részére a szolgálati rádiótelefon lehetőség szerint minél szélesebb körben biztosítva legyen.

 (2) A  számlafizető szervezetek évi rendszerességgel március 31-ig tájékoztatják az  egyedi engedély kiadására 
jogosultakat, hogy az  engedélyezési körükbe tartozó felhasználó szervezetek forgalmi szokásai alapján átlagosan 
mekkora költség keletkezik egy előfizetésen, valamint, hogy az  engedélyezési körükbe tartozó felhasználó 
szervezetek használatában lévő előfizetések összesített darabszáma alapján, arányosítva a  számlafizető szervezet 
mobil távközlési szolgáltatásokra biztosított előirányzatához, mekkora összeg felhasználása felett rendelkeznek 
engedélyezési jogkörrel.

 (3) Az egyedi engedély kiadására jogosultak maximálisan annyi előfizetés és olyan mértékű keretösszeg használatára 
adhatnak engedélyt, hogy azok költségei nem léphetik túl a  részükre a  (2)  bekezdés szerint meghatározott 
felhasználható összeget. Ettől eltérni kizárólag az ellátotti kör bővítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 
lehet.

9. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó, külföldi feladat végrehajtására kiküldött, állománytábla és 
felszerelési jegyzék alapján felállított honvédségi szervezet szolgálati rádiótelefonnal és kereskedelmi műholdas 
eszközökkel történő ellátása az MH parancsnoki intézkedésben kerül szabályozásra.

 (2) Egyéni külföldi beosztásokban szolgálatot teljesítő, – missziós feladat végrehajtására kiküldött személyek szolgálati 
rádiótelefonnal történő eseti ellátását a vezető nemzet szabályozza. Ha a kiküldött személy nemzeti jelentéstételre 
kötelezett – különösen nemzeti rangidős –, a kiküldést elrendelő honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője 
indokolt esetben az illetékes egyedi engedélyezésre jogosultnál kezdeményezheti a szolgálati rádiótelefon-ellátást. 
A  kérelemben az  adott térségben rendelkezésre álló távközlési infrastruktúra figyelembevételével kell a  hazai 
előfizetésű vagy helyi előfizetésű SIM-kártya használatának engedélyezését kezdeményezni.

5. A kvótákra vonatkozó szabályok

10. § (1) A  kvótagazdák a  belső rendelkezések alapján rendelkezésükre bocsátott kvótát tovább osztják 
az  alárendeltségükbe, valamint az  ellátási körükbe tartozó honvédelmi szervezet részére. Szükség esetén 
–  szervezeti és feladatrendszeri változások függvényében – az  elosztást saját hatáskörben módosíthatják. 
A  kvótagazdák a  kvóták tovább osztásáról, illetve a  kvótákat érintő módosításokról az  érintett, a  számlafizető és 
az ellátó szervezeteket egyaránt tájékoztatják.

 (2) A kvótagazdák a részükre meghatározott kvótával önállóan gazdálkodnak. A kvótagazdák a részükre meghatározott 
jogosultságtól eltérő engedélyek kiadására egyedi elbírálás alapján kaphatnak felhatalmazást.
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 (3) A  szervezettől tartós külszolgálatra vezényelt felhasználók használatában lévő szolgálati rádiótelefonok 
a külszolgálat megkezdésének időpontjától már nem az állományilletékes szervezet kvótáját terhelik, hanem azok 
központi kvótából kerülnek biztosításra, amennyiben a jogszerű külföldi használat feltételei fennállnak.

 (4) Amennyiben más szervezethez tartozó felhasználó részére kerül szolgálati rádiótelefon igénylésre, az  érintett 
felhasználó részére kiutalt SIM-kártya azon honvédelmi szervezet kvótáját terheli, amely szervezet az  ellátást 
kezdeményezte.

6. A keretösszegekre és a keretösszeg-túllépésre vonatkozó szabályok

11. § (1) A felhasználók a részükre kiutalt szolgálati rádiótelefonokat a belső rendelkezések alapján részükre meghatározott 
keretösszegek erejéig használhatják.

 (2) A keretösszeg meghatározásakor, engedélyezésekor a számlafizetők adatszolgáltatásai mellett a következőket kell 
figyelembe venni:
a) a  felhasználható keretösszeg a  szolgálati feladatokhoz mérten a  minimálisan szükséges szinten – azonban 

a keretösszeg-túllépések indokolatlan előfordulását nem eredményezve – kerüljön beállításra,
b) korlátlan keretösszeg csak a  minisztériumi szakmai és politikai felsővezetőknél, a  legalább altábornagyi 

illetménykategóriájú és azzal azonos vagy magasabb besorolású szolgálati személyeknél, illetve egyedileg 
indokolt esetekben kerülhet meghatározásra,

c) egyedi keretösszeg igénye esetén egyeztetni kell a  számlafizetővel, hogy a  várható felhasználás mekkora 
keretösszeget indokol.

12. § (1) A keretösszeg-túllépés háromhavi összesítésben kerül meghatározásra. A ténylegesen keletkezett háromhavi bruttó 
forgalmi díjból kivonásra kerül a keretösszeg háromszorosa, figyelembe véve a tájékoztatási időszakban esetlegesen 
bekövetkezett keretösszeg-módosítást. Ha az  így meghatározott érték negatív előjelű, akkor a  keretösszeg nem 
került túllépésre. Ha az  eredmény pozitív előjelű, akkor a  keretösszeg túllépésre került, és a  kapott eredmény 
a keretösszeg-túllépés bruttó értéke. Ha a  felhasználó három hónapnál rövidebb ideig volt jogosult a szolgáltatás 
igénybevételére, a számításban a tényleges használati idő kerül figyelembevételre.

 (2) A túllépés ténylegesen megfizetendő összegének meghatározása érdekében a keretösszeg-túllépés bruttó értékhez 
hozzá kell adni a  jogcím nélküli felhasználás és az  adatcsomag-túllépés bruttó összegét, valamint a  30.  § 
(7) bekezdése szerinti esetben a hívásrészletező kiállításának bruttó díját, azonban – ha a felhasználó a keretösszeg-
túllépést vagy annak mértékét vitatja – a  kapott eredményt a  szolgálati célú forgalmazásból adódó, a  31.  §  
(1)–(3) bekezdése alapján engedélyezett költségekkel csökkenteni kell.

 (3) A jogcím nélküli felhasználásból eredő valamennyi költség a felhasználót terheli, tekintet nélkül a hívások szolgálati 
vagy magánjellegére. A jogcím nélküli felhasználásból eredő költségek megtérítése alól felmentés nem adható.

7. Az ellátás rendje

13. § (1) A honvédelmi szervezet a részére meghatározott kvóta erejéig látható el szolgálati rádiótelefonnal. A meghatározott 
kvóta elérése esetén új felhasználó részére csak az  érintett honvédelmi szervezeten belüli átcsoportosítással vagy 
egyedi engedély alapján biztosítható szolgálati rádiótelefon.

 (2) A kvótagazdai jogkörrel nem rendelkező honvédelmi szervezet a szolgálati rádiótelefon-ellátásra vonatkozó igényeit 
kvótagazdájának küldi meg. A  kvótagazda egyetértése esetén a  hozzá érkezett igényekre figyelemmel, azokat 
összesítve kezdeményezi a kért eszközök kiutalását és a kért szolgáltatás igénybevételét, vagy hatáskör hiányában 
egyedi engedélyeztetési eljárást kezdeményez.

14. § (1) A kvótagazda engedélyezési hatáskörébe tartozó szolgálati rádiótelefonok kiutalása és a szolgáltatások aktiválása, 
valamint a kvótagazda hatáskörébe tartozó engedélyek módosítása a kvótagazda igénybejelentése alapján történik. 
Az  igénylések megküldésének és a  szolgáltatások biztosításának részletes eljárási szabályai a  6.  § (1)  bekezdése 
szerinti belső rendelkezésekben kerülnek meghatározásra.

 (2) A  kvótagazda a  hatáskörébe tartozó ellátásra vonatkozó igényeket közvetlenül az  ellátásáért felelős számlafizető 
szervezetnek küldi meg, amely szervezet biztosítja a  SIM-kártyákat, aktiválja az  igényelt szolgáltatásokat, illetve 
az ellátó szervezetnél kezdeményezi a szolgálati rádiótelefonok kiutalását.
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 (3) Az ideiglenes és eseti feladatok, így különösen a gyakorlatok, a rendezvények, a delegációs feladatok, a szállítások 
és a tartalékképzés során felhasználásra tervezett eszközök használatának engedélyezésére vonatkozó szabályokat 
a 6. § (1) bekezdése szerinti belső rendelkezésekben kell meghatározni.

 (4) Külön költségvetéssel rendelkező feladatok – különösen a  várhatóan nagy forgalmi költségeket generáló 
nemzetközi gyakorlatok, rendezvények – tervezésénél a  forgalmi költségek viselőjeként a  számlafizetőt kell 
megjelölni.

15. § (1) Katasztrófavédelmi és válságkezelési feladatok (a továbbiakban együtt: rendkívüli feladatok) végrehajtásához 
szükséges szolgálati rádiótelefonok – igénybejelentést és egyeztetést követően – központilag, az  egyedi 
engedélyezésre jogosult, vagy az  illetékes szolgálat aktiválását követően, rendkívüli feladatok ellátása esetén 
az  MHP Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: MHP IMK) vezetőjének engedélye vagy elrendelése alapján 
kerülnek kiutalásra.

 (2) Szolgálati rádiótelefonok rendkívüli feladatok, gyakorlatok és rendezvények kapcsán történő magáncélú 
felhasználására az  egyedi engedélyezésre jogosult, vagy az  illetékes szolgálat aktiválását követően, rendkívüli 
feladatok ellátása esetén az  MHP IMK vezetőjének engedélye vagy elrendelése alapján – az  engedélyben vagy 
az elrendelőben meghatározottak szerint – kerülhet sor.

16. §  Raktári készleteket úgy kell képezni, hogy a  felhasználók ellátása az  ideiglenes igényekre, a  rendkívüli és kiemelt 
feladatokra is kiterjedően, továbbá a  meghibásodott, javításba adott rádiótelefonok, a  sérült és a  számlafizetői 
körből kikerült SIM-kártyák pótlása folyamatosan biztosított legyen.

17. § (1) A  SIM-kártya elő- és számlafizetői jogának átadás-átvételére csak az  elő- és számlafizető érintettsége és 
szolgáltatóazonosság esetén, valamint tartozással vagy hűségnyilatkozattal nem terhelt előfizetések esetében 
kerülhet sor.

 (2) A  felhasználó – amennyiben legalább 3 hónapja használja a  hívószámot – az  állományilletékes parancsnoka, 
vezetője és a  kvótagazda egyidejű tájékoztatása mellett közvetlenül a  számlafizetőnél kezdeményezheti 
a használatában lévő SIM-kártya elő- és számlafizetői jogának saját részről történő átadását vagy saját részre történő 
átvételét.

 (3) Az  utasítás hatálya alá tartozó elő- és számlafizető szervezetek közötti SIM-kártya-átcsoportosításra az  indok 
megjelölésével, a fogadó elő- és számlafizető szervezet hozzájárulása esetén kerülhet sor.

 (4) Az  utasítás hatálya alá nem tartozó szervezet érintettsége esetén vagy vitás esetben az  elő- és számlafizetői 
változásra az egyedi engedélyezésre jogosultak adhatnak engedélyt.

8. Az egyedi engedélyezésre vonatkozó szabályok

18. § (1) Az  általános szabályoktól eltérő ellátásra és jogosultságok biztosítására – különösen az  alábbiakra kiterjedően és 
felhatalmazásuk erejéig – az egyedi engedélyezésre jogosultak adhatnak engedélyt:
a) a kvótagazda szervezetek ideiglenes és állandó kvótáinak meghatározására és módosításra,
b) a központi kvóták – különösen a gyakorlatokra és a rendezvényekre, a rendkívüli és az ideiglenes feladatokra, 

a központi és a speciális, a kiemelt és az egyéni missziós, illetve a kontingensek részére biztosítandó, valamint 
az adatátviteli célra használható és a tartalékok – és kvótagazdáik meghatározására és módosítására,

c) SIM-kártya elő- és számlafizetői jogának általános esetektől eltérő változására,
d) szolgálati célú költségtúllépés megtérítése alóli felmentésre,
e) az alapszolgáltatások meghatározására,
f ) a  többletszolgáltatások, különösen a  díjköteles szolgálati célú szolgáltatások és adatforgalmazások 

használatára,
g) díjköteles magáncélú szolgáltatások térítés ellenében történő használatára,
h) egyedi keretösszeg megállapítására,
i) ideiglenes ellátásra,
j) az ellátó és a felhasználó szervezeteknél történő tartalékképzésre,
k) kvótán és terven felüli ellátásra,
l) külföldi használatra,
m) rendkívüli, speciális és kiemelt feladatok érdekében történő ellátásra.
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 (2) Az  ideiglenes ellátásra vonatkozó kérelmek esetében az  ideiglenes ellátás az  adott feladat végrehajtásához 
szükséges időtartamra terjedhet ki. Ha az  adott feladat végrehajtásának időszükséglete egyértelműen nem 
behatárolható, az  ideiglenes ellátás időtartama egyedi esetek kivételével nem haladhatja meg a 6 hónapot, amely 
indokolt esetben egyedi engedélyezési eljárás keretében hosszabbítható.

 (3) A  felhasználó szervezeteknél történő tartalékképzést részletesen indokolni kell. Az  engedély kiadása csak akkor 
támogatható, ha az  eszközök felhasználó szervezetnél történő tárolása költségmegtakarítást eredményez, vagy 
növeli a reagáló képességet. A tartalék eszközök felhasználásáról a rádiótelefonnal való ellátásért felelős személynek 
nyilvántartást kell vezetnie.

19. § (1) A  kvótagazdai jogkörrel nem rendelkező honvédelmi szervezet az  egyedi elbírálás alá eső igényeit 
a kvótagazdájának küldi meg a szolgálati út betartásával.

 (2) A  kvótagazda a  hatáskörét meghaladó egyedi elbírálás alá eső igényeket az  ellátásáért felelős számlafizető 
szervezetnek küldi meg, aki azokat összesítve, szakmai javaslattal kiegészítve – az infokommunikációs szakterületért 
felelős szakmai elöljáró útján – terjeszti fel az egyedi engedélyezésre jogosultnak.

 (3) Az  egyes honvédelmi szervezetnél rendkívüli feladatok végrehajtása céljából rádiótelefonok csak HM KÁT vagy 
MH  parancsnoki intézkedésben felhatalmazott vezető engedélyével tárolhatóak. Azok felhasználására 
–  aktiválására  – válságkezelés és katasztrófavédelmi feladatok ellátása esetén az  MHP IMK vezetőjének írásos 
engedélye alapján kerülhet sor, amelyet tájékoztatásul az infokommunikációs szakterületért felelős szakmai elöljáró 
és az ellátásért felelős számlafizető részére is meg kell küldeni.

9. A szolgálati rádiótelefon használatára vonatkozó szabályok

20. § (1) A  felhasználók részére új és használt SIM-kártyák is kiutalhatók. A  kiadott, több méretben kitörhető SIM-kártyát 
a  felhasználó a  részére biztosított szolgálati rádiótelefon-készüléknek megfelelő méretben használhatja. 
A SIM-kártya esetleges cseréjéből adódó költségek – amennyiben az nem SIM-kártya technikai meghibásodásából 
vagy a részére biztosított szolgálati mobileszközök közötti méretváltásból képződik – a felhasználót terhelik.

 (2) A  felhasználók részére az  ellátó szervezetek nyilvántartásában lévő rádiótelefon-készülékek és SIM-kártyák 
adhatók ki.

21. § (1) A  szolgálati rádiótelefon biztosítása elismervény – átadás-átvételi jegyzőkönyv – ellenében, visszaszolgáltatási 
kötelezettség terhe mellett történik. Az  átadás-átvételi jegyzőkönyvek mintáját az  1.  melléklet tartalmazza, 
amelynek elektronikus közzétételét az ellátásért felelős számlafizető végzi el.

 (2) Ha az adott szolgálati rádiótelefont több személy használja – különösen ügyeleti szolgálatok esetében –, az átadás- 
átvétel tényét valamennyi felhasználóval dokumentálni kell. A dokumentálás részleteit a 6. § (1) bekezdése szerinti 
belső rendelkezésben kell rögzíteni. Alapelvként csoportos felhasználás esetén is szükséges figyelembe venni, hogy 
a  szolgálati rádiótelefont egy fő felelős az  1.  melléklet szerinti jegyzőkönyvön vegye át. A  szolgálati rádiótelefon 
többi felhasználó részére történő átadásának ez  esetben is – akár szolgálat átadás-átvételi jegyzőkönyvben, akár 
nyilvántartó füzetben vagy egyéb úton történik a  szolgálati rádiótelefon felhasználók közötti mozgatása – 
visszakövethető módon, a  felhasználó 1.  mellékletben meghatározott szabályok ismeretére vonatkozó 
nyilatkozatára és az adatkezelési hozzájárulására is kiterjedően kell történnie.

22. § (1) A felhasználó szolgálati rádiótelefon használatára csak érvényes engedély, elrendelő birtokában jogosult.
 (2) A felhasználók kötelesek a legköltséghatékonyabb beállításokat és szolgáltatásokat használni, illetve a részükre nem 

engedélyezett díjköteles alkalmazásokat még akkor is mellőzni, ha az igénybevétel egyéb feltételei adottak.
 (3) Az alapszolgáltatások használatára minden felhasználó jogosult a részére engedélyezett keretösszeg és adatcsomag 

erejéig.
 (4) Nem alapszolgáltatásként biztosított, főként külföldön történő díjköteles adatforgalmazásra, illetve 

alapbeállításként az MMS, info SMS és info MMS szolgáltatások igénybevételére csak az „A” jogosultsági kategóriába 
tartozó, valamint az egyedi engedéllyel rendelkező személyek jogosultak.

 (5) A felhasználó beosztásából történő vezénylése esetén a részére biztosított szolgálati rádiótelefont:
a) a  részére engedélyezett keretösszeggel a  szervezet kvótája terhére használhatja, ha a  vezénylés 6 hónapot 

nem halad meg,
b) nullaforintos keretösszeggel központi kvóta terhére használhatja, ha a  vezénylés a  6 hónapot meghaladja, 

valamint a vezénylés adatairól – oka, kezdete, vége, helyszíne a célország megjelölésével – a kvótagazda és 
a számlafizető szervezet a vezénylés kezdetét megelőzően dokumentált módon tájékoztatásra kerül.
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 (6) Külön engedély nélkül ugyanazon személy részére több rádiótelefon vagy szolgáltatás igénybevételére alkalmas 
eszköz és a  hozzá tartozó SIM-kártya használata csak indokolt esetben – az „A” jogosultsági kategóriába tartozók 
kivételével kifejezetten adatmodemek használatának szükségessége esetén vagy feladathoz kötötten – 
a honvédelmi szervezet kvótájának terhére engedélyezhető.

 (7) Az „A” jogosultsági kategóriájú személyek esetében a számlafizető a szolgáltatónál letiltja a szolgáltató rendelkezései 
alapján beállított – különösen adott költségszint vagy adatmennyiség eléréséhez kötött – korlátozásokat, azonban 
törekszik arra, hogy a  szolgáltató soron kívüli tájékoztatást adjon a  számlafizető által megadott költségszintek 
eléréséről. A  számlafizető az  adatroamingkorlátot állandó jelleggel csak a  minisztériumi szakmai és politikai 
felsővezetőknél, a legalább altábornagyi illetmény kategóriájú és azzal azonos vagy magasabb besorolású szolgálati 
személyeknél, illetve egyedi engedélyekhez kötötten oldhatja fel.

23. § (1) A szolgálati rádiótelefon használata annak bevonásáig, átcsoportosításáig, a felhasználó beosztása vagy munkaköre 
betöltéséig – az áthelyezés kivételével –, felmentés vagy lemondás esetén legkésőbb a felmentési vagy a lemondási 
idő tényleges munkavégzéssel vagy szolgálatteljesítéssel töltött részének utolsó munkanapjáig, illetve az abból való 
felfüggesztésig tart.

 (2) Ha a  felhasználó jogosulatlanná válik a  szolgáltatás igénybevételére, a  készülék és a  SIM-kártya leadása, átadása 
előtt legalább harminc nappal az  állományilletékes parancsnok vagy vezető értesíti a  számlafizető szervezet 
parancsnokát, aki a  részidőszak forgalmi költségeiről, az  esetlegesen várható keretösszeg-túllépésről, valamint 
az esetleges tartozásról haladéktalanul tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezet parancsnokát vagy vezetőjét. 
Túllépés esetén a Pénzügyi rendelkezések fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

 (3) A  szolgálati rádiótelefon-használati jogosultságot megszüntető vagy szüneteltető feltétel esetén a  felhasználó 
szolgálati rádiótelefonját – a SIM-kártyát is beleértve – az ellátó szervezet részére leadja. A felhasználó személyesen 
felelős, hogy leadás előtt a készülékről, valamint a SIM- és memóriakártyákról minden személyes, illetve személyhez 
köthető adat – kimenő és bejövő SMS-ek, névjegyzék, hívásnapló – és biztonsági beállítás – PIN1 és PIN2 kódok –, 
hívásátirányítás és egyéb személyre szabott – különösen a közösségi oldalak, a banki egyenlegértesítő, a smartbank 
és a  smartbroker – szolgáltatás törlésre, továbbá a  készülék a  gyári beállítás szerinti alapállapotba visszaállításra 
kerüljön.

 (4) Az  ideiglenesen vagy speciális feladatokra kiadott rádiótelefonok – a  feladat végrehajtását vagy megszűnését 
követően haladéktalanul – az ellátó szervezet részére kerülnek visszaszolgáltatásra.

24. § (1) Eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén annak tényéről a  felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell 
a  rádiótelefon-ellátásért felelős személyt, valamint az  ellátó szervezeteket, kiemelt figyelemmel a  számlafizetőre, 
aki intézkedik a SIM-kártya felfüggesztésére vagy letiltására. Az okozott kárért való helytállás mértékét a kártérítési 
felelősséget szabályozó rendelkezések alapján kell megállapítani.

 (2) Áthelyezés esetén – az  érintett honvédelmi szervezet egyidejű tájékoztatásával – a  fogadó honvédelmi szervezet 
parancsnoka vagy vezetője kezdeményezi az  ellátó szervezetnél az  eszközök átcsoportosítását, illetve egyedi 
engedély szükségessége esetén a  vonatkozó kérelem felterjesztését. Ha az  eszközök átcsoportosítását a  fogadó 
honvédelmi szervezet nem kezdeményezi, a  felhasználó a  szolgálati rádiótelefont – beosztása vagy munkaköre 
betöltésének utolsó napjáig – az ellátó szervezet részére adja le.

 (3) Átcsoportosítás esetén a  felhasználó a  szolgálati rádiótelefon használatára csak abban az  esetben jogosult, 
ha részére a megváltozott feltételekre vonatkozó új engedély kiadásra került.

 (4) Az  átcsoportosított szolgálati rádiótelefon pótlását az  átadó szervezet vezetője közvetlenül kezdeményezheti 
az ellátó szervezetnél.

25. § (1) A honvédelmi szervezet vezetőjének egyidejű tájékoztatásával a szolgálati rádiótelefon kimenő hívásai letilthatóak, 
illetve annak eredménytelensége esetén a szolgáltatás kikapcsolható, és a szolgálati rádiótelefon bevonható azon 
felhasználótól, aki a  használati jogosultságának megszűnése ellenére szolgálati rádiótelefonját az  ellátó szervezet 
részére nem adja le, valamint aki esetében a keretösszeg-túllépés ellenértékének megtérítése nem jár eredménnyel.

 (2) A  kimenő hívások korlátozása, illetve annak eredménytelensége esetén a  szolgáltatás kikapcsolása a  számlafizető 
szervezet intézkedése alapján kerül végrehajtásra. Szükség esetén a szolgáltatások korlátozását vagy kikapcsolását 
az ellátó szervezetek is a számlafizető szervezetnél kezdeményezhetik. A számlafizető szervezet a kimenő hívások 
korlátozásáról és a szolgáltatás kikapcsolásáról tájékoztatást küld az illetékes kvótagazdának, az érintett felhasználó 
és ellátó szervezeteknek, valamint a  6.  § (1)  bekezdése szerinti belső rendelkezésekben meghatározott egyéb 
szervezeteknek.
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10. A nyilvántartás szabályai

26. § (1) A  szolgálati rádiótelefonok adatairól – a  SIM-kártyákra vonatkozó adatok kivételével – a  logisztikai utaltsági rend 
szerinti ellátó szervezetek anyagi, a SIM-kártyákról, illetve az azokon igénybe vett szolgáltatásokról és költségekről 
a  számlafizető forgalmi nyilvántartást vezet. Az  anyagi és a  forgalmi nyilvántartások aktualizálása, karbantartása 
a  változásoknak megfelelően történik. A  nyilvántartásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a  beszerzéstől 
kezdődően a  rendszerből való kivonásig nyomon kövessék a  készülékek és a  SIM-kártyák felhasználását, továbbá 
tartalmazzák a  készülékek típusát, gyári számát, a  SIM-kártyák és a  felhasználók adatait, az  engedélyezéssel és 
az  elrendeléssel kapcsolatos, valamint a  költségekre és a  felhasználható keretösszegekre és adatcsomagokra 
vonatkozó adatokat.

 (2) A  számlafizető a  rádiótelefon-szolgáltatások összesített forgalmi adatait a  költséghatékonyabb megoldások 
kidolgozása érdekében rendszeresen elemzi, és az  elemzések eredményére figyelemmel hatáskörtől függően 
intézkedik, vagy tesz javaslatot a költséghatékonyabb megoldások bevezetésére.

27. § (1) A  számlafizető a  szolgálati rádiótelefonok felhasználókhoz kötött hívószámait megküldi a  hálózatüzemeltető 
részére, aki azokat az elektronikus tudakozói telefonkönyvben a belső rendelkezésekben meghatározott szabályok 
és korlátozások figyelembevételével szerepelteti. A hálózatüzemeltető egy szűkített – név, rendfokozat, honvédelmi 
szervezet, beosztás vagy munkakör, mobilhívószám –, korlátozott hozzáférésű és terjesztésű szolgálati 
mobiltelefonszám-listát is összeállít, amelyet jelszavas védelemmel küld meg az  „A” jogosultsági kategóriákba 
tartozó vezetők és titkárságaik részére, valamint az MH Központi Ügyelet és a tudakozószolgálatok részére.

 (2) A  felhasználók jelentős részét érintő, személyes adatokat nem tartalmazó tájékoztatások, illetve a  szolgálati 
rádiótelefon-ellátáshoz kapcsolódó iratminták közzétételére a mobiltelefon-portálon, illetve kiemelt jelentőségű és 
sürgős esetekben e-mail vagy tömeges SMS küldésével kerül sor.

 (3) A  tájékoztatások kezelési utasításokat, rádiótelefonok biztonságos használatának útmutatóit és szabályait, 
költségtakarékos bel- és külföldi használattal kapcsolatos szabályokat, szolgáltató- és szolgáltatás-változással 
kapcsolatos információkat, valamint a  szolgálati rádiótelefon és a  SIM-kártya elvesztése, eltulajdonítása esetére 
vonatkozó – különösen a  számlafizető kijelölt ügyintézőinek, szolgálatának elérhetőségére és az  MH 
levelezőrendszeréhez csatlakozó felhasználók által követendő tennivalókra is kiterjedő – eljárásrendet, a mobilhidak 
hívószámait és más, a szolgálati rádiótelefon-ellátást és használatot érintő adatokat foglalnak magukban.

 (4) A  portálon bekövetkezett változásokról a  felhasználók és a  szolgálati rádiótelefon-ellátásban érintett személyek 
az  MH levelezőrendszerén kerülnek értesítésre, akik az  értesítést követően és rendszeres időközönként 
tanulmányozzák a  mobiltelefon-portálon elérhető információkat. A  meghatározott adatok mobiltelefon-portálon 
történő közzétételéért, az adatok tartalmáért és naprakészségéért a számlafizető felelős.

 (5) A számlafizető a felhasználókat tájékoztatja
a) keretösszegük felhasználásáról, túllépés esetén hívásrészletezőjük tartalmáról negyedévente,
b) a keretösszeg- és adatcsomag-túllépések elkerülésének fontosságáról és módjáról,
c) a forgalmi adatok felhasználók általi lekérdezésének lehetőségeiről és módjairól,
d) az eszközök alapvető beállításairól, különös tekintettel a véletlenszerűen költségeket generáló szolgáltatások 

elkerülésének módjáról,
e) az alaphelyzetben biztosított szolgáltatásoktól eltérő, kedvezményes – kiemelten a nemzetközi távbeszélő és 

adatroaming – szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről,
f ) azon szolgálat megnevezéséről és elérhetőségeiről, amely részére az  eszköz vagy SIM-kártya elvesztését, 

eltulajdonítását be kell jelenteni,
g) az  f )  pont szerinti eseményekhez kapcsolódó feladatokról és a  SIM-kártya felfüggesztésének, letiltásának 

részleteiről,
h) azon információkról, amelyeket a számlafizető a szolgáltatótól alanyi jogon megkap, valamint
i) haladéktalanul minden olyan változásról – lehetőség szerint a változás hatálybalépését megelőzően –, amely 

a felhasználható keretösszeg nagyságára vonatkozik, és
j) az  érvényes díjcsomagokra és forgalmi díjakra vonatkozó adatokról, a  szolgáltatási szerződés vonatkozó 

előírásaira figyelemmel.

28. § (1) A  rádiótelefon-ellátásért felelős személy nyilvántartja az  adott honvédelmi szervezet használatában lévő 
rádiótelefonokat érintő, 1.  melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltéséhez szükséges adatokat. 
A felhasználó szervezetek vezetői kijelölik a feladat végrehajtásáért felelős személyt, akinek nevét és elérhetőségét 



1104 H O n V é d E l M I  K ö z l ö n y  2020. évi 12. szám 
H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	58.	szám	 5301

megadják az  ellátó szervezetek – kiemelt figyelemmel a  számlafizető – részére. A  felhasználó szervezetek 
a rádiótelefon-ellátásért felelős személyében bekövetkezett változásról szintén tájékoztatást adnak. A rádiótelefon-
ellátásért felelős személyekről a számlafizető nyilvántartást vezet.

 (2) A  felhasználó szervezetek parancsnokai vagy vezetői a  rádiótelefonokat érintő adatokban beállt változásokról, 
eszközmozgásokról 5 munkanapon belül tájékoztatják kvótagazdájukat, elöljáró parancsnokságukat, az  ellátó 
szervezeteket, továbbá gondoskodnak az  eszközök azonosító adatait tartalmazó nyilvántartások naprakész 
vezetéséről.

11. Pénzügyi rendelkezések

29. §  A  szolgálati rádiótelefonok üzemeltetési költségeit – ideértve a  szolgálati hívásokra eső forgalmi költségeket – 
a  számlafizető fedezi. A  szolgálati rádiótelefonok esetleges magáncélú és jogcím nélküli használatából adódóan 
a számlafizetőnek többletkiadása nem keletkezhet.

30. § (1) A  számlafizető a  felhasználókat a  kvótagazdák részére megküldött ügyiratban, szervezetenkénti bontásban, 
háromhavonta tájékoztatja forgalmi költségeikről. A tájékoztatás a márciusi, a júniusi, a szeptemberi és a decemberi 
teljesítést követően esedékes. A  tájékoztatásban – amely a  tárgyidőszakra vonatkozó utolsó számla beérkezését 
követő 30 napon belül kerül megküldésre – a túllépés összegeként a felhasználó keretösszegén felüli használati és 
a  jogcím nélküli használati, valamint az  adatcsomag-túllépésből adódó és a  hívásrészletező díjak áfával növelt 
összegét kell feltüntetni.

 (2) A  kvótagazdák a  számlafizető tájékoztatásának kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatják közvetlen 
beosztottaikat, valamint az  alárendelt vagy az  ellátási körükbe tartozó honvédelmi szervezet vezetőin keresztül 
az alárendelt honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítőket a forgalmi költségeikről.

 (3) A  honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője a  felhasználók nyilatkozatai, valamint a  kvótagazdák és 
az  egyedi elbírálásra jogosultak felmentési engedélyei alapján – a  számlafizető tájékoztatásának kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül – kezdeményezi a  megtérítendő összeg levonását vagy befizettetését és szükség 
esetén a  követelés jogi úton történő érvényesítését, majd a  végrehajtásról írásban tájékoztatja a  számlafizető 
szervezet parancsnokát, vezetőjét.

 (4) A túllépések összegének egyéni felhasználók esedékes illetményéből történő levonása a szolgálati út betartásával, 
a  pénzügyi és számviteli utaltsági rend figyelembevételével kerül végrehajtásra. A  csoportos felhasználók, 
így  a  készenléti és az  ügyeleti szolgálatok részére biztosított eszközöket felváltva használók a  túllépések összegét 
a számlafizető által biztosított készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel térítik meg.

 (5) A  honvédelmi szervezet a  túllépésből adódó, egy összegben levonható költségek mértékének meghatározásakor 
lehetőség szerint figyelembe veszik, hogy a levonandó összeg a felhasználó havi nettó illetményének 30%-át vagy 
részletfizetés szükségessége esetén a  háromhavi időszakot ne haladja meg. Ha a  levonás összege a  háromhavi 
időszakot két egymást követő negyedévben meghaladja, a  tartozás felhalmozódásának elkerülése érdekében 
a  felhasználó szolgálati rádiótelefonján a  tartozás kiegyenlítéséig a  díjköteles kimenő hívások és 
a  többletszolgáltatások korlátozására kerül sor. A  korlátozás bevezetésének szükségességét és időtartamát 
a honvédelmi szervezet pénzügyi szervezete írásban jelzi a számlafizetőnek és egyidejűleg tájékoztatja a felhasználó 
állományilletékes honvédelmi szervezetének parancsnokát vagy vezetőjét, illetve a kvótagazdát.

 (6) A levont összegek kezelése az  intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben, belső rendelkezésekben meghatározottak szerint történik.

 (7) Keretösszeg túllépése esetén a  számlafizető a  részletes számlát a  tájékoztatásokkal egyidejűleg zárt borítékban, 
„SK” felbontásra jelzéssel vagy elektronikus úton biztosítja a felhasználó részére. A részletes számla kiállításának díja 
az indokolt szolgálati célú felhasználás esetén a számlafizetőt, ellenkező esetben a felhasználót terheli.

12. A felülvizsgálat, az ellenőrzés és a javaslatok megtételének szabályai

31. § (1) A  kvótagazda a  számlafizető tájékoztatása alapján, a  felhasználó szervezetek útján felszólítja a  túllépő 
felhasználókat, hogy a  felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy vitatják-e 
a  keretösszeg-túllépés megállapításának jogosságát. Ezen időtartamon belül a  túllépést vitató felhasználó elvégzi 
a szolgálati célú hívásainak (2) bekezdés szerinti kimutatását is.

 (2) Az  engedélyezett keretösszeget túllépő felhasználó – amennyiben szolgálati célú felhasználásból adódóan vitatja 
a  keretösszegen felüli, megtérítendő összeg nagyságát – a  részletes számlán a  magáncélú és a  jogcím nélküli 
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felhasználások hívószámait a  személyiségi jogok védelme érdekében olvashatatlanná teszi, ezek összegét 
– az összegzett költség nagyságától függetlenül, illetményből történő levonás útján, illetve csoportos felhasználók, 
így készenléti és ügyeleti szolgálatok esetén, készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel – megtéríti. 
Az  állományilletékes parancsnok vagy vezető, illetve a  HM szervezetek és az  MHP esetében a  kvótagazda 
–  állományilletékes parancsnok vagy vezető érintettsége esetén a  kvótagazda, kvótagazda érintettsége esetén 
az egyedi engedélyezésre jogosult – kizárólag a fennmaradó hívások szolgálati jellegét vizsgálhatja.

 (3) Keretösszeg-túllépésből adódó, a  szolgálati célú forgalmi költségrész megtérítése alóli felmentést az  egyedi 
engedélyezésre jogosult engedélyezhet a 6. § (1) bekezdése szerinti belső rendelkezésben meghatározottak szerint.

 (4) A  keretösszeg-túllépéssel és a  szolgálati célú forgalom ellenértéke megtérítésének elengedésével kapcsolatos 
dokumentumokat három évig kell megőrizni.

32. § (1) A számlafizetők az ellátási körükbe tartozó honvédelmi szervezet mindegyikénél évente legalább egy alkalommal 
ellenőrzik a  szolgálati rádiótelefon-ellátással kapcsolatos szabályok betartását, a  rádiótelefon-ellátásért felelős 
személyek kijelölését, valamint a meghatározott nyilvántartások meglétét és vezetését.

 (2) A  kvótagazdák az  alárendelt és ellátott honvédelmi szervezet mindegyikénél évente legalább egy alkalommal 
ellenőriztetik az utasításban foglaltak végrehajtását, betartását.

 (3) Az ellenőrzések végrehajtásának részletes szabályait, illetve további ellenőrzések végrehajtásának meghatározását, 
valamint a rádiótelefon-ellátás és használat szabályaival kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételének rendjét 
– különös figyelemmel a forgalmi elemzésekre és a hatályos szolgáltatási szerződésre – a 6. § (1) bekezdése szerinti 
belső rendelkezésekben kell meghatározni, figyelemmel arra, hogy az utasítást érintő módosító javaslatokat évente 
április 30-ig meg kell küldeni az MHP IICSF részére.

13. Záró rendelkezések

33. §  Ez az utasítás a közzétételét követő 60. napon lép hatályba.

34. § (1) A  számlafizető szervezetek a  8.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatokat az  utasítás hatálybalépését követő 
30. napig küldik meg a belső rendelkezések kiadására jogosultaknak.

 (2) A 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti belső rendelkezéseket az utasítás hatálybalépését követő 60. napig kell 
kiadni.

35. §  Hatályát veszti a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor  s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 60/2020. (X. 21.) HM utasításhoz

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV MINTA

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE . számú példány
Nyt. szám:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(Jogcím)1

 1. A kiutalásra vonatkozó adatok:

Kiutalási igény nyilvántartási  
száma:

 

A kiutalást elrendelő/engedélyező 
ügyirat nyilvántartási száma:

 2. A készülékre és a SIM-kártyára vonatkozó adatok:

Készletjegyzék

Készülék típusa:

Készülék IMEI száma:

SIM-kártya hívószáma:

SIM-kártya ICC száma:

Pre-paid kártya átadáskori 
egyenlege:

Összesen: tétel

1 A zárójelben a kiadás jogcímét – beosztás vagy munkakör alapján vagy egyedi elbírálás alapján – az adott feladat vagy szolgálat pontos 
megnevezésével és az egyedi vagy csoportos használatra utaló megjegyzéssel együtt kell szerepeltetni, különösen egyedi elbírálás alapján, csoportos 
használatra, ügyeletes nyomozótiszti szolgálat részére.
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 3. A felhasználó vagy átvevő személyére vonatkozó adatok:

Név, rendfokozat:

Állományilletékes honvédelmi szervezet:

Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet:

Szolgálati hely:

Beosztás vagy munkakör megnevezése és 
beosztási kategória:

Jogosultsági kategória (felhasználható 
keretösszeg, adatcsomag):

E-mail-cím:

Alkalmazotti azonosító:

Alulírott átvevő – felhasználó – az  átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával kötelezettséget vállalok a  szolgálati 
rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás), 
a  mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről szóló 121/2011. (XI. 10.) 
HM  utasítás és az  okostelefon-használat biztonsági követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 24/2014. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás rendelkezéseinek megismerésére és betartására. Az  adatvédelmi 
tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy az ellátó szervezetek, a számlafizető és a rádiótelefon-ellátásért felelős 
személy vagy keretösszeg-túllépés esetén a  HM utasítás 31.  § (2)  bekezdésében meghatározott vezető 
e  jegyzőkönyvben szereplő személyes adataimat és az  általam használt szolgálati rádiótelefon-hívószám 
hívásrészletezőjében szereplő adatokat a  szolgálati célú forgalmi költségrész mértékének ellenőrzése érdekében 
kezelje. Hozzájárulok továbbá, hogy a  használatomban lévő szolgálati rádiótelefonon – akár tömeges SMS 
küldésével, akár egyéb módon – megkeresést kapjak.

Egyéni felhasználó esetében:2

Hozzájárulok, hogy az  arra feljogosított honvédelmi szervezet a  túllépés ellenértékét az  illetményemből 
a HM utasítás alapján levonja.

Csoportos felhasználó (ügyeleti és készenléti szolgálatok) esetében:3

Vállalom, hogy a túllépés ellenértékét készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel térítem meg.

Jelen jegyzőkönyv aláírásával a  fentiek szerinti készülék és SIM-kártya használatára vonatkozó, korábban aláírt 
jegyzőkönyv vagy szerződés hatályát veszti.

2 A jegyzőkönyvben a kívánt szöveget kell szerepeltetni.
3 A jegyzőkönyvben a kívánt szöveget kell szerepeltetni.
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Adatvédelmi tájékoztató

A szolgálati mobiltelefonok kiadásával kapcsolatos személyes adatkezelést az  ellátó szervezetek, a  számlafizető 
és a rádiótelefon-ellátásért felelős személy vagy keretösszeg-túllépés esetén a HM utasítás 31. § (2) bekezdésében 
meghatározott vezető (a továbbiakban együtt: adatkezelő) végzi.
A szerződésen szereplő személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást 
az érintett az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával ad meg.
Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
A fenti személyes adatok kezelése az adatok felvételétől, a használatra átadott eszközök leadásáig és azt követően 
legfeljebb 3 évig tart.
Az adatkezelő adattovábbítást harmadik fél részére nem végez.
Az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokba betekintést csak az adatkezelőnél adatkezeléssel összefüggő 
feladatokat ellátó munkatárs – a feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben – nyerhet.
Az érintettek az  adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal – különösen a  tájékoztatáshoz, 
a helyesbítéshez, a törléshez, a zároláshoz és a tiltakozáshoz való joggal –, továbbá jogsérelem esetén az  illetékes 
bírósághoz, valamint panasszal a helyi adatvédelmi felelőshöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz is fordulhatnak.

Helyőrség, dátum (megegyezik az átadás-átvétel idejével)

 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 átadó (név, rendfokozat, beosztás vagy munkakör) átvevő (név, rendfokozat)

Készült: 4 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Átvevő
 2. sz. pld.: Átadó
 3. sz. pld.: Számlafizető
 4. sz. pld.: Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet
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A honvédelmi miniszter 61/2020. (X. 30.) HM utasítása  
a külföldön szolgálatot teljesítő személyi állomány Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos 
feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetekre (a továbbiakban: 
honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. §  Az  utasítás rendelkezéseivel összhangban a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási 
államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), a  HM és a  honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban: HM szervezet) saját erői Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással 
kapcsolatos feladatai végrehajtásának részletes szabályairól – a  HM honvédelmi államtitkárának (a továbbiakban: 
HM HOÁT) egyetértésével – önálló intézkedésében rendelkezik.

3. §  A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) az MH saját erői Stratégiai 
Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos feladatai végrehajtásának részletes szabályairól az  MH parancsnoka 
(a továbbiakban: MH PK) önálló intézkedésében rendelkezik.

4. §  A  magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint 
a  Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról szóló 
51/2014.  (VII. 28.) HM utasítás szerinti attaséhivatalok vonatkozásában, válsághelyzet esetén, a  Stratégiai 
Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos feladatokról a  Külgazdasági és Külügyminisztériummal történő egyeztetést 
követően a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója intézkedik.

5. §  Az utasítás a következő személyek Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos feladatokra vonatkozik:
a) a béketámogató műveletekben részt vevő személyi állomány,
b) a béketámogató műveletek közvetett támogatását külföldről, nem hadműveleti területről végző személyi 

állomány és családtagjaik,
c) a nemzetközi szervezetek hivatalainál, parancsnokságain és katonai szervezeteiben, továbbá a  más ország 

védelmi minisztériumában, katonai parancsnokságán, illetve alakulatánál Magyarország részére biztosított 
beosztásban szolgálatot teljesítők és családtagjaik,

d) a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és a  külföldön működő nemzeti szervezeteinél szolgálatot 
teljesítők és családtagjaik,

e) a pályázat alapján nemzetközi szervezetekben szolgálatot teljesítők és családtagjaik,
f ) a külföldi katonai tanintézményekben tanulmányokat folytató személyi állomány, valamint családtagjaik és
g) az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő vagy ideiglenes külföldi képzésben részt vevő személyi állomány
(a továbbiakban együtt: az érintett állomány).

2. Az utasítás célja

6. § (1) Az  utasítás célja a  honvédelmi szervezet politikai döntést követő Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos 
feladatainak meghatározása, az érintett állomány biztonságának szavatolásával, védelmével és biztonságos területre 
vagy Magyarországra szállításával kapcsolatban, különösen a következő esetekben:
a) a biztonsági helyzet jelentős romlása,
b) természeti vagy ember okozta katasztrófa,
c) ha az egészségügyi helyzet indokolja.

 (2) A fenti cél érdekében vészhelyzeti kivonási terv vagy eljárásrend elkészítése a következő besorolás szerint történik:
a) vészhelyzeti kivonási terv: az 5. § a) pontjában szereplő személyi állományra vonatkozó terv,
b) vészhelyzeti kivonási eljárásrend: az 5. § b)–g) pontjában szereplő személyi állományra vonatkozó eljárásrend 

és a kapcsolattartók kijelölése.
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3. Az általános biztonsági helyzet és nemzetközi műveleti környezet elemzésével, értékelésével 
kapcsolatos feladatok

7. § (1) A  HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VPHÁT), a  KNBSZ főigazgatója és 
az MH PK egymással együttműködve biztosítja az érintett állomány biztonsági helyzetének folyamatos elemzését, 
értékelését a következők szerint:
a) a HM VPHÁT biztosítja a  nemzetközi politikai környezet, valamint a  nemzetközi szereplők és a  stratégiai 

környezet folyamatos elemzését, értékelését,
b) a KNBSZ folyamatosan elemzi és értékeli a  stratégiai, műveleti környezet biztonsági helyzetét, valamint 

az érintett állomány fenyegetettségét, és
c) az MH PK biztosítja az érintett állomány feladat végrehajtásának körülményei, illetve közvetlen környezete, 

valamint a műveleti terület egészségügyi, járványügyi helyzetének folyamatos elemzését, értékelését.
 (2) A  HM VPHÁT, a  KNBSZ főigazgatója és az  MH PK az  elemzések, értékelések alapján, szükség esetén, egymással 

együttműködve intézkedik a vészhelyzeti kivonási tervek és eljárásrendek felülvizsgálatára.

4. A vészhelyzeti kivonási tervek és eljárásrendek elkészítésével, valamint azok végrehajtása 
feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok

8. § (1) A  feladatban érintett honvédelmi szervezet vezetője a  hatásköre szerint intézkedik a  feladat végrehajtásához 
szükséges feltételek megteremtésére.

 (2) Az MH PK intézkedik
a) az 5.  § a)  pontjában foglalt személyi állomány életének, valamint a  kiemelt fontosságú és nagy értékű 

anyagi-technikai készletek és eszközök biztonságának megóvása érdekében, a stratégiai vészhelyzeti kivonási 
tervek 2021. január 31-ig történő elkészítésére,

b) az 5.  § b)–g)  pontjában foglalt állomány irányába a  vészhelyzeti kivonási eljárásrendek 2021. január 31-ig 
történő elkészítésére és a kapcsolattartók kijelölésére,

c) az érintett honvédségi szervezetek felé a  harcászati szintű vészhelyzeti kivonási terveknek a  stratégiai 
vészhelyzeti kivonási tervek alapján, 2021. április 30-ig történő elkészítésére és

d) a vészhelyzeti kivonás során érvényes erőalkalmazási szabályok kidolgozására.
 (3) A HM KÁT intézkedik

a) a HM alárendeltségébe tartozó érintett állomány felé a vészhelyzeti kivonási eljárásrendek 2021. január 31-ig 
történő elkészítésére és a kapcsolattartók kijelölésére,

b) a vészhelyzeti kivonás tervezése során a  hazatelepítés jogi kereteinek vizsgálatára a  beérkezett igények és 
információk alapján és

c) a vészhelyzeti kivonás tervezése során az  érintett fogadó országokkal az  átvonulásról vagy kivonásról való 
egyeztetésre.

 (4) A  KNBSZ főigazgatója intézkedik az  5.  § b)–g)  pontja szerinti személyi állományból a  KNBSZ beosztásban lévők 
irányába a  vészhelyzeti kivonási eljárásrendek 2021. január 31-ig történő elkészítésére és kapcsolattartók 
kijelölésére.

 (5) A HM, a HM szervezet, a KNBSZ és az MHP együttműködik a stratégiai vészhelyzeti kivonási tervek és eljárásrendek 
kidolgozása során.

 (6) Az  utasítás hatálybalépését követően indított műveletekben történő részvétel tervezésének része az  adott 
műveletből történő vészhelyzeti kivonás tervezése.

 (7) A  vészhelyzeti kivonás tervezése és végrehajtása során figyelembe kell venni a  nemzetközi jog, a  nemzetközi 
hadijog vonatkozó szabályozóit, valamint a  válságkezelő, válságreagáló és béketámogató műveleteket vezető 
nemzetközi szervezetek, továbbá a befogadó nemzetek szabályozóit.

5. A vészhelyzeti kivonás személyi, technikai, pénzügyi és egyéb feltételei biztosításával kapcsolatos 
feladatok

9. § (1) Az  elkészült stratégiai vészhelyzeti kivonási tervek és eljárásrendek alapján szükségessé váló nemzetközi 
megállapodások megkötése vagy módosítása érdekében a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség 
nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 65/2019. (X. 31.) HM utasítás alapján kell eljárni.
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 (2) Az MH PK
a) felelős a  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásra vonatkozó nemzeti korlátozásoknak az  át-alárendelési 

dokumentumokban való, szükség szerinti megjelenítéséért,
b) intézkedik a  vészhelyzeti kivonást végrehajtók számára a  szükséges szintű egyéni, illetve menetokmányok, 

útlevelek biztosításának, illetve beszerzésének kezdeményezésére, ha az  átvonulásban és a  kivonásban 
érintett országok vízumkötelesek,

c) felelős a  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás végrehajtásáért és annak biztosításáért, alapvetően az  MH-ban 
rendszeresített eszközök és anyagok felhasználásával, koalíciós támogatás igénybevételével, hazai, illetve 
műveleti területen történő bérléssel, beszerzéssel,

d) felelős a feladatban érintett kontingens vagy személyi állomány Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás során történő 
logisztikai támogatásához szükséges kétoldalú, illetve többnemzeti nemzetközi megállapodások 
előkészítéséért,

e) szükség szerint intézkedik a műveletekre vonatkozó érvényes nemzetközi megállapodások felülvizsgálatára 
az érintett állomány ellátása tekintetében,

f ) intézkedik az  egészségügyi kockázat esetére vonatkozó tervek és eljárásrendek, a  kivonásban érintett 
honvédelmi szervezettel együttműködésben történő kidolgozására, és

g) intézkedik a  költségvetési ellátásért felelős, alárendeltségébe tartozó honvédelmi szerv felé a  Stratégia 
Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos költségvetési terv összeállítására.

 (3) A HM KÁT intézkedik
a) a Honvédelmi Ágazat Döntési Rendszer aktivizálása esetén a szükséges politikai döntés előkészítésére,
b) az érintett állomány vészhelyzeti kivonása költségvetési forrásainak biztosítására, és
c) az egészségügyi kockázat alapján elrendelt Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás esetén az  érintett HM szerv, 

HM  szervezet felé, az  annak illetékességébe tartozó, a  vonatkozó tervek és eljárásrendek végrehajtásához 
szükséges, nem katona-egészségügyi feltételek biztosítására.

6. A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás elrendelése

10. §  A  HM VPHÁT, a  KNBSZ főigazgatója és az  MH PK a  6.  § (1)  bekezdése esetén, a  HM KÁT egyidejű tájékoztatása 
mellett, javaslatot tehet a HM HOÁT útján a miniszter részére a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás elrendelésére.

11. §  A  KNBSZ tartós külszolgálaton lévő személyi állománya Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásának elrendelését a  KNBSZ 
főigazgatója közvetlenül kezdeményezheti a miniszternél.

7. Vészhelyzeti kivonás elrendelésével, valamint a hazai és nemzetközi egyeztetések végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok

12. § (1) A  saját erők Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásához esetlegesen szükséges közjogi felhatalmazást és a  vészhelyzeti 
kivonásban közreműködő további erők csapatmozgási engedélyére vonatkozó közjogi felhatalmazást az  MH PK 
kezdeményezi a HM HOÁT útján a HM KÁT-nál.

 (2) A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos döntés HM–MHP–KNBSZ koordinációban történő előkészítéséért és 
a nemzetközi bejelentéséért a HM VPHÁT és az MH PK felelős.

 (3) A  HM VPHÁT felelős a  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásban érintett nemzetközi válságkezelő, válságreagáló, illetve 
humanitárius műveletet vezető nemzetközi szervezettel való együttműködésért.

 (4) A  HM VPHÁT – a  KNBSZ személyi állománya esetében a  KNBSZ főigazgatója – felelős a  Stratégiai Vészhelyzeti 
Kivonás végrehajtásához szükséges diplomáciai engedélyek beszerzéséért, valamint a  nem katonai 
külképviseletekkel való együttműködésért.

 (5) Az MH PK felelős a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásban érintett nemzetközi válságkezelő és válságreagáló műveletet 
vezető nemzetközi szervezet nemzetközi parancsnokságaival és a  katonai külképviseletekkel való 
együttműködésért.

 (6) Vészhelyzeti kivonás esetén, ha a  Honvédelmi Ágazat Döntési Rendszert nem aktivizálják, a  HM VPHÁT felelős 
a  vészhelyzeti kivonáshoz szükséges politikai döntés előkészítéséért, valamint a  nemzetközi szervezetekkel és 
az érintett társtárcákkal történő koordináció végrehajtásáért.

 (7) Vészhelyzeti kivonás esetén, ha a Honvédelmi Ágazat Döntési Rendszert nem aktivizálják, a HM HOÁT felelős a hazai, 
HM tárcán kívüli szervezetekkel történő koordináció végrehajtásáért.
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 (8) A  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást a  HM és a  HM szervezet érintett állománya vonatkozásában – ha szükséges, 
közjogi felhatalmazás alapján – a HM KÁT rendeli el.

 (9) A  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást az  MHP alárendelt érintett állomány vonatkozásában – ha szükséges, közjogi 
felhatalmazás alapján – az MH PK rendeli el.

 (10) A  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást a  KNBSZ főigazgatójának alárendeltségébe tartozó, érintett állomány 
vonatkozásában – ha szükséges, közjogi felhatalmazás alapján – a  miniszter a  KNBSZ főigazgatójának 
kezdeményezésére rendeli el.

8. A vészhelyzeti kivonás vezetése, végrehajtása és nemzeti támogatása

13. §  Az  MH PK – a  KNBSZ személyi állománya esetében a  KNBSZ főigazgatója az  MH PK-val együtt – a  vészhelyzeti 
kivonás vezetése, végrehajtása és nemzeti támogatás vonatkozásában intézkedik
a) a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásnak az  érintett honvédelmi szervezetekkel, valamint a  nemzetközi 

válságkezelő, válságreagáló, illetve béketámogató műveletet vezető nemzetközi parancsnokságokkal 
folyamatos koordinációban történő előkészítésére és vezetésére,

b) a harcászati, hadműveleti vészhelyzeti kivonásnak, a  műveletet vezető műveleti parancsnoksággal 
koordinálva, azok előírásait és vészhelyzeti terveit figyelembe véve történő előkészítésére és végrehajtására,

c) a vészhelyzeti kivonás során a  műveletbiztonsági feladatok végrehajtásának, különösen a  kritikusan fontos 
információk illetéktelen személyek általi megszerzésének megelőzése, valamint elhárítása, továbbá 
az  érintett szervezetek műveletbiztonsági intézkedései harmonizálásának koordinálására, valamint 
a szükséges szabályozás megvalósítására,

d) a vészhelyzeti kivonás során az érintett állomány folyamatos egészségügyi biztosításának koordinációjára és 
szükség esetén a stratégiai egészségügyi kivonás megszervezésére,

e) a vészhelyzeti kivonás időszakában az  érintett állomány hozzátartozóinak informálása céljából 
a családtámogató rendszer aktivizálására,

f ) a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás alatti időszakban a  vezetés folyamatosságának fenntartása érdekében 
az  érintett kontingens, valamint az  érintett katonai külképviseletek, illetve személyi állomány részére 
a szükséges kommunikációs eszközök biztosítására és

g) a meghatározott vészhelyzeti kivonási terv, eljárásrend végrehajtására.

9. A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást követően végrehajtandó feladatok

14. §  A  Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást követően az  érintett állomány egészségügyi visszaszűrésének és pszichológiai 
visszaillesztési tréningjének végrehajtására az  MH PK, a  KNBSZ személyi állománya esetén a  KNBSZ főigazgatója 
intézkedik.

10. Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos kommunikációs feladatok

15. § (1) A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás esetére kommunikációs tervet kell készíteni.
 (2) A HM sajtófőnök az MHP Parancsnoki Irodával együttműködve felelős a kommunikációs terv kormányzati irányelvek 

alapján történő elkészítéséért.
 (3) A HM sajtófőnök felelős a kommunikációs terv kormányzati szinten történő jóváhagyásáért.

11. Záró rendelkezések

16. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

17. §  Hatályát veszti a  Magyar Honvédség saját erői Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos feladatairól szóló 
101/2017. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 62/2020. (X. 30.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről, valamint a honvédelmi 
szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
terjed ki.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) alaphelyzet: a  békeidőszaki feladatok végrehajtását biztosító készenléti szint, melyben a  honvédségi 

szervezetek békemegnevezéssel, illetve békeszervezeti struktúrában látják el feladataikat,
b) alaprendeltetési feladat: a  honvédségi szervezet alaprendeltetés szerinti fő feladatához tartozó, a  Hvt. 36.  § 

(1) bekezdés a) és c) pontja szerinti feladatainak összessége,
c) békeidőszak: az Alaptörvény 48–54. cikkében nevesített különleges jogrendnek nem minősülő időszak,
d) hadfelszerelés: a honvédségi szervezet feladatainak végrehajtásához szükséges anyagi készletek és technikai 

eszközök összessége,
e) hadinorma: anyagierőforrás-szükséglet, amely magában foglalja a  honvédségi szervezet hadiszervezetére 

számított hadfelszerelési igényt,
f ) hadkiegészítés: a honvédségi szervezet személyi állományának és hadfelszerelésének, a hadi rendszeresített 

létszámra, illetve mennyiségre történő kiegészítése,
g) HM szervezet: a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a  miniszter közvetlen 

alárendeltségébe tartozó szervezetek,
h) készenlét fenntartásának és fokozásának rendszere: a  jogi szabályozási háttér, a  feladatok végrehajtását 

irányítani, illetve vezetni képes vezetőállomány, a  feladatok végrehajtására a  szükséges mértékben 
felkészített személyi állomány, a  hadrafogható haditechnikai eszközök, valamint anyagi készletek, 
a  kialakított riasztási-értesítési rendszer, a  naprakész tervek és számvetések összessége, amely megteremti 
a  feltételt a  Magyar Honvédség, illetve az  egyes honvédségi szervezetek részére elrendelt feladatok 
végrehajtására, – teljes műveleti készenlét elrendelése esetén – a  hadiszervezetre történő áttérésre, 
a hadkiegészítés és a felkészítés/kiképzés végrehajtásával alaprendeltetési feladatok végrehajtására,

i) készenlét fokozása: meghatározott feladat végrehajtására való műveleti készenlét elérése érdekében 
a honvédségi szervezetek összessége, vagy az egyes honvédségi szervezetek készenléti szintjének növelése. 
Készenlét fokozására vonatkozó feladat honvédségi szervezetre, azok alegységeire, illetve nem 
szervezetszerű, kijelölt erőire és képességeire rendelhető el,

j) kezdeti műveleti készenlét: a  honvédségi szervezet rendszabályok bevezetésével, illetve feladatok 
végrehajtásával elért azon készenléti állapota, melyben képes az alaphelyzetben meglévő képességével, saját 
szervezeti egységben vagy a Magyar Honvédségben létrehozott alkalmi kötelékbe biztosított állományával 
a váratlanul bekövetkező feladatokra rövid időn belül reagálni. A Magyar Honvédség akkor éri el a számára 
elrendelt kezdeti műveleti készenlétet, ha valamennyi honvédségi szervezet – akiknek részére elrendelésre 
került – elérte a kezdeti műveleti készenlétet,

k) MH Hadrendje: a  készenlét fokozása tervezésének alapokmányaként, az  alaprendeltetési feladatok 
végrehajtásához szükséges katonai képességek alapján megjeleníti a  Magyar Honvédség béke- és hadi 
szervezeti struktúráját. Tartalmazza a honvédségi szervezet béke- és hadi megnevezését, az azonosításukat, 
készenléti idejüket, valamint a készenlét fokozásával kapcsolatos feladataikat,

l) teljes műveleti készenlét: a  honvédségi szervezet rendszabályok bevezetésével, illetve feladatok 
végrehajtásával elért azon készenléti állapota, melyben képes a hadi szervezeti struktúrában meghatározott, 
felkészített, illetve kiképzett állományával, technikai eszközökkel, valamint a  hadinormában és 
a  készletképzési intézkedésben előírt hadfelszerelés-készletekkel az  alaprendeltetési feladatok 
végrehajtására. A  Magyar Honvédség akkor éri el a  teljes műveleti készenlétet, ha valamennyi honvédségi 
szervezet elérte a teljes műveleti készenlétet.
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2. Készenlét fokozására vonatkozó általános szabályok

3. §  A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) készenlét fenntartásának és fokozásának rendszere biztosítja
a) az MH részére az  alaprendeltetési feladatok végrehajtásához szükséges műveleti készenlétének elérését, 

illetve az alaphelyzetbe történő visszaállítást,
b) a készenléti szolgálatba vezényelt erők fokozatos rendelkezésre állását, valamint a feladatok végrehajtásának 

megkezdését és
c) hadkötelezettség bevezetése nélkül az  MH békeidőszakban meglévő képességével, hadkötelezettség 

bevezetését és a hadkiegészítés végrehajtását követően az MH hadi rendszeresített képességével a feladatok 
végrehajtásának megkezdését.

4. §  A készenlét fokozása elrendelhető
a) különleges jogrend kihirdetése esetén, kivéve az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetet,
b) honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetése esetén, vagy
c) békeidőszakban a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 15.  melléklete szerinti fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen 
(a  továbbiakban: fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok) alapuló 
készenléti szolgálatokra vonatkozóan, a készenléti szintjük emelése érdekében.

5. §  A  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a  készenlét fokozását, illetve csökkentését írásban, 
amennyiben a késedelem a feladatvégrehajtást veszélyeztetné, szóban rendeli el. Szóbeli feladatelrendelés esetén 
utólag, legkésőbb 3 napon belül a feladat írásban is elrendelésre kerül.

6. §  A  Magyarország biztonságát érintő váratlan eseményekről, információkról a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
haladéktalanul értékelt információt szolgáltat az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) részére.

7. §  A  HM szervezet állományába tartozó, valamint az  MH állományából a  HM szervezet támogató feladatait ellátó 
hivatásos és szerződéses állomány, valamint az  MH állományába tartozó honvédelmi alkalmazottak beosztása, 
illetve feladatrendszere az MH készenlét fokozása esetén változatlan.

3. A készenlét fokozásának elrendelése

8. §  Rendkívüli állapot kihirdetése esetén
a) az MH készenlétének fokozására vonatkozó döntés a  miniszter, akadályoztatása esetén a  Honvédelmi 

Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: HM SZMSZ) 
meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkára, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén, 
amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a  miniszter által 
kijelölt minisztériumi felsővezető útján kerül közlésre az  MH PK-val, amelynek során a  miniszter egyes 
végrehajtási részleteket, követelményeket meghatározhat,

b) az MH PK azonnal elrendeli az MH készenlétének fokozását a teljes műveleti készenlét elérése érdekében,
c) az MH az  elrendeléstől számított 30. naptól áttér az  MH Hadrendjében meghatározott hadi szervezeti 

struktúrára és megnevezésekre, az egyes honvédségi szervezetek a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 
az MH Hadrendjében meghatározott készenléti időre elérik a teljes műveleti készenlétet,

d) az MH PK a  9–11.  §-ban nevesített helyzetekre történő áttérés esetén az  MH részére elrendelésre kerülő 
feladatnak megfelelően meghatározza a  végrehajtandó feladatok körét, illetve a  végrehajtó honvédségi 
szervezetet, és

e) a békeidőszakra történő áttérés elrendelése esetén az MH PK az MH részére meghatározza a végrehajtandó 
feladatok körét és a végrehajtás határidejét.

9. §  Megelőző védelmi helyzet kezdeményezése, valamint kihirdetése esetén
a) az Országgyűlésnek a  hadkötelezettség bevezetésére, valamint a  Kormánynak az  MH készenlétének 

fokozására vonatkozó döntése esetén, az  MH részére elrendelt feladat a  miniszter, akadályoztatása esetén 
a  HM SZMSZ-ben meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkára, mindkettőjük egyidejű 
akadályoztatása esetén, amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem 
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rendelkezik, a  miniszter által kijelölt minisztériumi felsővezető útján kerül közlésre az  MH PK-val, melynek 
során a miniszter egyes végrehajtási részleteket, követelményeket meghatározhat,

b) az MH PK a Kormány döntésének megfelelően elrendeli a készenlét fokozását, hadkötelezettség bevezetése 
esetén a teljes műveleti készenlét elérését, hadkötelezettség bevezetése nélkül a kezdeti műveleti készenlét 
elérését,

c) a teljes műveleti készenlét elérése érdekében elrendelt készenlét fokozása esetén az elrendeléstől számított 
30. naptól az MH áttér az MH Hadrendjében meghatározott hadi szervezeti struktúrára és megnevezésekre, 
az  egyes honvédségi szervezetek a  lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az  MH Hadrendjében 
meghatározott készenléti időre elérik a teljes műveleti készenlétet,

d) a kezdeti műveleti készenlét elérése érdekében elrendelt készenlét fokozása esetén a honvédségi szervezet 
a  lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az  MH PK által meghatározott készenléti időre eléri a  kezdeti 
műveleti készenlétet,

e) az MH PK a  8. és a  10–11.  §-ban nevesített helyzetekre történő áttérés esetén az  MH részére elrendelésre 
kerülő feladatnak megfelelően meghatározza a  végrehajtandó feladatok körét, illetve a  végrehajtó 
honvédségi szervezetet, és

f ) a békeidőszakra történő áttérés elrendelése esetén az MH PK az MH részére meghatározza a végrehajtandó 
feladatok körét és a végrehajtás határidejét.

10. §  Szükségállapot, valamint terrorveszélyhelyzet kihirdetése esetén
a) az MH felhasználására vonatkozó döntés a  miniszter, akadályoztatása esetén a  HM SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkára, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén, 
amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a  miniszter által 
kijelölt minisztériumi felsővezető útján kerül közlésre az MH PK-val, meghatározva annak célját, időtartamát, 
a kirendelt erők feladatait, létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét,

b) az MH PK elrendeli a  készenlét fokozását, a  kezdeti műveleti készenlét elérését, meghatározza az  elrendelt 
feladat érdekében végrehajtandó feladatok körét és a végrehajtó honvédségi szervezetet,

c) a honvédségi szervezet a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az MH PK által meghatározott készenléti 
időre eléri a kezdeti műveleti készenlétet,

d) az MH PK a 8–9. és a 11. §-ban nevesített helyzetekre történő áttérés esetén az MH részére elrendelésre kerülő 
feladatnak megfelelően meghatározza a  végrehajtandó feladatok körét, illetve a  végrehajtó honvédségi 
szervezetet, és

e) a békeidőszakra történő áttérés elrendelése esetén az MH PK az MH részére meghatározza a végrehajtandó 
feladatok körét és a végrehajtás határidejét.

11. §  Váratlan támadás esetén
a) a Kormány készenlét fokozására vonatkozó döntését a  miniszter, akadályoztatása esetén a  HM SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkára, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén, 
amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a  miniszter által 
kijelölt minisztériumi felsővezető útján kerül közlésre az  MH PK-val, melynek során a  miniszter egyes 
végrehajtási részleteket, követelményeket meghatározhat,

b) az MH PK elrendeli a  készenlét fokozását, a  kezdeti műveleti készenlét elérését, meghatározza az  elrendelt 
feladat érdekében végrehajtandó feladatok körét és a végrehajtó honvédségi szervezetet,

c) az MH a  külső fegyveres csoportok Magyarország területére történő váratlan betörésének elhárítására 
elsősorban a  készenlétben lévő erőket használja fel, az  Ország Fegyveres Védelmének Tervében 
megtervezettek szerint,

d) a honvédségi szervezet a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az MH PK által meghatározott készenléti 
időre eléri a kezdeti műveleti készenlétet,

e) az MH PK a  8–10.  §-ban nevesített helyzetekre történő áttérés esetén az  MH részére elrendelésre kerülő 
feladatnak megfelelően meghatározza a  végrehajtandó feladatok körét, illetve a  végrehajtó honvédségi 
szervezetet, és

f ) a békeidőszakra történő áttérés elrendelése esetén az MH PK az MH részére meghatározza a végrehajtandó 
feladatok körét és a végrehajtás határidejét.
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12. §  Honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetése esetén
a) a Kormány készenlét fokozására vonatkozó döntését a  miniszter, akadályoztatása esetén a  HM SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkára, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén, 
amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a  miniszter által 
kijelölt minisztériumi felsővezető útján kerül közlésre az  MH PK-val, melynek során a  miniszter egyes 
végrehajtási részleteket, követelményeket meghatározhat,

b) az MH PK elrendeli a  készenlét fokozását, a  kezdeti műveleti készenlét elérését, meghatározza az  elrendelt 
feladat érdekében végrehajtandó feladatok körét és a végrehajtó honvédségi szervezetet,

c) a honvédségi szervezet a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az MH PK által meghatározott készenléti 
időre eléri a kezdeti műveleti készenlétet, és

d) különleges jogrendi helyzet kihirdetése esetén az  MH PK az  MH részére elrendelésre kerülő feladatnak 
megfelelően meghatározza a végrehajtandó feladatok körét, illetve a végrehajtó honvédségi szervezetet.

13. §  Békeidőszakban a  fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok készenléti szintjének 
emelése érdekében
a) a nemzeti fegyveres készenléti szolgálatok ellátása érdekében kijelölt, illetve készenléti szolgálatba vezényelt 

személyi állomány részére a készenlét fokozását az MH PK elrendeli
aa) a miniszter utasítására vagy
ab) a  tudomására jutott – az  MH esetleges alkalmazását, felhasználását megalapozó – információk 

alapján, saját hatáskörben,
b) a saját hatáskörben elrendelt készenlét fokozás esetében az  MH PK soron kívül jelenti a  miniszter és 

az  ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a  jelentési kötelezettség körébe tartozó 
biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 2/2020. (I. 24.) HM utasítás szerinti ügyeletes 
minisztériumi felsővezető (a továbbiakban: ügyeletes minisztériumi felsővezető) részére az  elrendelést, 
a döntését megalapozó információkat, a készenlét elérésének várható időpontját,

c) a nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok esetében az  át-alárendelt szervezeti elemek 
riasztása, valamint a  készenlét fokozásának és a  végrehajtandó feladatnak az  elrendelése az  MH vezető 
ügyeleti szolgálatainak útján történik, és

d) az átrendelésre vagy alárendelésre nem került nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok 
készenlétének fokozását az MH PK a közjogi döntés meghozatalát követően rendeli el.

4. Logisztikai támogatás

14. §  Az MH rendelkezzen a békeidőszak feladatai végrehajtásához szükséges hadfelszereléssel.

15. §  A  készenlét fenntartása és fokozása logisztikai támogatásának alapját az  MH logisztikai és támogató szervezetei 
az MH-nál lévő hadrafogható technikai eszközök, hadi használható anyagi készletek, valamint a nemzetgazdaságból 
felhasználásra tervezett, az  ipar által előállított és import beszerzésből biztosított hadfelszerelés, kapacitások és 
szolgáltatások képezik.

16. §  A  honvédségi szervezetek feladataik végrehajtásához   – az  MH Hadrendjében előírt teljes műveleti készenléteik 
elérésének időpontjaira – megalakítandó hadfelszerelések mennyiségét és azok ütemezését az  MH PK 
intézkedésben szabályozza.   A készletek utánpótlását biztosítani kell, melyet elsődlegesen a  nemzetgazdaságból 
kell tervezni és megvalósítani.

17. §  Az MH teljes hadfelszerelése a teljes műveleti készenlét elérésének elrendelését követően kerül megalakításra az MH 
teljes műveleti készenléte eléréséig.

18. §  A  hadfelszerelés előírt szintre való kiegészítése az  illetékes kormányzati igazgatási szervekkel együttműködve 
az alaphelyzetben elkészített és pontosított tervek alapján történik.

19. §  A  katonai szervezetek műveleteinek megkezdéséhez szükséges hadfelszerelés mennyiségeket, azok központi 
utánpótlására megalakítandó központi készleteket az MH PK intézkedésben szabályozza.
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20. §  A HM szervezet logisztikai támogatásának tervezését, szervezését és végrehajtását – a HM szervezet igénye alapján, 
figyelemmel az  érvényben lévő normákra – az  MH a  logisztikai utaltsági rendben kijelölt honvédségi szervezeten 
keresztül hajtja végre. A HM szervezet az igényeiket évente szeptember 30-ig, illetve szervezeti változás esetén az új 
szervezeti rend szerinti működés kezdő napját követő 15 napon belül a  kijelölt honvédségi szervezet részére 
közvetlenül megküldi.

21. §  Az  MH Összesített Anyagi-technikai harcértékjelentés kétévente kerül elkészítésre és felterjesztésre a  miniszter 
részére, amely elkészítésének rendjét az MH PK szabályozza.

22. §  A  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) a  21.  § szerinti jelentés alapján – figyelembe véve 
az  MH Hadrendjében meghatározott készenléti időket – összeállítja az  MH hadiszükségletéből hiányzó 
hadfelszerelés igénytervét olyan bontásban, hogy abból megállapítható legyen, hogy az  igények közül melyek 
tartoznak a  tárca beszerzési körébe, és melyek, amiket a  nemzetgazdaságból kell igényelni. Az  igénytervet 
a  különleges jogrend időszaki honvédségi igények biztosítására vonatkozó tárcaszintű tervezési feladatok 
megkezdése érdekében az  MH PK a  HM Honvédelmi Államtitkár és HM Közigazgatási Államtitkár útján felterjeszt 
a miniszter részére az elkészítés évében július 31-ig.

23. §  A  tárcaközi egyeztetést követően a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály előkészíti, szükség szerint pontosítja 
a  nemzetgazdaságból lebiztosításra kerülő hadfelszerelések és szolgáltatások nyilvántartását, amelyet a  tárgyévet 
követő év május 31-ig megküld az MHP részére.

24. §  A  23.  § szerinti nyilvántartás alapján – a  katonai igazgatási szakterület által a  gazdasági és anyagi szolgáltatások 
keretében biztosítottak kivételével – a  lebiztosítandó hadfelszerelések beszerzéséhez és szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges kormányzati döntést az MH PK javaslatára a miniszter kezdeményezi a Kormánynál.

25. §  Az  MH kijelölt szervezetei elkészítik a  jóváhagyott tervekben nem szereplő, beszerzést igénylő új feladatok 
költségtervét és a szükséges költségvetési többletforrásokat megigénylik.

26. §  Különleges jogrend időszakában a HM és az MH fejlesztésekért és beszerzésekért felelős szervezetei hatáskörükben 
intézkednek vagy kezdeményezik a folyamatban lévő fejlesztések és beszerzések lehetőség szerinti felgyorsítására, 
a szükséges költségvetési források – különösen zárolt keretek – megigénylésére.

5. Egészségügyi biztosítás

27. §  Az  egészségügyi ellátást progresszív rendszerben, a  honvédelmi szervezetek személyi állománya számára 
folyamatosan biztosítani kell.

28. §  Az egészségügyi anyagi készletek megalakítását és lépcsőzését az egészségügyi norma határozza meg.

29. §  A HM szervezet egészségügyi biztosítása tervezését, szervezését és végrehajtását – a hatályos logisztikai utaltsági 
rend alapján – az MH ezen feladatra kijelölt honvédségi szervezetének egészségügyi szakállománya hajtja végre.

6. Jelentések rendje

30. §  A  tárgyévi MH Hadrendjét az  MH PK a  tárgyévet megelőző év december 1-jéig felterjeszti a  miniszter részére 
jóváhagyásra.

31. §  Az  MH PK a  tárgyévre vonatkozóan az  MH készenléte fenntartása és fokozása helyzetéről szóló éves összefoglaló 
jelentést a tárgyévet követő év március 31-ig felterjeszti a miniszter részére.

32. §  Ha nem a miniszteren keresztül kerül meghatározásra az MH PK részére az MH vagy egyes honvédségi szervezetek 
készenlét fokozásának elrendelése, akkor az MH PK soron kívül jelenti a miniszter részére az elrendelt feladatot.
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33. §  Az  MH vagy egyes honvédségi szervezetek készenlét fokozása elrendelésének végrehajtását követően 
az  MH  PK  azonnal jelenti a  miniszter – illetve akadályoztatása esetén a  HM SZMSZ-ben meghatározottak szerint 
a  HM  parlamenti államtitkár, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén, amennyiben jogszabály, 
kormányhatározat vagy a HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a miniszter által kijelölt minisztériumi felsővezető – 
és az  ügyeletes minisztériumi felsővezető részére a  készenlét fokozása feladatai elrendelésének végrehajtását és 
a feladatok megkezdését.

34. §  Készenlét fokozásának elrendelése esetén a  jelentések rendjét a  miniszter, illetve akadályoztatása esetén 
a  HM  SZMSZ-ben meghatározottak szerint a  HM parlamenti államtitkár, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása 
esetén, amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a  HM SZMSZ eltérően nem rendelkezik, a  miniszter által 
kijelölt minisztériumi felsővezető határozza meg.

7. Záró rendelkezések

35. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

36. §  A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  utasítás kihirdetését követő 30 napon belül 
kidolgozza és a  miniszter részére felterjeszti a  békeidőszaktól eltérő időszak pénzügyi biztosítására vonatkozó 
HM  utasítás tervezetét, amely különösen az  átmeneti költségvetésre, a  békeidőszaktól eltérő pénzügyi 
gazdálkodásra és illetményfizetésre, valamint a  készpénzellátásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
A HM utasítás kidolgozása során az MHP illetékes szervezeti egységei együttműködnek a HM VGH-val.

37. §  Hatályát veszti a  Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről szóló 30/2012. (V. 8.) 
HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 63/2020. (X. 30.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási koordinációs feladatainak átalakításával összefüggő 
egyes tervezési és szervezési feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi 
szervezetekre terjed ki.

 (2) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) gazdálkodási koordinációs feladatrendszerének átalakításával 
és a HM egyes önálló szervezeti egységei (a továbbiakban: HM szervek) feladatkörének módosításával összefüggő 
tervezési feladatok előkészítésére a  (3)  bekezdéssel összhangban és a  (4)  bekezdés kivételével a  honvédelmi 
szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: 
44/2019. HM utasítás) 12. § (1) bekezdése szerint kerül sor.

 (3) A HM szervezeti felépítésének módosítása oly módon kerül tervezésre, hogy a 2. és 3. §-ban nevesített HM szervek 
a  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasításban 
(a  továbbiakban: HM SZMSZ) a  HM szervek részére meghatározott és azok által ellátandó feladatok 
a  HM  jogszabályban meghatározott feladatrendszerével a  6.  § (2)  bekezdése szerinti új szervezeti rend szerinti 
működés kezdő napját követően is összhangban maradjon.
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 (4) A (2) bekezdés szerinti előkészítés és a 44/2019. HM utasítás 12. § (2) bekezdése szerinti feladatok irányítása során 
a  HM közigazgatási államtitkárának (a továbbiakban: HM KÁT) közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek 
a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM KÁT Titkárság) és a HM jogi és igazgatási ügyekért 
felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM JIHÁT) egyidejű tájékoztatásával és a  HM Tervezési és 
Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) útján küldik meg a  HM szerv feladatkörének módosításával 
összefüggő javaslatokat a HM KÁT részére.

2. A HM gazdálkodási koordinációs feladatrendszerének módosulásával és szervezeti felépítésének 
átalakításával összefüggő tervezési feladatok

2. § (1) A HM KÁT Titkárság feladatrendszerének, szervezeti felépítésének és létszámának módosítása a  (2)  bekezdésben 
és a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel tervezésre kerül.

 (2) A HM KÁT közvetlen irányítása alatt és a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos (a továbbiakban: 
HM  Gazdálkodási Főtanácsos) szakterületi felelősségi körébe kerülő önálló szervezeti egységként létrehozásra 
tervezhető a  HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM KGKF). A  tervezés során 
a  HM  KGKF feladatrendszere és szervezete úgy kerül megtervezésre, hogy az  képessé váljon a  HM Gazdálkodási 
Főtanácsos támogatási és a kiemelt gazdálkodási koordinációs feladatainak ellátására.

3. § (1) A HM Védelemgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság mint önálló HM szerv megszüntetésre 
tervezhető, oly módon, hogy annak feladatrendszere a HM Gazdálkodási Főtanácsos támogatási feladatait is ellátó 
HM KGKF feladatrendszerébe átadhatóvá váljon.

 (2) A HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM VFF) irányításának tervezése során a  HM VFF közvetlen 
irányítási feladatai a  HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT) helyett 
a HM KÁT felelősségi körébe kerülhet megtervezésre.

 (3) A HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály (a továbbiakban: HM KIF) irányításának tervezése a  HM KIF 
közvetlen irányítási feladatai a  HM VGHÁT helyett a  HM KÁT közvetlen irányítói és a  HM Gazdálkodási Főtanácsos 
szakterületi felelősségi körébe kerüljenek tervezésre.

 (4) A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) irányításának tervezése során 
a HM GTSZF közvetlen irányítási feladatai a HM VGHÁT helyett a HM KÁT közvetlen irányítói és a HM Gazdálkodási 
Főtanácsos szakterületi felelősségi körébe kerüljenek tervezésre.

3. A HM gazdálkodási koordinációs feladatrendszere átalakításának tervezésével összefüggő 
egyéb feladatok

4. § (1) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezeti felépítésének 
és  létszámának módosítása oly módon kerül tervezésre, hogy az  MH BHD feladatrendszerében képessé váljon 
a  2.  §  (2)  bekezdése szerinti új HM szerv támogatási feladatainak ellátására. A  tervezés során az  MH BHD 
feladatrendszeréből a  3.  § (1)  bekezdése szerint megszüntetésre tervezett HM szerv támogatási feladatai törlésre 
tervezhetők.

 (2) Az MH BHD az  (1)  bekezdésre figyelemmel szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítését, illetve 
megszüntetését is tervezheti.

4. Létszámkeretek

5. § (1) A Kormány által a HM részére engedélyezett legfeljebb 509 álláshely-keretszámon belül – a HM munkaköri jegyzéke 
(a továbbiakban: HM MJ) szerint – a  miniszter közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma 
együttesen – a  miniszer álláshelye kivételével – legfeljebb 44. A  HM parlamenti államtitkárának (a továbbiakban: 
HM PÁT) közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma együttesen legfeljebb 12. A HM honvédelmi 
államtitkárának (a továbbiakban: HM HOÁT) közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma 
együttesen legfeljebb 59. A  HM KÁT közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma együttesen 
legfeljebb 147. A HM JIHÁT közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma együttesen legfeljebb 143. 
A HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt rendszeresíthető beosztások száma 
együttesen legfeljebb 52. A  HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára közvetlen irányítása alatt 
rendszeresíthető beosztások száma együttesen legfeljebb 51.
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 (2) Az (1)  bekezdésben engedélyezett beosztásszámokat a  HM PÁT-tal, a  HM HOÁT-tal, a  HM KÁT-tal és a  helyettes 
államtitkárokkal együtt kell érteni.

5. Az utasításban meghatározottakkal összefüggő szervezési feladatok

6. § (1) A tervezési és szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: az utasítás hatálybalépését követő hetedik hónap első napja.

 (2) Az átalakítás és az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napjaként a  tervekben az utasítás szerinti működési 
szabályok módosításáról rendelkező miniszteri utasítás hatálybalépésének napja kerül tervezésre.

 (3) A tervezett átalakítások következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az  átszervezéssel 
összefüggésben
a) a Hjt. 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének 

vagy a Hjt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint szolgálati viszonya felmentéssel történő megszüntetésének,
b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 107.  §-a szerint 

a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Kit. 
89. § (1)–(5) bekezdése szerinti kinevezésmódosítás hatálybalépésének,

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 30.  § 
(1) bekezdés b) pontja és a Haj. tv. 30. §-a szerint a honvédelmi alkalmazott jogviszonya felmentéssel történő 
megszüntetésének, továbbá

d) a Haj. tv. 31.  §-a szerinti állásfelajánlást követően a  Haj. tv. 33.  §-a szerinti a  honvédelmi alkalmazott 
áthelyezésének vagy a kinevezésmódosítás hatálybalépésének

legkorábbi időpontjaként a  (2)  bekezdés szerinti kezdő nap, legkésőbbi időpontjaként az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti utolsó nap kerül tervezésre.

6. Működési alapokmányok előkészítése

7. § (1) A HM TKF a HM MJ-nek módosítására vonatkozó (a továbbiakban: HM MJHI) tervjavaslatot a HM KÁT feladatszabása 
alapján, egyben a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) 
HM utasítás (a továbbiakban: 59/2019. HM utasítás) 12.  §-ától eltérően készíti elő, majd gondoskodik arról, hogy 
a HM MJHI tervjavaslat egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése az utasítás hatálybalépését 
követő tizenkettedik munkanapig megtörténjen.

 (2) A Magyar Honvédség parancsnoka gondoskodik arról, hogy az  MH BHD állománytáblájának módosítására 
vonatkozó (a továbbiakban: MH BHD HI) tervjavaslat egyeztetése, véglegesítése és az 59/2019. HM utasítás 12. §-ától 
eltérően jóváhagyásra történő felterjesztése az  utasítás hatálybalépését követő tizenötödik munkanapig 
megtörténjen.

 (3) A tervjavaslatokban a  HM MJHI és az  MH BHD HI hatálybalépésének időpontjaként a  6.  § (2)  bekezdése szerinti 
kezdőnap kerül tervesítésre.

 (4) A HM TKF a  44/2019. HM utasítás 13.  § (4)  bekezdése és a  jelen utasításban meghatározottak alapján előkészíti 
a  HM  SZMSZ módosítását, és végrehajtja annak minisztériumi – politikai és szakmai felsővezetői szintű – szakmai 
véleményeztetését és véglegesítését.

 (5) A HM TKF a  HM Védelemgazdasági Hivatal Alapító Okiratának módosítására (a továbbiakban: HM VGH MO) 
vonatkozó tervjavaslatot a HM KÁT feladatszabása alapján, egyben a 44/2019. HM utasítás 7. §-ától eltérően készíti 
elő, majd gondoskodik arról, hogy az utasítás 6. § (1) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelő működés 
kezdő napjáig a  HM VGH MO tervjavaslat egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése 
megtörténjen.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az utasítás alapján előkészített tervekben szereplő feladatok végrehajtásával kapcsolatos
a) – a b)  pontban meghatározottaktól eltérően – a  honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtásával 

összefüggő feladatok átadásának tervezéséhez szükséges, valamint szükségessé váló és további 
szakfeladatokat meghatározó javaslatokat az  azok irányítását végző politikai és szakmai felsővezető 
feladatszabása alapján a kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő, és
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b) az MH BHD támogatói feladataival összefüggő személyügyi, logisztikai, infrastrukturális ellátási, híradó, 
informatikai és információvédelmi, dokumentumvédelmi, ügyviteli és egyéb feladatok tervezését érintő 
javaslatokat az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő, és a HM HOÁT egyetértésével 
a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály útján

az utasítás hatálybalépését követő ötödik napig küldik meg a HM TKF részére.
 (2) Az utasítás szerint megtervezett feladatátadások végrehajthatóságának előkészítése érdekében az azzal összefüggő 

feladatok terv szerinti átadásához szükséges közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések 
módosításának tervezeteit 2020. november 1-jéig, de legkésőbb a 6. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek 
megfelelő működés kezdő napjáig az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő és küldik meg 
a HM Jogi Főosztály részére.

8. Záró rendelkezések

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. §  Ez az utasítás 2021. április 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 53/2020. (X. 30.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának értesítési rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – figyelemmel a  Belügyminisztérium és 
a  belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről szóló 2/2016. (II. 25.) BM utasításban meghatározottakra – 
a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya a  büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre, a  fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szerv), valamint a  Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

 2. A bv. szerv személyi állománya értesítésével összefüggő feladatok tervezését, szervezését és végrehajtását 
a  Belügyminisztérium és a  belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről szóló 2/2016. (II. 25.) 
BM utasításban (a továbbiakban: Utasítás), valamint ezen utasításban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 3. Értesítés: azon intézkedések együttese, amely a bv. szerv vezetőjének döntése szerint biztosítja a személyi állomány 
szolgálatot nem teljesítő tagjainak meghatározott helyen és időtartamon belüli, szolgálati feladat ellátására történő 
rendelkezésre állását.

 4. Berendelés: a  személyi állomány szolgálatot nem teljesítő tagjának tájékoztatása a  rendkívüli feladatból eredő, 
a kijelölt helyre, jellemzően a bv. szerv területére történő bevonulási kötelezettségéről.

 5. Értesítési megbízott: a személyi állomány azon kijelölt tagja, akit a kommunikációs eszközök működésképtelensége 
esetén vagy külön utasításra a bv. szerv személyi állományi tagjainak személyes berendelésével bíztak meg.

 6. Értesítési Névjegyzék: valamennyi bv. szervre vonatkozóan kötelezően elkészítendő, a  bv. szerv személyi állományi 
tagjainak nevét, rendfokozatát, elérhetőségét, beleértve az értesítési címet is tartalmazó okmányt, amelyet kizárólag 
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 64/2020. (XI. 5.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 4. §-ban foglaltakon túlmenően 2020. november hónapra további, 50 000 forint összegű SZÉP juttatást 
kell biztosítani annak, aki a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. 
(XII. 21.) HM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerint SZÉP juttatásra jogosult, és a  juttatás átutalásához szükséges 
korlátozott rendeltetésű fizetési számla számát a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve részére
a) korábban bejelentette, vagy
b) legkésőbb 2020. november 10. napjáig bejelenti.
(2) A  korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának határidőre történő bejelentésének elmulasztása esetén 
az (1) bekezdés szerinti SZÉP juttatás nem kerülhet biztosításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4/A. §-ban meghatározott személyekre is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás 9. §-a.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 24/2020. (XI. 5.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

1. §  A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22.  § (1) és 221.  § (2)  bekezdése 
alapján Kohut Balázst 2020. november 15. napjától a  kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megvalósított európai uniós finanszírozású külgazdasági programokért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) feladatkörében eljárva felel a  külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett 

minisztérium és a  miniszter irányítása, felügyelete, illetve tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
háttérintézmények és gazdasági társaságok (a továbbiakban együttesen: háttérintézmények) által 
megvalósított – az  Európai Unió által finanszírozott – külgazdasági, illetve a  miniszter külgazdaságért való 
felelősségi körét érintő fejlesztési programok, illetve projektek megvalósításának összehangolásáért, felügyeli 
azok végrehajtását és előrehaladását, elősegíti azok tervezését, fejlesztését, eredményes megvalósulását és 
bővítését,
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 65/2020. (XI. 13.) HM utasítása  
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 
33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosítása

1. §  A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) 
HM utasítás
a) 1.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában az  „a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) 

középirányítása” szövegrész helyébe az „az MHP középirányítása” szöveg, 
b) 12. § (6) bekezdés a) pontjában a „31-éig” szövegrész helyébe a „15-éig” szöveg,
c) 12. § (6) bekezdés b) pontjában a „november 15-éig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg
lép.

2. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével 
összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosítása

2. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok 
ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „kötelező előtörlesztés:” szövegrész 
helyébe a „kötelező kezdőrészlet:” szöveg lép.

3. A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosítása

3. §  A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 1. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„1.  § Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet) terjed ki.”

4. §  Az Ut1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály a  BNT ágazati feladatokhoz kapcsolódóan ellátja 
a  honvédelmi szervezetek gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasításban meghatározott, a  költségvetés 
tervezésével, felhasználásával, valamint a  beszerzési folyamatokkal kapcsolatos szabályozási és felügyeleti 
feladatokat.”

5. §  Az Ut1.
a) 3.  §-ában a „HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)” szövegrész helyébe a „Honvédelmi 

Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT)” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében a  „vezetőjét – a  Honvéd Vezérkar főnökével (a továbbiakban: HVKF) történő 

egyetértésben – a HM KÁT” szövegrész helyébe a „vezetőjét a HM HOÁT-tal egyetértésben a HM közigazgatási 
államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Vezérkari Titkárság Kommunikációs Osztály” 
szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda 
Társadalmi Nyilvánossági Osztály” szöveg,
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d) 6. § (4) bekezdésében az „A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség” szövegrész helyébe az „Az MHP Hadműveleti 
Csoportfőnökség” szöveg,

e) 6.  § (5)  bekezdésében az „A HVK Logisztikai Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)” szövegrész 
helyébe az „Az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF)” szöveg,

f ) 6.  § (6)  bekezdésében az „A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség” szövegrész 
helyébe az „Az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség” szöveg,

g) 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „21520/01/44/10-01-03 számú” szövegrész helyébe a „mindenkor hatályos 
és érvényes” szöveg,

h) 7.  § (2)  bekezdés h)  pontjában az  „az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság” 
szöveg,

i) 9. § (1) bekezdésében az „MH Összhaderőnemi Parancsnokság felelős az alárendeltségébe tartozó MH katonai 
szervezetek BNT-feladatokban történő részvételének” szövegrész helyébe az „MHP felelős a  BNT-feladatok” 
szöveg,

j) 9.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „MH Logisztikai Központ a  HVKF külön intézkedése alapján” 
szövegrész helyébe az „MHP” szöveg,

k) 9. § (2) bekezdés a) pontjában az „MH katonai szervezet” szövegrész helyébe a „honvédségi szervezet” szöveg,
l) 9. § (3)–(5) bekezdésében az „Az MH” szövegrész helyébe az „A Magyar Honvédség” szöveg,
m) 11.  § (2)  bekezdésében az  „MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész 

helyébe az „Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH TP)” szöveg,
n) 13. § (1) bekezdésében az „MH KDK” szövegrészek helyébe az „MH TP” szöveg,
o) 13. § (2) bekezdésében az „a HVK LOGCSF” szövegrész helyébe az „az MHP LGCSF” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az Ut1.
a) 4. § (3) bekezdésében az „– a HVKF egyetértésével –” szövegrész,
b) 6. § (3) bekezdése,
c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint a HVKF intézkedésére” szövegrész,
d) 9. § (3) bekezdésében az „a HVKF külön intézkedésére” szövegrész,
e) 5. alcíme.

4. A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére kijelölt állomány  
élelmezési ellátásáról szóló 72/2015. (XII. 23.) HM utasítás módosítása

7. §  A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére kijelölt állomány élelmezési ellátásáról  szóló 
72/2015. (XII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: 
honvédelmi szervezet) terjed ki.”

8. §  Az Ut2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelmi szervezetek állományából az  ideiglenes biztonsági határzár (a továbbiakban: IBH) feladat 
végrehajtására vezényelt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona állomány, valamint az  IBH feladat 
végrehajtására kijelölt honvédelmi alkalmazotti és közalkalmazotti állomány a  feladat-végrehajtás napjain 
–  tekintettel az  állomány fokozott fizikai igénybevételére – az  R. 19.  §  (1)  bekezdés 3.  pontja szerinti élelmezési 
norma alapján térítésmentes természetbeni ellátásra jogosult.”

9. §  Az Ut2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  élelmezési ellátást a  Magyar Honvédség által működtetett egységes ellátórendszer külön megállapodás 
alapján biztosítja az IBH feladat végrehajtására kijelölt, nem a honvédelmi szervezet személyi állományába tartozó 
munkavállalók részére.”
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10. §  Az Ut2.
a) 1. § (2) bekezdésében a „22/2006. (VIII. 8.)” szövegrész helyébe a „14/2018. (IX. 17.)” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökséget, aláírására a  HM közigazgatási 

államtitkárát” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási 
Csoportfőnökséget, aláírására a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdésében a „HM Védelemgazdasági Hivatal” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium 
Védelemgazdasági Hivatal” szöveg

lép.

5. Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosítása

11. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM  utasítás 5.  §-ában a  „közalkalmazott” szövegrész helyébe a  „közalkalmazott, kormánytisztviselő, politikai 
szolgálati-, biztosi jogviszonyban álló” szöveg lép.

6. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság 
és a honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonsági eseménykezelő központ feladatainak 
végrehajtásáról, valamint a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló  
15/2017. (IV. 28.) HM utasítás módosítása

12. §  A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság és a  honvédelmi 
ágazati elektronikus információbiztonsági eseménykezelő központ feladatainak végrehajtásáról, valamint 
a  sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól  szóló 15/2017. (IV. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut3.) 
2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
„3. hatóság: az  elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint 
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek 
meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 15. § (2) bekezdésében és 24. § 
(1)  bekezdésében meghatározott, a  honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét 
ellátó honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonsági hatóság,”

13. § (1) Az Ut3. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A hatóság a Kr.1. szerinti hatósággal, a Kr.2. 2. §-a szerinti eseménykezelő központtal, a nemzeti vagy nemzetközi 
eseménykezelő szervezetekkel együttműködik.”

 (2) Az Ut3. 4. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha nincs projektszervezet, akkor a projekt vezetőjének jogszabályban meghatározott feladatát
a) önálló rendszer esetén a fejlesztésért felelős honvédelmi szervezet vezetője,
b) több szervezetet érintő fejlesztés esetén az  érintett honvédelmi szervezetek vezetőinek közös megállapodása 
vagy elöljárói feladatszabás alapján az egyik érintett honvédelmi szervezet vezetője vagy
c) központi üzemeltetésű rendszerelem érintettsége esetén a hálózatgazda
látja el.
(12) A (11) bekezdés c) pontja esetén a hálózatgazda egyidejűleg csatolja a teljes hálózat vonatkozásában felmért 
biztonsági kockázatok kezelésével összefüggő helyi és központi védelmi intézkedésekre vonatkozó tervet.
(13) A  hatóság minimálisan elvárt biztonsági követelményeket határozhat meg, ha a  honvédelmi szervezet által 
megállapított biztonsági osztályhoz tartozó követelmények a honvédelmi érdek érvényesítésére nem elégségesek, 
különösen:
a) az elektronikus információs rendszer ellenőrzését követően,
b) a biztonsági esemény kivizsgálását követően vagy
c) a hatóság által elrendelt sérülékenységvizsgálat eredményei alapján.”
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14. § (1) Az Ut3. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  honvédelmi szervezet által kezdeményezett, vagy a  HÁEIBEK saját hatáskörében indított 
sérülékenységvizsgálatot a HÁEIBEK a hatósági elrendelés nélkül folytatja le.”

 (2) Az Ut3. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  HÁEIBEK az  egységes eljárás érdekében általános sérülékenységvizsgálati módszertant alakít ki. 
A  sérülékenységvizsgálat végrehajtása a  módszertan alapján készített egyedi sérülékenységvizsgálati terv alapján 
történik. A  sérülékenységvizsgálati terv kialakítása és a  vizsgálatra történő felkészülés érdekében a  HÁEIBEK 
az  érintett honvédelmi szervezet vezetőjétől a  Kr.2. által meghatározottakon túl további adatokat kérhet be, 
különösen:
a) az elektronikus információs rendszer az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvény szerinti biztonsági osztályba sorolásáról készült dokumentumot,
b) a vizsgálatra kijelölt rendszer valamennyi rendszerelemére kiterjedő részletes topológiát, valamint
c) a sérülékenységvizsgálat végrehajtásához szükséges egyéb dokumentumokat.”

 (3) Az Ut3. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A sérülékenységvizsgálat során keletkezett elektronikus adatokat, dokumentumokat a HÁEIBEK a vizsgálatokhoz 
rendelve, elkülönítetten tárolja. Az adatok a feltárt hiányosságok megszüntetéséig, illetve a sérülékenységvizsgálat 
végrehajtásáról készült jegyzőkönyvre meghatározott megőrzési idő leteltéig nem törölhetők.”

15. §  Az Ut3.
a) 2.  § 4.  pontjában az „a kormányzati eseménykezelő központ és az  eseménykezelő központok feladat- és 

hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának 
és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész 
helyébe az  „az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a  biztonsági események 
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a  sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 
271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „elektronikus információvédelem szakmai irányításáért felelős HM szervet” 
szövegrész helyébe az  „MHP elektronikus információbiztonság szakmai irányításáért felelős szervezeti 
egységét” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az „elektronikus információvédelem szakmai irányításáért felelős HM szerv” szövegrész 
helyébe az „MHP elektronikus információbiztonság szakmai irányításáért felelős szervezeti egysége” szöveg,

d) 4.  § (6)  bekezdésében az  „elektronikus információvédelem szakmai irányításáért felelős HM szervtől” 
szövegrész helyébe az  „MHP elektronikus információbiztonság szakmai irányításáért felelős szervezeti 
egységétől” szöveg,

e) 4.  § (8)  bekezdésében és a  6.  § (1)  bekezdésében az „elektronikus információvédelmi szakmai irányításért 
felelős HM szervvel” szövegrész helyébe az  „MHP elektronikus információbiztonság szakmai irányításáért 
felelős szervezeti egységével” szöveg,

f ) 6. § (4) bekezdésében a „terv kivonatát” szövegrész helyébe a „tervet” szöveg,
g) 6. § (6) bekezdésében az „azt azonnal le kell állítani vagy szüneteltetni kell” szövegrész helyébe az „az azonnal 

leállítható vagy szüneteltethető” szöveg,
h) 6.  § (6)  bekezdés c)  pontjában a  „válságkezelési vagy terrorfokozat elrendelése” szövegrész helyébe 

a „válságkezelés, különleges jogrend vagy honvédelmi, egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése” szöveg,
i) 6. § (8) bekezdésében a „továbbfolytatásának” szövegrész helyébe a „folytatásának” szöveg,
j) 6. § (11) bekezdésében a „HÁEIBEK-et” szövegrész helyébe a „HÁEIBEK-et és a hatóságot” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az Ut3. 5. § (12) bekezdésében a „kormányzati” szövegrész.
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7. A honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok 
kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges 
ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról 
szóló 24/2018. (VII. 19.) HM utasítás módosítása

17. §  A honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és 
követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények 
infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról szóló 24/2018. (VII. 19.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut4.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § Az  utasítás hatálya – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
80.  §  13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetre és a  miniszter által az  állam nevében alapított szakképző 
intézményre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.”

18. §  Az Ut4. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  hazai gyakorlatok infrastrukturális biztosítására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat összegét 
az  igényelt gyakorlatok infrastrukturális költségigénye meghaladja, az  MHP KIKCSF javaslatot terjeszt fel 
MH parancsnoka részére és annak döntése szerint.”

19. §  Az Ut4. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § (1) Az  egyes gyakorlatok infrastrukturális ellátásához szükséges szolgáltatások igénylését – a  31.  §-ban 
foglaltakra figyelemmel – a gyakorlatot végrehajtó honvédelmi szervezet vagy azokban a katonai objektumokban, 
amelyekben több honvédelmi szervezet települ, az  elhelyezési ellátást biztosító katonai szervezet, a  kitelepülés 
megkezdése előtt legalább 45 nappal
a) az  elhelyezési-infrastrukturális igények vonatkozásában az  MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 
(a továbbiakban: MHP LGCSF),
b) az élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás vonatkozásában az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: 
MHP HDMCSF)
részére küldi meg, terjeszti fel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgálati elöljárók a  katonai szervezetek által megküldött infrastrukturális igényeket 
összegyűjtik, szakmailag felülvizsgálják, az  ugyanazon gyakorlatra felterjesztett igényeket összesítik, és 
a felülvizsgált, összesített igényeket – a gyakorlatok logisztikai keretgazdája – az MHP KIKCSF részére, javaslatukkal 
ellátva a kitelepülés megkezdése előtt legalább 35 nappal megküldik.
(3) Az MHP KIKCSF a  (2) bekezdés szerint megküldött és általa ellenőrzött igényléseket a kitelepülés megkezdése 
előtt legalább 30 nappal a HM VGH részére megküldi.
(4) Az  MHP HDMCSF az  élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás iránti igényt felülvizsgálja, elkészíti a  véglegesített 
igényt, és azt a kitelepülés megkezdése előtt legalább 30 nappal megküldi az HM VGH részére. Fegyveres Biztonsági 
Őrség esetén elkészíti a  miniszter által kiadásra kerülő hatósági határozatot a  létrehozásról vagy annak szükség 
szerinti módosításáról.”

20. §  Az Ut4.
a) 3.  § felvezető szövegében a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” 

szöveg,
b) 7. § a) pont ad) alpontjában az „az MH” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)” 

szöveg,
c) 13.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „HM Védelemgazdasági Hivatal” szövegrész helyébe a  „Honvédelmi 

Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal” szöveg,
d) 13.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „HM mint megrendelő, valamint a  HM Elektronikai, Logisztikai és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint szolgáltató között – 2001. évben 
a  21520/01/44/10-01-03 nyilvántartási számon – határozatlan időtartamra kötött” szövegrész helyébe 
a „mindenkor hatályos és érvényes” szöveg,

e) 20. §-ában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT)” szövegrész 
helyébe a „HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,
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f ) 21.  §-ában a  „HM VGHÁT az  1.  § b)  pontja szerinti” szövegrész helyébe a  „HM KÁT a  Magyar Állam 
tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő” szöveg,

g) 22. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM jogi és igazgatási ügyekért 
felelős helyettes államtitkár és a  HM gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos útján a  HM KÁT” 
szöveg,

h) 22.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „az 1.  § b)  pontja szerinti” szövegrész helyébe az  „a Magyar Állam 
tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő” szöveg,

i) 22.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „MHP parancsnoka (a továbbiakban: MHPK)” szövegrész helyébe 
az „MH parancsnoka” szöveg,

j) 28.  § (2)  bekezdésében az  „az MHP” szövegrész helyébe az  „a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
(a továbbiakban: MHP)” szöveg,

k) 29.  § (1)  bekezdésében az  „MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: 
MH HFKP)” szövegrész helyébe az „MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF)” szöveg,

l) 29. § (3) bekezdés b) pontjában az „MH HFKP-t” szövegrész helyébe az „MHP KIKCSF-t” szöveg,
m) 29.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „gyakorlatok infrastrukturális biztosítására rendelkezésre álló 

költségvetési előirányzat vagy előirányzat-keret összegét a  gyakorlatok infrastrukturális előirányzat-
igényének összege meghaladja, az  MH HFKP javaslatot terjeszt fel az  MHPK” szövegrész helyébe 
a  „hazai  gyakorlatok infrastrukturális biztosítására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat összegét 
az  igényelt gyakorlatok infrastrukturális költségigénye meghaladja, az  MHP KIKCSF javaslatot terjeszt fel 
MH parancsnoka” szöveg,

n) 29. § (5) bekezdésében és a 33. § (2) bekezdésében az „MH HFKP” szövegrész helyébe az „MHP KIKCSF” szöveg,
o) 31. § 16. pontjában az „MH” szövegrész helyébe „Magyar Honvédség” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az Ut4.
a) 5. § (1) bekezdésében és 8. § a) pontjában a „kiadásáról szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedés” szövegrész,
b) 49. és 50. §-a.

8. Záró rendelkezések

22. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

23. §  Hatályát veszti
a) a Budapest X. kerület Salgótarjáni úti objektum működésével és védelmével összefüggő irányítási 

feladatokról szóló 104/2002. (HK 1/2003.) HM utasítás,
b) a NATO Katonai Bizottság kihelyezett magyarországi ülése előkészítésének feladatairól szóló 13/2013. (II. 22.) 

HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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2. melléklet a 19/2020. (XI. 13.) PM utasításhoz
„3. melléklet a 10/2018. (XII. 17.) PM utasításhoz

A Kvtv. alapján a Pénzügyminisztérium fejezetében lévő központi kezelésű előirányzatok és szakmai kezelők:

Sor- 

szám
 Megnevezés  Szakmai kezelő  Szakmai felügyeletet gyakorló felsővezető

1. Tőkeemelések Szakmai felügyeletet gyakorló 
felsővezető kijelölése alapján

Kabinetfőnök, pénzügyekért felelős 
államtitkár, európai uniós források 
felhasználásáért felelős államtitkár 

2. ÁKK osztalék befizetése Fejezeti Költségvetési Főosztály Gazdálkodásért felelős helyettes 
államtitkár

3. VÁTI Nonprofit Kft. 
végelszámolása

Fejezeti Költségvetési Főosztály Gazdálkodásért felelős helyettes 
államtitkár

4. Ingatlanvagyon értékesítéséből 
származó bevételek

Fejezeti Költségvetési Főosztály Gazdálkodásért felelős helyettes 
államtitkár

”

A pénzügyminiszter 20/2020. (XI. 13.) PM utasítása  
a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Hatályát veszti a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2020 (XI. 13.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A KSz 36. és 38. §-át – ide nem értve a 44. §-ban foglaltakat – a HM-mel munkaviszonyban állóra is alkalmazni 
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2. §  Az Utasítás 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2020. évben a KSz 38. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeget úgy kell kiegészíteni, hogy az – egész 
évre vonatkozó foglalkoztatás esetén – elérje a nettó 400 000 forintot. A kifizetés érdekében a cafetéria-juttatásra 
jogosult a  KSz 38.  §-ában foglaltak szerint módosító nyilatkozatot tesz legkésőbb 2020. november 20. napjáig. 
A  KSz  38.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  kiegészítést kizárólag egy összegben lehet kifizetni a  nyilatkozat 
megtételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2020. november 30. napján. Módosító nyilatkozat 
megtételének hiányában a  cafetéria-juttatásra jogosultat a  KSz 38.  § (1)  bekezdésében meghatározott mértékű 
juttatás illeti meg.”

3. §  Az Utasítás 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Utasításnak a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról szóló 2/2020. (XI. 13.) HM KÁT utasítással módosított 2. § (2) és (4) bekezdését 2020. január 1-jétől kell 
alkalmazni.”

4. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az Utasítás 2. § (2) bekezdésében a „felsővezetőre” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyban állóra” szöveg lép.

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

1. melléklet a 2/2020. (XI. 13.) HM KÁT utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 1. melléklet 36. §-a 
a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Motivációs elismerés megállapítható egyedi munkáltatói intézkedésben a foglalkoztatottak egy meghatározott 
körére vonatkozóan is. Motivációs elismerést – a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével – a közigazgatási 
államtitkár is megállapíthat egyedi intézkedésben a  HM foglalkoztatottainak meghatározott vagy teljes körére 
vonatkozóan. Ezekben az  esetekben is kérni kell a  Pénzügyi Referatúra vezetőjének a  pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állásáról szóló igazolását, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott összeghatártól el lehet térni.
(6) Motivációs elismerés munkavállaló részére is megállapítható a  Személyügyi rendeletben és  
az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak megfelelő alkalmazásával.”
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2. §  Az Utasítás 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2020. évben a KSz 38. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeget úgy kell kiegészíteni, hogy az – egész 
évre vonatkozó foglalkoztatás esetén – elérje a nettó 400 000 forintot. A kifizetés érdekében a cafetéria-juttatásra 
jogosult a  KSz 38.  §-ában foglaltak szerint módosító nyilatkozatot tesz legkésőbb 2020. november 20. napjáig. 
A  KSz  38.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  kiegészítést kizárólag egy összegben lehet kifizetni a  nyilatkozat 
megtételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2020. november 30. napján. Módosító nyilatkozat 
megtételének hiányában a  cafetéria-juttatásra jogosultat a  KSz 38.  § (1)  bekezdésében meghatározott mértékű 
juttatás illeti meg.”

3. §  Az Utasítás 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Utasításnak a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról szóló 2/2020. (XI. 13.) HM KÁT utasítással módosított 2. § (2) és (4) bekezdését 2020. január 1-jétől kell 
alkalmazni.”

4. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az Utasítás 2. § (2) bekezdésében a „felsővezetőre” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyban állóra” szöveg lép.

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

1. melléklet a 2/2020. (XI. 13.) HM KÁT utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 1. melléklet 36. §-a 
a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Motivációs elismerés megállapítható egyedi munkáltatói intézkedésben a foglalkoztatottak egy meghatározott 
körére vonatkozóan is. Motivációs elismerést – a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével – a közigazgatási 
államtitkár is megállapíthat egyedi intézkedésben a  HM foglalkoztatottainak meghatározott vagy teljes körére 
vonatkozóan. Ezekben az  esetekben is kérni kell a  Pénzügyi Referatúra vezetőjének a  pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állásáról szóló igazolását, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott összeghatártól el lehet térni.
(6) Motivációs elismerés munkavállaló részére is megállapítható a  Személyügyi rendeletben és  
az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak megfelelő alkalmazásával.”
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 38/2020. (HK 12.) HM KÁT határozata  
a 2020. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkárának 6/2020. (HK 12.) HM HOÁT szakutasítása  
a nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 20. és 32. pontjai alapján a következő szakutasítást adom ki:

1. A szakutasítás hatálya

 1. A szakutasítás hatálya – a  Katonai nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KnBSz) kivételével – 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) 
terjed ki.

 2. Felkérem a  KnBSz főigazgatóját és a  nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: nKE) rektorát, hogy 
a szakutasításban meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködni szíveskedjen.

2. A nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetéshez szükséges előkészítő munkához 
kapcsolódó általános feladatok, felelősségi körök

 3. A szakutasításban meghatározott feladatok végrehajtását a  humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
(a  továbbiakban: HPHÁT) koordinálja és ellenőrzi, ennek érdekében szóban és írásban közvetlen kapcsolatot tart 
a  szakutasításban meghatározott feladatok végrehajtásában érintett szervezetek vezetőivel és szükség szerint 
a feladatok végrehajtására kijelölt képviselőkkel.

 4. A nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetéséhez kapcsolódó feladatok kidolgozására a  HPHÁT 
vezetésével csoportos munkavégzést rendelek el – illetve az m) és n) pontokban felsorolt szervezetek esetén kérem 
a közreműködést –, az alábbi szervezetek, illetve szervezeti egységek kijelölt képviselőinek a részvételével: 
 1.) HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HOÁT TIT),
 2.) HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF),
 3.) HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF),
 4.) HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH),
 5.) Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Haderőnemi Szemlélőség (a továbbiakban: MHP 

HSz) Szárazföld (a továbbiakban: MHP HSz SzF), 
 6.) MHP HSz légierő (a továbbiakban: MHP HSz lE),
 7.) MHP HSz logisztika (a továbbiakban: MHP HSz lOG),
 8.) MHP HSz Kibervédelmi (a továbbiakban: MHP HSz KIB),
 9.) MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF),
10.) MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HdMCSF),
11.) MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF),
12.) MH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH TP).
13.) KnBSz, 
14.) KnBSz Felderítő Csoportfőnökség (KnBSz FCSF),
15.) nKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: nKE HHK).

 5. A csoportos munkavégzés fő célja – figyelembe véve a  Magyar Honvédség katonáit érintő humánerőforrás-
gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos, a  2019–2023 közötti időszakban végrehajtandó fő feladatokat tartalmazó 
program kiadásáról szóló 25/2019. (III. 26.) HM utasításban meghatározottakat – nemzeti honvéd tisztképzés 
új  rendszerének részletes, minden képzési szintre kiterjedő kidolgozása. A jelentést a  HPHÁT 2021. január 31-éig 
döntésre felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.
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 6. A miniszteri jelentésnek tartalmaznia kell
a) az egyes képzési szintekhez tartozó, a  végzéshez szükséges követelmények nagybani, koncepcionális 

meghatározását,
b) nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének kialakításához kapcsolódó vezetés-irányítási és együttműködési 

rendszereket, továbbá a honvéd tisztképzésben érintett
ba) HM szervek jog-, feladat- és hatáskörét;
bc) MHP haderőnemi szemlélők és csoportfőnökségek jog-, feladat- és hatáskörét;
bd) MH TP jog-, feladat- és hatáskörét;
be) MH ludovika zászlóalj jog-, feladat- és hatáskörét. 

c) a képzés végrehajtásához szükséges anyagi, technikai és humánerőforrás-szükségletet, annak felelősét, 
beszerzését;

d) a képzéseken részt vevő személyi állomány jogállását, személyügyi helyzetét, járandóságát;
e) az nKE HHK szerepét a tanfolyamrendszerű felkészítések során.

3. A nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetéséhez szükséges előkészítő munkához 
kapcsolódó részletes feladatok, felelősségi körök

 7. A nemzeti honvéd tisztképzés új rendszerének bevezetése érdekében meg kell határozni minden képzési szint, 
illetve szak vonatkozásában a képzés követelményrendszerét és a végzéshez szükséges elvárásokat, illetve a képzés 
végrehajtásához szükséges anyagi, technikai és humánerőforrás-szükségletet. 

 8. A miniszteri jelentés összeállítása érdekében képzési szintenként elrendelem, illetve a  KnBSz-t és az nKE HHK-t 
felkérem az alábbiak szerinti csoportos munkavégzésre
a) Felsőoktatási képzések vonatkozásában 
 vezető: HM OTKF,
 tagok: HOÁT TIT, KnBSz, nKE HHK, HM VGH, MHP HSz SzF, MHP HSz lE,  MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP 

SzCSF, MHP HdMCSF, MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: 
MHP IICSF), MH TP.

b) Fegyvernemi és szakcsapati tanfolyamok vonatkozásában a  koncepció kidolgozásáért és a  jelentés 
összeállításáért az MH TP a  felelős. A kidolgozó munkában részt vesz a  HM OTKF, a  HOÁT TIT, a  KnBSz, 
az nKE HHK és a MH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban MH TP). Tekintettel a fegyvernemek és 
szakcsapatok eltérő követelményrendszerére, engedélyezem a következők szerinti csoportos munkavégzést: 
ba) Szárazföld
 vezető: MHP HSz SzF
 tagok: MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP Haderőnemi Szemlélőség Különleges 

Műveleti (a továbbiakban: HSz KM), KnBSz FCSF, MHP HdMCSF, MHP Haderőtervezési 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF), MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP Egészségügyi 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP EÜCSF), nKE HHK.

bb) légierő
 vezető: MHP HSz lE,
 tagok: MHP HSz SzF, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP HSz KM, KnBSz FCSF, MHP HdMCSF, MHP 

HTCSF, MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP EÜCSF, HM légügyi Főosztály, nKE HHK.
bc) logisztika
 vezető: MHP HSz lOG,
 tagok: MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz KIB, MHP HSz KM, MHP HdMCSF, MHP HTCSF, 

MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP EÜCSF, MHP logisztikai Csoportfőnökség, HM VGH, nKE HHK.
bd) Kiber, infokommunikáció, informatika
 vezető: MHP HSz KIB,
 tagok: MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KM, MHP HdMCSF, MHP HTCSF, 

MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP EÜCSF, nKE HHK, KnBSz Kibervédelmi Központ.
be) Különleges művelet
 vezető: MHP HSz KM,
 tagok: MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP HSz SzF, KnBSz FCSF, MHP HdMCSF, 

MHP HTCSF, MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP EÜCSF, nKE HHK.
bf ) Felderítés és elektronikai hadviselés
 vezető: KnBSz FCSF,
 tagok: MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP HSz KM, MHP HdMCSF, 

MHP HTCSF, MHP IICSF, MHP KIKCSF, MHP EÜCSF, nKE HHK.
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bg) Egészségügy
 vezető: MHP EÜCSF,
 tagok: MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP HSz KM, MHP HdMCSF, MHP 

HTCSF, MHP IICSF, MHP KIKCSF, nKE HHK.
c) Statikus tanfolyamok vonatkozásában: 
 vezető: MHP HdMCSF,
 tagok: HOÁT TIT, HM OTKF, MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, MHP HSz KM, 

MHP SzCSF, MHP HTCSF, MHP KIKCSF, nKE HHK.
d) Át-és továbbképző tanfolyamok vonatkozásában: 
 vezető: MHP SzCSF,
 tagok: HOÁT TIT, HM OTKF, KnBSz, HM VGH, MHP HSz SzF, MHP HSz lE, MHP HSz lOG, MHP HSz KIB, 

MHP HSz KM, MHP lOGCSF, MHP EÜCSF, MHP IICSF, nKE HHK.
e) Közigazgatási felkészítések vonatkozásában: 
 vezető: HM OTKF,
 tagok: HOÁT TIT, HM Védelmi Igazgatási Főosztály, nKE HHK, MHP SzCSF.

 9. A 8. pontban szereplő csoportos munkavégzés vezetésére kijelölt vezetők a feladatuk elvégzése során a tagok közül 
bárkit felkérhetnek együttműködőnek, illetve tanácskozási joggal meghívhatnak a HM szervek és az MHP szervek 
állományából szakértőket. Az említett vezetők minden második hét utolsó munkanapján, írásban tájékoztatják 
a HPHÁT-ot az addig elvégzett munkáról.

4. Záró rendelkezés

 10. A szakutasítás az aláírását követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.* 

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár 

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. november 11.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 595/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítása  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek  
központi és intézményi logisztikai gazdálkodásának rendjéről*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 598/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítása  
a Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok szabályzata című szolgálati könyv 
kiadásáról 

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára és az MH katonai szervezeteire 
terjed ki.

 2. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a  Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok 
szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) című szolgálati könyvet, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

 3. A Szabályzat egy elektronikus példányát az MH Transzformációs Parancsnokság elérhetővé teszi az MH Központi 
doktrinális Adatbázisban.

 4. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a  Honvéd Vezérkar főnökének 196/2017. (HK 6.) szakutasításával hatályba léptetett, a  Magyar 

Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok szabályzata című szolgálati könyv.

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök

A Magyar Honvédség parancsnokának 630/2020. (HK 12.) MH PK szakutasítása  
a Magyar Honvédség hadkiegészítésének és veszteségpótlásának szabályzata hatálybaléptetéséről

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya a  Magyar Honvédség Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) és az alárendeltségébe 
tartozó katonai szervezetekre (a továbbiakban: katonai szervezetek) terjed ki.

 2. A szakutasítás célja a Magyar Honvédség békeidőszakban és különleges jogrendben történő hadkiegészítésével és 
veszteségpótlásával összefüggő feladatoknak a  katonai igazgatási szervek, valamint a  katonai szervezetek 
végrehajtó állománya által történő egységes végrehajtásának elősegítése.

 3. Elrendelem a  szakutasítás mellékletét képező a  Magyar Honvédség hadkiegészítési (veszteségpótlási) szabályzata 
szolgálati könyv alkalmazását.

 4. A szakutasítás az aláírása napján lép hatályba.** 

** A szakutasítás aláírásának napja 2020. november 16.
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 5. Jelen szakutasítás hatálybalépésével egyidejűleg a  kiképzett tartalékosok hadi beosztásba történő tervezésével 
összefüggő békeidőszaki feladatok végrehajtásáról szóló 323/2017. HVKF intézkedés, valamint a Magyar Honvédség 
őrzésvédelmi feladatokat ellátó önkéntes védelmi tartalékos állományába tartozók nyilvántartása, és a  felkészítés 
érdekében, továbbá a  békeidőszakban végrehajtandó, előre megtervezett tényleges szolgálatra történő 
behívása,  valamint kihirdetett veszélyhelyzetben történő bevonultatása rendjének részletes szabályozásáról szóló 
121/2011. HVKF intézkedés hatályát veszti.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 581/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a honi vagy műveleti területen bekövetkezett rendkívüli haláleset egészségügyi szakterülettel kapcsolatos 
teendőinek szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 587/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárásról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 588/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban 
követendő eljárás eltérő szabályairól ***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 590/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól ****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 591/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága által az alárendelt katonai szervezeteknél végrehajtandó  
elöljárói ellenőrzések rendjére és az azokkal összefüggő egyes feladatokról szóló  
430/2019. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 608/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Információbiztonsági Szabályzat hatálybaléptetéséről **

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 621/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban 
követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 588/2020. MH PK intézkedés módosítására***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 625/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a 2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
587/2020. MH PK intézkedés módosítására****

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 629/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatálybaléptetéséről*****

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 631/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2020–2021. (2022–2023.) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés 
módosításáról******

****** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 632/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság kijelölt személyi állományának  
Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Iratkezelő Rendszerhez történő hozzáférésének 
biztosítására, a felhasználás szabályozására*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 633/2020. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségében lévő katonai szervezetek tárcán kívüli 
személyek szállítása során felmerülő költségeinek elszámolási rendjéről szóló 110/2020 MH PK intézkedés 
módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a  honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § 3. pontja alapján az alábbi intézkedést adom ki:

1. Általános rendelkezések

 1. A Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségében lévő katonai szervezetek tárcán kívüli személyek 
szállítása során felmerülő költségeinek elszámolási rendjéről szóló 110/2020. MH PK intézkedést (a továbbiakban: 
intézkedés) az alábbiak szerint módosítom:

 2. Az intézkedés 1. pontjában az „az MH 59. Szentgyörgyi dezső Repülőbázisra (a továbbiakban: MH 59. SzdRB)” 
szövegrész helyébe az „az MH 59. Szentgyörgyi dezső Repülőbázisra (a továbbiakban: MH 59. SzdRB), 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisra (a továbbiakban: MH 86. SzHB)” szöveg lép. 

 3. Az intézkedés 17. a) pontjában az „az MH 59. SzdRB-t” szövegrész helyébe az „az MH 59. SzdRB-t, az MH 86. SzHB-t” 
szöveg lép.

 4. Az intézkedés kiegészül az alábbi 18/A. ponttal:
„18/A. Az MH 86. SzHB feladatai:
a) A katonai szervezetnél meglévő, a szállítás során felmerülő költségek közül az alábbi adatokat utanként megküldi 
az MHP lGCSF lEKF részére a számla kifizetését, vagy a személyi juttatások feladását követően azonnal:
aa) légtérhasználati díjak, Eurocontrol/harmadik ország;
ab) kiszolgálási díjak külföldön/Budapest liszt Ferenc repülőtéren;
ac) személyzet napidíja;
ad) egyéb költség különösen: taxi, parkolás.
b) A felmerült szállítási igények alapján ellátási kérelmet – adatszolgáltatást – küld az MH BHd irányába a  saját 
személyi állományába tartozó szállító-repülő szakszemélyzet fedélzeti ellátásnak biztosításához, hivatkozva 
az elrendelt szállítási feladat idejére és céljára.”

 5. Az intézkedés 19. a) pontjában az „igénytámasztása és az MH 59. Szd RB adatszolgáltatása” szövegrész helyébe 
az „igénytámasztása és az MH 59. SzdRB vagy az MH 86. SzHB adatszolgáltatása” szöveg lép. 

 6. Az intézkedés
a) 1. pontjában az „MH légi Vezetési és Irányítási Központra (a továbbiakban: MH lVIK)” szövegrész helyébe 

az „MH légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ (a továbbiakban: MH lMVIK)” szöveg,
b) 2. b) és 17. pontokban az „MH lVIK” szövegrész helyébe az „MH lMVIK” szöveg,
c) 1. mellékletének címében a „…tárcán kívüli személyek…” szövegrész helyett a „…honvédelmi szervezeten 

kívüli személyek…” szöveg lép.

2. Záró rendelkezések

 7. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, és a  110/2020 MH PK intézkedéssel együtt kell alkalmazni. 
Rendelkezéseit a folyamatban lévő elszámolásokra is alkalmazni kell.**

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

** Az intézkedés aláírásának napja 2020. november 18.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 583/2020. (HK 12.) MH PK parancsa  
a Magyar Honvédség középszintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, és a légi irányítás-
vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 
388/2020. MH PK parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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