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Jogszabályok

A honvédelmi miniszter 1/2020. (I. 17.) HM rendelete 
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 
48/B. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„e) a Korm. R.
ea) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők esetében a Korm. R. 
7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő 
növekmény,
eb) 2/A.  § (5)  bekezdése szerinti állomány esetében a  Korm. R. 8.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy 
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)

2. §  Az R. 48/D. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét]
„e) a Korm. R.
ea) 2/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya 
alá tartozó állomány és a  Korm. R. 2.  § (1b)  bekezdése hatálya alá nem tartozó védőnők esetében a  Korm.  R. 
7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2020. január 1-jei változásából eredő 
növekmény,
eb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya 
alá tartozó állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bérnövekménytábla szerinti 
összeg 2020. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összege határozza meg.)

3. §  Az R. 29/E. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/E. A munkaerőpiaci kiegészítő illetmény
48/E. § (1) Az állomány azon tagja, aki alapilletményre jogosult, és az alapilletménye az 1. § (1) bekezdése szerint 
vagy a Hjt. 5. melléklete szerint kerül megállapításra, havonta munkaerőpiaci kiegészítő illetményre jogosult.
(2) A  munkaerőpiaci kiegészítő illetmény havi összegét – az  állomány tagjának szolgálati helyétől függetlenül, 
az  alapilletmény besorolási kategóriájának és besorolási osztályának megfelelően – a  10.  melléklet alapján kell 
megállapítani. A vezénylő zászlósi állomány legalább század vezénylő zászlósi szintű beosztást betöltő tagja esetén 
a munkaerőpiaci kiegészítő illetmény havi összegét a 11. melléklet alapján kell megállapítani.
(3) Az alapilletmény szerinti besorolási osztály vagy kategória, vezénylő zászlósi beosztások esetén a vezetési szint 
későbbi változásakor a  munkaerőpiaci kiegészítő illetményre való jogosultságot és – a  munkaerőpiaci kiegészítő 
illetményre való jogosultság fennállása esetén – annak összegét felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani 
kell.”

4. §  Az R. IV. Fejezete a következő 29/F. alcímmel egészül ki:
„29/F. A honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye
48/F. § Az állomány tagja havonta a részére járó alapilletmény, honvédelmi szolgálati díj, rendszeres illetménypótlék, 
valamint a munkaerőpiaci kiegészítő illetmény együttes összege 10%-ának megfelelő összegre jogosult honvédelmi 
szervezetek kiegészítő illetménye címén.”

5. §  Az R. 74. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 48/F. §-t az önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell azzal, hogy a honvédelmi szervezetek kiegészítő 
illetménye megállapításakor kizárólag az  alapilletmény, a  honvédelmi szolgálati díj és a  rendszeres 
illetménypótlékok vehetők figyelembe.”
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6. §  Az R. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § (1) A  honvéd tisztjelöltnek a  Hjt. 231.  § (1)  bekezdésében meghatározott ösztöndíja alapösztöndíjból, 
alapösztöndíj-kiegészítésből, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból áll. Az ösztöndíj összegét az egyes 
ösztöndíj elemekre a 8. mellékletben meghatározott szorzószámok vagy százalékok és a honvédelmi illetményalap 
szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az  alapösztöndíj, az  alapösztöndíj-kiegészítés és a  tanulmányi 
pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.
(2) A  katonai alapfelkészítés időszakára és az  egyes tanulmányi szemeszterekre megállapított alapösztöndíj-
kiegészítés a katonai alapfelkészítés utolsó napjáig, illetve a következő tanulmányi szemeszter első napját megelőző 
napig, a VIII. szemeszter esetén pedig a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése napjáig jár.”

7. §  Az R. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78.  § (1) A  Hjt. 233.  § (1)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíjának elemeire, 
összegére, megállapítására a 75. § (1) bekezdésében meghatározottakat a 9. mellékletben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az egyes tanulmányi félévekre megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következő tanulmányi félév első napját 
megelőző napig, az  utolsó tanulmányi félév esetén pedig a  honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszűnése 
napjáig jár.”

8. §  Az R. a következő 104. §-sal egészül ki:
„104.  § (1) E  rendeletnek a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 
rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  Módr7.-tel megállapított 48/B.  § (1a)  bekezdés e)  pontja és 48/D.  § (3)  bekezdés e)  pontja alapján 
a  2020.  január  1. és a  Módr7. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a  Módr7. 
hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

9. §  Az R.
a) 45. §-ában a „46–48/E. §” szövegrész helyébe a „46–48/F. §” szöveg,
b) 48/B.  § (1a)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában és 48/D.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „növekmény és,” 

szövegrész helyébe a „növekmény,” szöveg,
c) 48/B. § (1a) bekezdés d) pont db) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában a „növekmény” 

szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg,
d) 54. § (1) és (6) bekezdésben a „45–48/E. §” szövegrész helyébe a „45–48/F. §” szöveg,
e) 76.  § (1)–(3)  bekezdésében a „Hjt. 8.  melléklet I. A  honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím” szövegrész helyébe 

a „8. melléklet” szöveg,
f ) 76.  § (4)  bekezdésében a  „Hjt. 8.  melléklet I. A  honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcím” szövegrész helyébe 

a „8. melléklet” szöveg,
g) 79.  §-ában a „Hjt. 8.  melléklet II. A  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja cím” szövegrész helyébe a „9.  melléklet” 

szöveg,
h) 79/A. §-ában a „Hjt. 8. melléklet II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcím” szövegrész helyébe a „9. melléklet” 

szöveg,
i) 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „és alapösztöndíj-kiegészítés együttes” szövegrész helyébe 

az „ , az alapösztöndíj-kiegészítés és a tanulmányi pótlék együttes” szöveg
lép.

10. §  Az R.
a) az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel,
b) a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel,
c) a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel,
d) a 4. melléklet szerinti 11. melléklettel
egészül ki.
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11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„8. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A honvéd tisztjelölt ösztöndíja

 I.  Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

A B

1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,55

3. az 1–2. pontokba nem tartozók esetén 0,50

 II.  Az  alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta a  katonai alapfelkészítés időszakában és az  egyes tanulmányi 
szemeszterek alatt

A B

1. I. szemeszter (katonai alapfelkészítés) 0,25

2. II. szemeszter 0,26

3. III. szemeszter 0,27

4. IV. szemeszter 0,28

5. V. szemeszter 0,29

6. VI. szemeszter 0,30

7. VII. szemeszter 0,31

8. VIII. szemeszter 0,32

 III.  A  honvéd tisztjelölt előző szemeszterben elért – nem a  korrigált kreditindex szerint meghatározott – tanulmányi 
átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta

A B

1. 3,50 és alatta nem jár

2. 3,51–4,00 között 0,10

3. 4,01–4,50 között 0,15

4. 4,51–5,00 között 0,20

5. miniszteri utasításban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében 0,40

 IV.  Egyéb pótlék a honvédelmi illetményalap százalékában

A B

1.
repülési pótlék, az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100%-os teljesítése 
esetén, évente

25–100

2. ejtőernyősugrási pótlék, az ugrások számától függően, ugrásonként 2–5

3.
katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat 
végrehajtásáért járó pótlék, naponta

5,80

”
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2. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„9. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja

 I.  Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

A B

1. szakaszrangidős altiszti feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,60

2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,55

3. az 1–2. pontokba nem tartozók esetén 0,50

 II.  Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta, az egyes tanulmányi félévek időszakai alapján

A B

1. 13/1. félév 0,20

2. 13/2. félév 0,22

3. 14/1. félév 0,24

4. 14/2. félév 0,26

 III.  Tanulmányi pótlék szorzószáma havonta, a honvéd altiszt-jelölt előző félévi tanulmányi eredménye alapján

A B

1. 3,50 és alatta nem jár

2. 3,51–4,00 között 0,10

3. 4,01–4,50 között 0,15

4. 4,51–5,00 között 0,20

5.
a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek 
megfelelők esetében

0,40

 IV.  Egyéb pótlék a honvédelmi illetményalap százalékában

A B

1.
katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat 
végrehajtásáért járó pótlék, naponta

5,80

”



2020. évi 2. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  119

3. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„10. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege

A B C D E F G H

1.

Besorolási kategória
Az alapilletményhez 

tartozó rendszeresített 
rendfokozat

Besorolási osztályhoz tartozó munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege (Ft)

2. beosztott vezető

3. I. II. III. IV. V. VI.

4.  1. besorolási kategória közkatona 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450

5.  2. besorolási kategória őrvezető 35 680 35 680 35 680 35 680 35 680 35 680

6.  3. besorolási kategória tizedes 35 680 35 680 35 680 35 680 35 680 35 680

7.  4. besorolási kategória szakaszvezető 37 910 37 910 37 910 37 910 37 910 37 910

8.  5. besorolási kategória őrmester 44 600 44 600 44 600 44 600 44 600 44 600

9.  6. besorolási kategória törzsőrmester 44 600 44 600 44 600 46 830 46 830 46 830

10.  7. besorolási kategória főtörzsőrmester 46 830 46 830 46 830 49 060 49 060 49 060

11.  8. besorolási kategória zászlós 49 060 49 060 51 290 49 060 51 290 51 290

12.  9. besorolási kategória törzszászlós 49 060 53 520 53 520 53 520 53 520 55 750

13. 10. besorolási kategória főtörzszászlós 53 520 53 520 55 750 53 520 55 750 55 750

14. 11. besorolási kategória hadnagy 33 450 33 450 35 680 33 450 35 680 35 680

15. 12. besorolási kategória főhadnagy 35 680 35 680 37 910 35 680 37 910 37 910

16. 13. besorolási kategória százados 37 910 40 140 40 140 40 140 40 140 42 370

17. 14. besorolási kategória őrnagy 40 140 42 370 44 600 42 370 44 600 46 830

18. 15. besorolási kategória alezredes 44 600 46 830 49 060 46 830 49 060 51 290

19. 16. besorolási kategória ezredes 62 440 64 670 66 900 64 670 66 900 69 130

20. 17. besorolási kategória dandártábornok 80 280 82 510 84 740 82 510 84 740 86 970

21. 18. besorolási kategória vezérőrnagy 98 120 100 350 102 580 100 350 102 580 104 810

22. 19. besorolási kategória altábornagy 115 960 118 190 120 420 118 190 120 420 122 650

23. 20. besorolási kategória vezérezredes 133 800 136 030 138 260 136 030 138 260 140 490

”
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4. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez
„11. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Meghatározott vezénylő zászlósi beosztásokhoz tartozó munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege

A B

1. Vezénylő zászlósi beosztások megnevezése Munkaerőpiaci kiegészítő illetmény összege (Ft)

2. Z1 – Magyar Honvédség vezénylő zászlósa 198 470

3. Z2 –

4.
Z3 – Haderőnemi vezénylő zászlós, egység vezénylő 
zászlós – más magasabb szintű vezető szerv

42 370

5. Z4 – Egység vezénylő zászlós – csapat szint 37 910

6. Z5 – Zászlóalj vezénylő zászlós 44 600

7. Z6 – Század vezénylő zászlós 40 140
                                                                                                                                                             ”

Utasítások

A honvédelmi miniszter 1/2020. (I. 16.) HM utasítása  
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. §  Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 1.  § 
(1)  bekezdésében, 2.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 5/A.  § (1)  bekezdésében, 
5/B.  §  (1)  bekezdésében, 5/C.  § (1)  bekezdésében, 5/E.  § (1)  bekezdésében és 5/F.  § (1)  bekezdésében 
a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 2/2020. (I. 24.) HM utasítása  
az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó 
biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

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

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. §  A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat szerinti biztonsági ügyelet 
feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Központi Ügyelet – alapfeladatai ellátása mellett – látja el.

3. § (1) A biztonsági kihívást jelentő helyzetekről a  Kormányügyelet részére történő jelentés megtételével kapcsolatos 
feladatok irányítását és a szóbeli jelentés megtételét – a honvédelemért felelős miniszter kivételével – a Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban: HM) politikai és szakmai felsővezetői közül – heti váltásban – beosztott személy 
(a továbbiakban: ügyeletes minisztériumi felsővezető) végzi.

 (2) A Kormányügyelet tájékoztatására, illetve a Kormányügyelettel történő kapcsolattartásra az ügyeletes minisztériumi 
felsővezető jogosult.

 (3) Az ügyeletes minisztériumi felsővezető feladatai a  Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer azonnali döntéshozatalt 
támogató működési időszakában kiterjednek a Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Döntés-előkészítő Rendszer 
működtetésére, mely feladatokkal kapcsolatos eljárásrendet külön HM Közigazgatási Államtitkári intézkedés 
tartalmaz.

 (4) Az ügyeletes minisztériumi felsővezető MH Központi Ügyelet irányításával kapcsolatos jogkörei nem érintik 
az MH parancsnokának jogszabályban biztosított vezetési jogköreit.

 (5) Az utasítás rendelkezései nem érintik az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek ügyeleti és készenléti 
szolgálatainak működésére, valamint vezetési rendszerére vonatkozó egyéb előírásokat.

 (6) Az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatokat ellátó politikai vagy szakmai felsővezetők heti váltásonkénti 
beosztását havonta a  HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság a  tárgyhónapot megelőző hónap 23. napjáig állítja 
össze és megküldi az  MH Központi Ügyelet, valamint a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztály részére. 
Az  MH  Központi Ügyelet a  tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi az  ügyeletes minisztériumi 
felsővezetők tárgyhavi beosztását a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti feladatokat 
ellátó szervének (a továbbiakban: Kormányügyelet).

 (7) Az ügyeletes minisztériumi felsővezető kiemelt feladatait, és részletes tevékenységét külön szolgálati intézkedés 
szabályozza.

 (8) Az ügyeletes minisztériumi felsővezető feladatok ellátására csak az  arra vonatkozó célfelkészítésen részt vett 
személy osztható be.

 (9) Az MH Központi Ügyelet – a  működésére vonatkozó belső rendelkezésben meghatározott jelentésekkel 
egyidejűleg – az ügyeletes minisztériumi felsővezetőt azonnal köteles tájékoztatni a 4. §-ban szereplő eseményekkel 
kapcsolatos információkról.

 (10) A Közigazgatási Államtitkári Titkárság az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatokat ellátók személyi körében, 
továbbá elérhetőségeikben bekövetkezett változásokról az MH Központi Ügyelet útján haladéktalanul tájékoztatja 
a Kormányügyeletet.

4. §  A Kormányügyelet tájékoztatásának körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek a következők:
a) a kormányzat és a  védelmi igazgatás működését befolyásoló, jelentésre kötelezett honvédelmi rendszert 

érintő események:
aa) különleges jogrend kihirdetésének kiváltására alkalmas események bekövetkezése,
ab) a  honvédelmi igazgatás körébe tartozó olyan események bekövetkezése, amely miatt szükséges 

a fővárosi, megyei védelmi bizottságok rendkívüli üléseinek összehívása,
ac) a Kormány, a közigazgatás, a védelmi igazgatás speciális vezetési-irányítási, létesítményi, technikai 

rendszerei működését alapvetően befolyásoló események,
ad) honvédelmi célból fokozott védelmet igénylő kritikus infrastruktúra elemek közvetlen 

veszélyeztetettségét vagy károsodását kiváltó események,
b) a nemzetközi kötelezettségvállalással, szövetségi műveletekkel és válságkezeléssel kapcsolatos események:

ba) a  NATO válságreagálási rendszerével összhangban lévő nemzeti intézkedések bevezetését igénylő 
váratlan események, illetve az intézkedések bevezetésének ténye,
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bb) Magyarország érdekeltségeit, szervezeteit és állampolgárait közvetlenül érintő szövetségi művelet 
megkezdése és befejezése,

bc) a  külföldi műveleti területen bekövetkezett bárminemű olyan esemény, amelyben a  magyar 
hozzájárulásban érintettek tekintetében fenyeget közvetlen veszély vagy súlyos sérülés 
bekövetkezése,

bd) a  magyar állami nyilvántartásban szereplő katonai légi járművek fedélzetén elkövetett 
bűncselekmény vagy ilyen cselekmény közvetlen veszélye;

c) a honvédelmi ágazat működését befolyásoló események:
ca) az ágazati alárendeltségbe tartozó objektumot érintő támadás,
cb) az MH alaprendeltetés szerinti alkalmazásának, vagy felhasználásának, szükségessége,
cc) fegyverrel, lőszerrel, robbanó-, sugárzó és mérgező anyagokkal kapcsolatos életet veszélyeztető 

rendkívüli események,
cd) minden olyan rendkívüli esemény, amely az ágazathoz tartozó szervezetek képességeire alapvetően 

befolyással van;
d) katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos események:

da) a honvédelmi rendszerre bármilyen hatást gyakorló elemi csapás, ipari szerencsétlenség, illetve más 
katasztrófa jellegű esemény,

db) az  MH katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erőinek alkalmazása és azok közreműködését 
befolyásoló események;

e) minden egyéb, a honvédelmi rendszert érintő olyan előre nem látott veszély vagy bekövetkezett esemény, 
amely a kormányzati kommunikáció szempontjából releváns.

5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 

119/2011. (XI. 10.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 3/2020. (II. 13.) HM utasítása  
egyes honvédelmi szabályozók 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) a Tárca Védelmi Tervező Rendszer kidolgozásáról szóló 9/2003. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
b) a Tárca Védelmi Tervező Rendszer kísérleti bevezetéséről szóló 10/2004. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes 

intézkedés,
c) a honvédelmi tárca 2005–2014 közötti időszak terveinek kidolgozásával kapcsolatos védelmi tervezési 

feladatok meghatározásáról szóló 25/2004. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
d) a HM Védelmi Tervező Bizottság működési rendjéről a Tárca Védelmi Tervező Rendszer rendszerkísérletének 

végrehajtásáról és a rendszer továbbfejlesztéséről szóló 33/2004. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
e) a Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáról szóló 43/2004. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
f ) a védelmi tervezésről szóló 71/2004. (HK 18.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
g) a Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer fejlesztéséről és egyes részeinek kísérleti alkalmazásba 

vételéről szóló 77/2004. (HK 18.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
h) a védelmi tervezésről szóló 71/2004. (HK 18.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 

106/2004. (HK 26.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
i) a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívre (DPQ) adott nemzeti válaszok korrekcióját kidolgozó ideiglenes 

munkacsoport létrehozásáról szóló 112/2004. (HK 27.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
j) a 2005-2014. időszakra vonatkozó 10 éves terv kidolgozásának és a NATO Védelmi Tervezési Kérdőív 

korrigálására vonatkozó okmányok kidolgozásának végrehajtási ütemtervéről szóló 120/2004. (HK 2/2005.) 
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,

k) a NATO biztonsági beruházási program beruházásainak átvételi rendjéről szóló 154/2005. (HK 23.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés,
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l) a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) 
hadrendi szervezetre történő átalakításával, a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi 
Központ egyes szervezeti elemeinek a Magyar Honvédség Honvédkórház szervezetébe történő integrálásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 62/2011. (HK 16.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,

m) a Magyar Honvédség Honvédkórház miniszteri biztosával kapcsolatos együttműködés rendjéről és 
az  intézmény átszervezésében érintett egyes szervezetek feladatairól szóló 47/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés,

n) a Magyar Honvédség Honvédkórház miniszteri biztosával kapcsolatos együttműködés rendjéről és 
az  intézmény átszervezésében érintett egyes szervezetek feladatairól szóló 47/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 6/2013. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,

o) a 2013. évi külön juttatásról szóló 87/2013. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
p) a honvédelmi szervezetek személyi állományát kiszolgáló és az állományilletékes vezető személyügyi, 

pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer II. ütemének bevezetésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 95/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,

q) a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés módosításáról szóló 77/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,

r) a 2016. évi külön juttatásról szóló 112/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
s) a 2017. évi külön juttatásról szóló 116/2017. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés,
t) az egyes leltározási és év végi zárási feladatok végrehajtásáról szóló 59/2018. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes 

intézkedés,
u) a külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjéről szóló 20/2018. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes 

intézkedés,
v) a műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről szóló 21/2018. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, és
w) a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2016. (HK 5.) 

HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

2. §  Hatályát veszti
a) a fejezet költségvetés gazdálkodási információs rendszerének fokozatos bevezetéséről és a további 

fejlesztéséről szóló 15/1998. (HK 8.) HM KÁT–MH PK VKF együttes intézkedés,
b) a védelmi tervezésről szóló 29/1998. (HK 13.) HM KÁT–MH PK VKF együttes intézkedés,
c) a Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszer teljes 

körű próbaüzemeltetésre történő alkalmazásba vételéről szóló 32/2000. (HK 18.) HM KÁT–MH PK VKF 
együttes intézkedés, és

d) a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás- 
gazdálkodási alrendszerének két ütemben történő bevezetéséről szóló 42/2001. (HK 10.) HM KÁT–MH PK VKF 
együttes intézkedés.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 4/2020. (II. 13.) HM utasítása  
a képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról

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

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 
(a  továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: honvédelmi szervezet), 
valamint a honvédelmi szervezetnek a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 
22.  §-ában meghatározott, képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer 
(a  továbbiakban: elektronikus megfigyelőrendszer) alkalmazásával összefüggő feladatokat ellátó személyi 
állományára terjed ki.
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2. §  A Haktv. 22. §-a szerinti elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén az elektronikus megfigyelőrendszert 
alkalmazó honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője köteles intézkedni
a) az 1. vagy 2. mellékletnek megfelelő figyelemfelhívó piktogram és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban 

együtt: tábla) átlagos szemmagasságban, jól látható helyen történő kihelyezésére a honvédelmi szervezet 
elhelyezésére szolgáló objektum személyi és gépjárműbelépésre szolgáló kapuján, az objektum 
sarokpontjain, valamint a sarokpontok között 60 méterenként, valamint az objektum olyan megközelítési 
pontjára, ahol az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területre az érintett első alkalommal 
beléphet,

b) az objektum kapu- vagy portaszolgálatánál a kiegészített, 3. melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató jól 
látható helyen történő elhelyezésére,

c) a 3. melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató honlapon történő elhelyezésére, amennyiben az elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi szervezet rendelkezik honlappal,

d) a megrongálódott, elhasználódott tábla az adatvédelmi tisztviselő – 4. § szerinti – jelentése alapján történő 
cseréjére,

e) az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelmének sérelme vagy annak gyanúja esetén 
– a felelősség megállapításának elősegítése érdekében – 
ea) az általa meghatározott, továbbá
eb) a Haktv. 22. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságok, szervek, szolgálatok (a továbbiakban 

együtt: hatóságok) az általuk meghatározott körben, valamint
ec) az érintett adatkérése esetén az érintettre vonatkozó képfelvétel vagy kép- és hangfelvétel 

–  törvényben meghatározottaknak megfelelően történő – megtekintésére, azok adathordozóra 
történő kiírására és továbbítására,

f ) az e) pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében az állományába tartozó személy kijelölésére, 
aki – az adatvédelmi tisztviselő felügyelete mellett – a felvételek adathordozóra történő kiírását, továbbítását, 
valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek jegyzőkönyvezését végzi,

g) arra, hogy a Haktv. 22. § (6) bekezdésében meghatározott kérelem esetén a kép-, illetve kép- és hangfelvétel 
ne kerüljön törlésre a hivatkozott rendelkezésben meghatározott ideig,

h) az általa kijelölt személynél egy, a honvédelmi szervezet személyi állománya számára megtekinthető 
tájékoztató kiadvány elhelyezésére, mely tartalmazza az objektumban telepített – a minősített adat védelmét 
biztosító fizikai biztonsági rendszer részét képező elektronikus megfigyelőrendszer kivételével – valamennyi, 
az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamera telepítésének célját, helyét, látószögét.

3. §  A 2. § f ) pontja szerinti jegyzőkönyv tartalmazza az adatok megtekintésének okát és idejét, a rögzített felvétel rövid 
leírását, továbbá az illetékes hatóságok felé történő adattovábbításra, valamint a szükséges eljárások lefolytatására 
vonatkozó esetleges javaslatot, valamint a kijelölt személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a feladat 
végrehajtása során megismert adatokat illetéktelen személyek, szervezetek részére nem teszik hozzáférhetővé. 
A  nemzetbiztonsági szolgálatok részére teljesített adattovábbítások esetén a jegyzőkönyvnek csak 
az adattovábbítás tényét kell tartalmaznia, és az adatkezelés során a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

4. §  Az elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője köteles havonta 
legalább egy alkalommal ellenőrizni a tábla és az elhelyezett tájékoztató sértetlenségét és elhelyezését 
az  olvashatóság követelményének szempontjaira tekintettel. Amennyiben ezekben hiányosságot tapasztal – vagy 
erről tudomást szerez – azonnal köteles azt jelenteni az elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi 
szervezet parancsnokának, vezetőjének.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő 90. napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról szóló 16/2014. (HK 7.) 
HM KÁT szakutasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2020. (II. 13.) HM utasításhoz

KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme.
 2. Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) alapján megillető jogok:
a) Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, e jogát szolgálja jelen tájékoztató (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) az Ön kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 

a rendelkezésére bocsátja (hozzáféréshez való jog),
c) az Ön kérelmére, illetve az Infotv. 18. §-ában meghatározott további esetekben személyes adatait 

az adatkezelő pontosítja vagy helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
d) az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza 

(az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) az Infotv. 20. §-ában meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 3. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) 22. § (1) bekezdése.

 4. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a rögzítéstől számított legfeljebb 60 nap.
 5. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre: 

szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás lefolytatása céljából 
az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, 
az  ügyészség, a bíróság vagy más hatóság, a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása 
céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok.

 6. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett.
 7. Az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény:

a) érintettek köre: a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban, illetve annak közvetlen 
környezetében tartózkodó személyek,

b) jogorvoslat: személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, valamint panasszal 
a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; 
tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfel szol galat @ na ih.h u; ho nla p: ww w.nai h.h u) lehet fordulni.

Az adatkezelőre, illetve az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó, valamint további információk a kapu- vagy 
portaszolgálatnál megtekinthetők! Jogait az elérhetőségek egyikén történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja.
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2. melléklet a 4/2020. (II. 13.) HM utasításhoz

KÉP- ÉS HANGRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme.
 2. Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) alapján megillető jogok:
a) Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, e jogát szolgálja jelen tájékoztató (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) az Ön kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 

a rendelkezésére bocsátja (hozzáféréshez való jog),
c) az Ön kérelmére, illetve az Infotv. 18. §-ában meghatározott további esetekben személyes adatait 

az adatkezelő pontosítja vagy helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
d) az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza 

(az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) az Infotv. 20. §-ában meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 3. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) 22. § (1) bekezdése.

 4. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a rögzítéstől számított legfeljebb 60 nap.
 5. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre: 

szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás lefolytatása céljából 
az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, 
az  ügyészség, a bíróság vagy más hatóság, a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása 
céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok.

 6. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett.
 7. Az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény:

a) érintettek köre: a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban, illetve annak közvetlen 
környezetében tartózkodó személyek,

b) jogorvoslat: személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, valamint panasszal 
a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; 
tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfel szo lgalat @ na ih.h u; honlap: ww w .na ih.h u) lehet fordulni.

Az adatkezelőre, illetve az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó, valamint további információk a kapu- vagy 
portaszolgálatnál megtekinthetők! Jogait az elérhetőségek egyikén történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja.
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3. melléklet a 4/2020. (II. 13.) HM utasításhoz

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – 
a) megnevezése: ………………………………………………………………………………………………………
b) elérhetősége: ………………………………………………………………………………………………………
c) adatfeldolgozó megnevezése: ……………………………………………………………………………………
d) adatfeldolgozó elérhetősége: ……………………………………………………………………………………

 2. Az adatvédelmi tisztviselő
a) neve: ………………………………………………………………………………………………………………
b) elérhetősége: ………………………………………………………………………………………………………

 3. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme.
 4. Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) alapján megillető jogai, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése:
a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja,
b) Ön kérheti tőlünk az alábbiakat:

ba) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
bb) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak,

c) az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti az alábbi esetekben:
ca) ha Ön vitatja az adatai pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és az adatok pontossága, 

helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára,

cb) az adatkezelés jogellenessége miatt [Infotv. 20. § a) pontja alapján] az adatok törlésének lenne 
helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján 
megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés 
mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

cc) az adatkezelés jogellenessége miatt [Infotv. 20. § a) pontja alapján] az adatok törlésének lenne 
helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 
jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során 
az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve 
jogerős lezárásáig,

d) a törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az Ön személyes adatait, 
az alábbi esetekben:
– az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha

– az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,
– a célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
– törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
– a jogalapja megszűnt, és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vagy a bíróság elrendelte,

– az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában (adatkezelés korlátozása) meghatározott időtartam eltelt.
Fenti jogait a megadott elérhetőségek egyikén történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) 22. § (1) bekezdése. E rendelkezés szerint a honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló 
objektumban képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik, amely 
alkalmazásával a honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak közvetlen 
környezetében tartózkodó személyekről kép- vagy hangfelvételt készít.

 6. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a rögzítéstől számított legfeljebb 60 nap. Az, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a képfelvétel vagy a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a Haktv. 22. § (5) bekezdésében megjelölt 
eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot a bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság vagy más hatóság részére 
történő továbbításáig ne töröljük. A kérelem benyújtására a képfelvétel rögzítésétől számított 60 napon belül van 
lehetőség. Ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság 
vagy más hatóság megkeresésére, úgy a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt töröljük.
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 7. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre: 
a Haktv. 22. § (5) bekezdése alapján a jogszabályban meghatározott szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi 
eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó 
hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság vagy más hatóság, 
a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok.

 8. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett.
 9. Az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény:

a) érintettek köre: a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban, illetve annak közvetlen 
környezetében tartózkodó személyek,

b) jogorvoslat: személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, valamint panasszal 
a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; 
tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelsz olg alat @ na ih.h u; ho nlap: ww w.na ih.h u) lehet fordulni.

A honvédelmi miniszter 5/2020. (II. 13.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról 
szóló 85/2008. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról szóló 
85/2008. (HK 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdése 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 szervezetekre terjed ki.”

2. §  Az Ut. 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
„a) légiforgalom-szervezés (ATM – Air Traffic Management): a légiforgalom és a légtér biztonságos, gazdaságos és 
hatékony módon történő dinamikus, integrált szervezése, beleértve a légiforgalmi szolgálatokat, a légtérszervezést 
és a légiforgalmi áramlásszervezést, valamint a berendezések alkalmazását, az összes érintett résztvevő 
közreműködését, a fedélzeti és földi funkciókat felölelő egységes szolgáltatások biztosítását is,
b) légiforgalmi tájékoztatás: a légiközlekedés biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából 
elengedhetetlen légiforgalmi adatok és információk üzemeltetési követelményeknek megfelelő formában történő 
biztosítása a légiforgalom szervezésében részt vevő felek számára,”

3. §  Az Ut. 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS – Aeronautical information service): a légiközlekedés biztonsága, 
rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges légiforgalmi tájékoztató szolgálat.”

4. §  Az Ut. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) légiforgalom-szervezésének fejlesztése a MANS megnevezésű 
program (a továbbiakban: Program) keretében történik.”

5. § (1) Az Ut. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Program fő feladatai:)
„b) katonai ATM rendszerek korszerűsítése,”

 (2) Az Ut. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Program fő feladatai:)
„h) a NATO Telepíthető repülőtér (NDAB – NATO Deployable Airbase) képességre vonatkozó elgondolás alapján 
az  MH Telepíthető ATM és AIS képesség kialakításának előkészítése az Európai Unió, illetve NATO részére történő 
felajánlás körének bővítéséhez,”
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6. §  Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Irányító Szakcsoport:
a) vezetője: a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (a továbbiakban: HM ÁLF) főosztályvezetője,
b) titkára: a HM ÁLF állományából kijelölt személy,
c) tagjai:
ca) a HM ÁLF,
cb) az MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő),
cc) az MHP Személyzeti Csoportfőnökség,
cd) az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség,
ce) az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség,
cf ) az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség,
cg) az MHP Kiképzési Csoportfőnökség,
ch) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
ci) az MH Geoinformációs Szolgálat,
cj) az MH Logisztikai Központ és
ck) az MHP érintett alárendeltjei.”

7. §  Az Ut. 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Irányító Szakcsoport szakmai feladatai javaslatok tétele, különösen:)
„d) az ATM és AIS fejlesztési stratégiák kidolgozása,”

8. §  Az Ut. 5. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Irányító Szakcsoport szakmai feladatai javaslatok tétele, különösen:)
„h) az egyes szakterületeket érintően bedolgozás az évente publikálásra kerülő az Egységes Európai Égbolt Helyi 
Bevezetési Terve (Local Single Sky Implementation Plan) jelentésbe.”

9. §  Az Ut. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Irányító Szakcsoport minden év december 15-ig összefoglaló jelentést készít a HM Közigazgatási Államtitkár 
részére, amelyet a HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár útján terjeszt fel.”

10. §  Az Ut.
a) 3. § (2) bekezdés d), e) és f ) pontjában, továbbá az 5. § a), e) és f ) pontjában az „ATM” szövegrész helyébe 

az „ATM és AIS” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „HM HH katonai légügyi igazgatóját” szövegrész helyébe a „HM ÁLF 

főosztályvezetőjét” szöveg 
lép.

11. §  Hatályát veszti az Ut.
a) 3. § (2) bekezdés a) pontja,
b) 4. § (3) bekezdése,
c) 5. § g) pontjában a „(főiskolai, szaktanfolyami)” szövegrész,
d) 6. § (3) bekezdése és
e) 7. § (1) és (2) bekezdése.

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

13. §  Hatályát veszti
a) az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról szóló 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás, 

valamint
b) a távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokról szóló 21/2017. (V. 24.) 

HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 6/2020. (II. 13.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról  
szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

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

1. § (1) A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. 
(II. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 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 (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet), az  általuk megalakított lakásbizottságra, továbbá a  lakóházkezelő 
szervekre terjed ki. Amennyiben az  állami tulajdonú HM vagyonkezelői jogú lakások, személygépkocsi-tároló 
helyiségek (állóhelyek) és szállók fenntartása, üzemeltetése hadrenden kívüli szervezettel megkötött szolgáltatási 
szerződés keretében történik, a helyi lakóházkezelő szervek részére megállapított feladatokat és követelményeket 
a szolgáltatóval szemben a vele kötött szolgáltatási szerződésben kell érvényre juttatni.”

 (2) Az Ut. 1. §-a a következő (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Az  R. és jelen utasítás alkalmazásában pénzintézeti lakáshitelnek minősül a  hitelintézet vagy pénzügyi 
vállalkozás (a továbbiakban: pénzintézet) által, igazoltan lakáscélra – így különösen lakásépítésre, -vásárlásra, 
-bővítésre, -korszerűsítésre, -felújításra, akadálymentesítés vagy ilyen célra felvett lakáscélú hitelek pénzintézet által 
történő kiváltására – nyújtott kölcsön. A lakáscélt is vagy azt nem tartalmazó pénzintézeti kölcsön akkor tekinthető 
lakáscélú pénzintézeti hitelnek, ha a  kölcsönszerződésben legalább 80 százalék az  aránya a  lakáscélú 
kölcsönrésznek, vagy az ilyen arányú lakáscélú felhasználás egyéb okirattal igazolható.
(5) Azon alkalmazottakra, ahol honvédelmi miniszteri rendeletnél magasabb szintű jogszabály az  R.-ben foglaltak 
mellett vagy helyett nyújtható lakhatási támogatások alkalmazását kötelező módon elrendeli, e  jogszabály vagy 
az az alapján kiadott közszolgálati szabályzat, illetve kollektív szerződés rendelkezései az irányadóak.”

2. §  Az Ut. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitöltött lakásigénylő lapot az állományilletékes parancsnok vagy munkahelyi vezető (a továbbiakban együtt: 
állományilletékes parancsnok) érdemi javaslatát tartalmazó – és az  illetékes személyügyi szerv által rávezetett, 
a  tényleges szolgálati időt tanúsító – záradékkal kell ellátni. Az  R. szerint HM-rendelkezésű lakásra jogosult 
nyugállományú katona, özvegy és túlélő élettárs lakásigénylő lapját a lakóhelye szerint illetékes érdekvédelmi iroda 
látja el az érdemi javaslatot tartalmazó záradékkal.”

3. §  Az Ut. a 85. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Pályázati úton nyújtható törlesztési támogatáshoz kapcsolódó rendelkezések
85/A. § (1) Pályázati úton törlesztési támogatás nyújtható pénzintézeti lakáshitel vagy Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től 
bérlőként részletvétel formájában történő adásvétel előtörlesztéséhez (a továbbiakban: törlesztési támogatás).
(2) A pályázaton az vehet részt, aki
a) a kérelem benyújtásakor legalább 1 éve honvédelmi szervezet alkalmazottja,
b) nem áll alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt,
c) a  pénzintézeti lakáshitelt a  pályázó adósként vagy adóstársként vette fel, vagy Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től 
részletvétel formájában történő adásvétel során legalább tulajdonszerzőként szerepel,
d) a pályázó a támogatott lakásban tulajdoni hányaddal rendelkezik,
e) a pályázó vállalja, hogy a jelen utasításban foglalt feltételek szerint honvédelmi szervezettel fennálló alkalmazotti 
jogviszonyát nem szünteti meg (a továbbiakban: hűségidő),
f ) a pályázó honvédelmi szervezet alkalmazottjának minősülő házastársa, élettársa vagy vele egy háztartásban élő 
gyermeke e támogatás iránti kérelemmel nem él, és
g) a pályázó támogatását a munkahelyi vezető javasolja.
(3) Nem nyújtható törlesztési támogatás, ha a pályázó
a) olyan pénzintézeti lakáshitelre kéri a  támogatást, amelyre honvédelmi szervezettől a  lakásépítéshez, 
lakásbővítéshez vagy lakásvásárláshoz vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban is 
részesült,
b) olyan pénzintézeti lakáshitelre igényli a  támogatást, amelynek felhasználásával – a pályázati úton elidegenített 
lakás kivételével – HM rendelkezésű lakást vásárolt meg,
c) lakáslízinghez a honvédelmi szervezettől támogatásban részesül,
d) a támogatásnyújtás megállapításához szükséges adatokat, iratokat nem teljeskörűen szolgáltatja,
e) a pályázati határidőn túl nyújtja be a kérelmét,
f ) a törlesztési támogatást nem az (1) bekezdés szerinti célra kéri,
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g) nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
h) nem az erre rendszeresített igénylőlapon nyújtja be pályázati kérelmét (a továbbiakban: kérelem).
85/B. § (1) A törlesztési támogatás iránti kérelem a 10. számú melléklet szerinti formában fogadható be.
(2) A kérelem akkor teljes körű, ha a pályázó csatolta
a) a  pénzintézeti lakáshitelre vonatkozó szerződés, illetve amennyiben a  szerződésből nem igazolható a  lakáscél, 
a lakáscélú felhasználást igazoló iratok másolatát,
b) a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től bérlőként történő részletvétel esetén a  külön törvényben meghatározott, 
a részletvételt és a tulajdonszerzését igazoló iratok másolatát,
c) a támogatni kért lakására vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
d) kormánytisztviselő, közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott, munkavállaló pályázó esetén a  havi 
jövelemigazolást.
85/C.  § (1) A  pályázati időszakot a  közigazgatási államtitkár közleményében hirdeti meg. A  pályázati időszak 
legfeljebb 1 hónap lehet.
(2) A kérelem benyújtása időpontjában a kérelem lakáscélú támogatási szervhez történő beérkezését kell tekinteni.
(3) A  kérelmet a  munkahelyi vezető útján a  személyügyi szerven keresztül a  lakáscélú támogatási szervhez kell 
benyújtani.
(4) A törlesztési támogatás vonatkozásában munkahelyi vezetőként
a) a  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti honvédségi szervezetnél szolgálati jogviszonyban lévő pályázó esetén 
– a c)–e) pont kivételével – az állományilletékes parancsnok,
b) a honvédelmi szervezettel alkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója,
c) a HM-be kirendelt szolgálati, továbbá kormánytisztviselői jogviszonyban álló pályázó esetében a főosztályvezető, 
a csoportfőnökségek alkalmazottai esetében a csoportfőnök,
d) a  főosztályvezetők vonatkozásában a  közigazgatási államtitkár, a  csoportfőnökök vonatkozásában a  Magyar 
Honvédség parancsnoka,
e) főosztályvezetőknél, csoportfőnököknél magasabb beosztást betöltő alkalmazott esetében a miniszter
jár el.
(5) A  85/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjáról a  pályázó állományilletékes személyügyi szerve a  kérelem záradékolásával 
nyilatkozik.
(6) A  lakáscélú támogatási szerv a  kérelmet a  beérkezését követő 5 munkanapon belül nyilvántartásba veszi 
és megvizsgálja.
(7) A lakáscélú támogatási szerv, ha a kérelem
a) teljes körű és teljesíthető, úgy az igénylést a (9) bekezdés szerinti kategóriába sorolja;
b) olyan pályázótól származik, aki a  85/A.  § (2)  bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg vagy a  kérelem 
a  85/A.  § (3)  bekezdése szerint nem teljesíthető, a  pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül intézkedik 
a pályázó és a munkahelyi vezetőjének értesítéséről,
c) nem teljes körű, azt külön kezeli, és
ca) a pályázati határidő lejártáig teljeskörűen kiegészített igénylés esetében az a) pont szerint,
cb) a pályázati határidő lejártáig nem vagy azt követően pótolt igénylés esetében a b) pont szerint jár el.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti eljárás megállapítása ellen panaszt a  HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet 
benyújtani.
(9) A lakáscélú támogatási szerv a teljes körű igénylést, ha a pályázó a honvédelmi szervezet
a) legénységi vagy altiszti állománycsoportba tartozó tagja, I. kategóriába,
b) kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló tagja, 
és  amennyiben a  kérelem benyújtása időpontjában a  havi bruttó rendszeres (a távolléti díj megállapításánál 
figyelembe veendő elemeket tartalmazó) illetménye, munkabére, valamint csecsemőgondozási díja, 
gyermekgondozási díja együttes összege nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, II. kategóriába,
c) tiszti állománycsoportba tartozó tagja vagy azon kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, honvédelmi 
alkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban álló tagja, aki nem tartozik a b) pontba, III. kategóriába
sorolja.
85/D.  § (1) A  lakáscélú támogatási szerv a  támogatási keretnek a  besorolt igénylések számával való elosztásával 
támogatási alapösszeget képez.
(2) Amennyiben az egy igénylőre eső támogatási alapösszeg nem éri el a bruttó 150 000 Ft-ot, azt a III. kategóriába 
sorolt igénylések figyelmen kívül hagyásával és teljesítésének mellőzésével újra kell számítani.
(3) Amennyiben a  (2)  bekezdés szerint újra számolt, egy igénylőre eső támogatási alapösszeg sem éri el 
a 150 000 Ft-ot, a támogatásnyújtás során a II. kategóriába sorolt igényléseket is figyelmen kívül kell hagyni.
(4) Az egy igénylő részére nyújtható támogatás összege az (1)–(3) bekezdés szerint számított összeg, amely azonban 
nem haladhatja meg a fennálló tartozás összegét.
(5) Az egy fő részére nyújtható támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 750 000 Ft-ot.
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85/E.  § (1) A  lakáscélú támogatási szerv az  egy főre jutó támogatás összegére irányuló javaslatát indokolással, 
a  támogatási keret összegének és összetételének megjelölésével, továbbá a  besorolt igénylések számának 
bemutatásával együtt a  HM központi pénzügyi és számviteli szerv vezetője útján terjeszti elő a  HM központi 
lakásgazdálkodási szerv vezetője részére.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti javaslatot legkésőbb a  pályázati időszak záró napját követő hónap utolsó napjáig kell 
előterjeszteni.
(3) A  törlesztési támogatására vonatkozó előterjesztést a  miniszternek döntésre a  HM központi lakásgazdálkodási 
szerv vezetője a (2) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követő 3 munkanapon belül terjeszti fel szolgálati úton. 
Ha a  támogatási keret ezen utasítás szerinti támogatás felhasználására irányuló egyéb döntést is igényel, 
az előterjesztésben a HM központi lakásgazdálkodási szerv e döntés meghozatalát is kezdeményezi.
(4) A  miniszteri döntésről szóló közleményt a  HM központi lakásgazdálkodási szerv bocsátja ki. A  közlemény 
tartalmazza:
a) a támogatási keret összegét,
b) a  támogatásra irányuló besorolt igénylések számát, állományviszony szerinti összetételét és kategóriánkénti 
bontását,
c) az egy főre eső támogatás összegét, kiszámításának módját,
d) a támogatásban részesíthető, illetve abban nem részesíthető pályázók körét,
e) intézkedést a támogatás folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására és
f ) egyéb, a támogatás folyósításával összefüggő lényeges információkat.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában szereplő összeget a miniszteri döntést követően zároltnak, kizárólag a támogatásban 
részesíthető pályázók igénylésének felhasználására fordítható forrásnak kell tekinteni.
85/F. § (1) A közlemény kiadását követően a lakáscélú támogatási szerv, ha a támogatásban részesíthető pályázó
a) az  R. szabályai alapján fővárosi lakásgazdálkodási szerv illetékességéhez tartozik, intézkedik a  besorolt pályázó 
kiértesítésére és a támogatási szerződés megkötésére,
b) az R. szabályai alapján más helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességéhez tartozik, a  támogatás szempontjából 
szükséges adatokról tájékoztatja ezen illetékes helyi lakásgazdálkodási szervet, mely szerv gondoskodik a besorolt 
pályázók kiértesítéséről, támogatási szerződés megkötéséről.
(2) A  támogatási szerződés megkötéséhez a  támogatásban részesíthető pályázótól be kell kérni a  fennálló 
tartozásáról szóló igazolást, a  törlesztési – 85/H.  § (1)  bekezdése szerinti – számla számát, továbbá az  átutalás 
közleményét is.
(3) Ha az  elő- vagy végtörlesztéshez szükséges a  hitelező hozzájárulása is, akkor a  támogatási szerződés csak 
a hozzájárulás igazolását követően köthető meg.
85/G. § (1) A támogatási szerződést a 11. számú melléklet alapján kell megkötni.
(2) Ha az  egy főre eső támogatás meghaladja a  támogatottnak a  pénzintézeti lakáshiteléből fennálló 
tőketartozásának az összegét, a támogatást e tőketartozás összegéig kell csökkenteni. Ha a csökkentett támogatási 
összeg nem érné el a bruttó 50 000 Ft-ot, a támogatási szerződés nem köthető meg, és a támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatási szerződésben a hűségidőt úgy kell meghatározni, hogy ha a támogatás összege
a) nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft-ot, az a támogatási szerződés megkötésétől számított 1 évre,
b) meghaladja a bruttó 450 000 Ft-ot, az a támogatási szerződés megkötésétől számított 2 évre
szól.
(4) Ha a támogatott határozott időtartamra szóló alkalmazotti jogviszonya a hűségidő előtt megszűnik, a támogatási 
szerződés azzal a feltétellel köthető meg, ha a pályázó a 3. § szerinti formában kiállított, legalább hűségidő végéig 
szóló alkalmazotti jogviszony meghosszabbítására irányuló vállalást is benyújtja.
(5) A támogatási szerződés megszegésének kell minősíteni:
a) a hűségidő megszegését,
b) ha a hűségidő lejárta előtt a  támogatásban részesült alkalmazotti jogviszonya büntető, fegyelmi, méltatlansági 
vagy érdemtelenségi eljárás következtében kerül megszüntetésre,
c) ha a szerződéskötést követően kiderül, hogy a pályázó a kérelemben valótlan adatokat közölt.
(6) Nem minősül a hűségidő megszegésének, ha a támogatott alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
a) nyugdíjba vonulás,
b) egészségügyi vagy
c) pszichikai okból
történő kérelmezéssel kerül megszüntetésre.
(7) A  támogatási szerződés megszegésére a  szerződés felmondását és a  támogatás (8)  bekezdés szerinti 
visszafizetési kötelezettségét kell kikötni.
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(8) Ha a támogatási szerződés megszegésére
a) az  (5)  bekezdés a)  pontja alapján kerül sor, a  visszafizetési kötelezettséget a  támogatási szerződésben a  vállalt, 
de alkalmazotti jogviszonyban el nem töltött idő alapján, le nem töltött hónaponként kell kikötni,
b) az (5) bekezdés b) vagy c) pontjai alapján kerül sor, támogatás teljes összegének a visszafizetésére kell intézkedni.
(9) A  támogatási szerződés megszegése esetén a  honvédelmi szervezetet jogszabály alapján megillető késedelmi 
kamatot, illetve felmerülő költségek megtérítését – ideértve a  honvédelmi szervezet részére keletkezett adó- 
és járulékterheket – is követelni kell.
(10) A  visszafizetett támogatást és a  kamatait a „Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása” számlára kell 
behajtani.
(11) A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy ha a támogatott alkalmazotti jogviszonya a hűségidő előtt szűnik 
meg, úgy e  tényről, az  állományilletékes személyügyi szerv a  személyügyi okmányok megküldésével egyidejűleg 
10 munkanapon belül értesíti a szerződéskötő honvédelmi szervezetet.
(12) A szerződéskötő honvédelmi szervezet a támogatási szerződés megszegésének tudomásra jutásától számított 
10 napon belül felszólítja a  támogatásban részesültet a  visszafizetési kötelezettség teljesítésére. A  visszafizetésre 
2 hónapnál hosszabb határidő nem adható.
(13) A szerződéskötő honvédelmi szervezet a visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a teljesítési határidő 
lejártát követő 30 napon belül kezdeményezi annak jogi úton történő behajtását, továbbá – amennyiben 
a  támogatott a  honvédelmi szervezet állományában van – kezdeményezi az  állományilletékes szervnél a  jogi 
felelősség megállapítására irányuló eljárást.
85/H. § (1) A támogatási szerződés alapján a támogatás közvetlenül
a) pénzintézeti lakáshitel támogatása esetén a pénzintézeti lakáshitel,
b) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. általi értékesítés esetén az elidegenítési bevételt kezelő számlára kerül átutalásra.
(2) A  támogatás folyósításáról az  állományilletékes honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi referatúra intézkedik 
az illetményszámfejtő szerv és a lakáscélú támogatási szerv együttműködésében.
(3) A  támogatás folyósítására a  pénzügyi referatúra a  támogatási szerződés kézhezvételétől számított 
5 munkanapon belül intézkedik.
(4) A folyósítás tényéről a pénzügyi referatúra írásban tájékoztatja a szerződéskötő honvédelmi szervezetet.
(5) A  folyósítást követően a  helyi lakásgazdálkodási szerv kimutatás formájában írásban tájékoztatja a  lakáscélú 
támogatási szervet. A kimutatásnak tartalmaznia kell a támogatott személy nevét, állományviszonyát, a támogatási 
szerződés nyilvántartási számát, megkötésének dátumát, a  folyósított támogatás bruttó és nettó összegét 
és a folyósítás dátumát.
(6) A kimutatások alapján a  lakáscélú támogatási szerv összesített jelentést tesz a HM központi lakásgazdálkodási 
szerv részére.
85/I. § (1) A törlesztési támogatás forrását
a) elsősorban a  munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyó bevételeknek a  külön jogszabály szerint benyújtott 
lakáscélú munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendő juttatás és egyszeri pénzbeli támogatás iránti igénylések 
fedezetét meghaladó bevételrész,
b) másodsorban a  HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származó bevételeknek e  célra felhasználható 
hányada és
c) a tárgyévre előirányzott támogatási előirányzat
képezi.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl más előirányzat maradványából származó előirányzat is felhasználható 
a támogatás forrásaként, melyre a HM központi pénzügyi és számviteli szerv a HM központi lakásgazdálkodási szerv 
bevonásával tesz javaslatot.
85/J. § A törlesztési támogatás adóbevallására az illetményre, munkabérre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

4. §  Az Ut. a következő 97/A. §-sal egészül ki:
„97/A. § Az R.-ben meghatározott terhelhetőségi arány megállapításakor a pályázó által pótfedezetként bevonható 
lakás értéke is beszámítható.”

5. §  Az Ut. a következő 116/D. §-sal egészül ki:
„116/D.  § Az  Lpr. szerinti szolgálati érdekű áthelyezésnek kell tekinteni a  határozatlan időtartamra történő 
vezénylést is.”
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6. §  Az Ut. 117. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A helyi lakásgazdálkodási szerv ellátja
a) az Lpr.-ben meghatározott lakáspénz megállapításával, megszüntetésével, módosításával kapcsolatos feladatokat,
b) az  illetékességi körében ellátja a  törlesztési támogatásra irányuló szerződések előkészítésével, megkötésével, 
visszafizetési kötelezettség fennállása esetén az ezzel kapcsolatos feladatokat.”

7. §  Az Ut. a következő 119/A. §-sal egészül ki:
„119/A.  § A  119.  §-ban felsorolt feladatok ellátása során a  lakáscélú támogatási szerv vezetője képviseletében 
a szervezetszerű helyettes külön felhatalmazás nélkül járhat el.”

8. §  Az Ut. 121. §-a a következő o)–p) pontokkal egészül ki:
(A HM központi lakásgazdálkodási szerv az R.-ben meghatározott feladatkörében:)
„o) kidolgozza és meghatározza a lakásügyi állomány számára a szakmai követelményeket, gondoskodik a lakásügyi 
állomány képzéséről, a követelményrendszer számonkéréséről,
p) észrevételezi HM központi pénzügyi és számviteli szerv által kidolgozott lakástámogatási előirányzat tervét, 
javaslatot tesz annak módosítására.”

9. §  Az Ut. 123. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  117.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti szabályozók kiadásáról a  (4)  bekezdés szerinti, a  keretgazda-
lakásbizottság megalakításáért és működési feltételeinek biztosításáért felelős szerv vezetője gondoskodik.”

10. §  Az Ut. a következő 139. §-sal egészül ki:
„139.  § (1) Ha az  R., az  Lpr. vagy az  utasítás valamely lakhatási támogatást honvédelmi szervezetnél eltöltött 
alkalmazotti idő teljesítéséhez köt, egybe kell számítani egy vagy több honvédelmi szervezetnél azonos vagy 
különböző alkalmazotti jogviszonyokban eltöltött időket.
(2) Ha az R., az Lpr. vagy az utasítás jogosultságot folyamatosan eltöltött alkalmazotti jogviszonyhoz köti, az esetben 
az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy csak a megszakítás nélkül időtartamot lehet 
egybeszámítani.”

11. §  Az Ut.
 1. 1.  § (2)  bekezdésében a  „honvédelmi szervvel” szövegrész helyébe a  „honvédelmi szervezettel”, 

„közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,
 2. 4.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 27.  § (6)  bekezdésében, 54.  § 

(1)  bekezdésében, 84.  § (5)  bekezdésében, 95.  § (2)  bekezdésében, 99.  § (3)  bekezdésében, 103.  § 
(2) bekezdés f ) és g) pontjában, 115. § (1) bekezdésében, 123. § (2) bekezdésében és 126. § (1) bekezdésében 
a „honvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet” szöveg,

 3. 13.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 115.  § (4)  bekezdésében a  „honvédelmi szervtől” szövegrész helyébe 
a „honvédelmi szervezettől” szöveg,

 4. 25.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 47.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 88.  § 
(3)  bekezdésében, 95.  § (1)  bekezdésében a  „honvédelmi szervvel” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 
szervezettel” szöveg,

 5. 37.  § (5)  bekezdésében a  „honvédelmi szervnek” szövegrész helyébe a  „honvédelmi szervezetnek”, 
a „honvédelmi szervnél” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,

 6. 83.  § (2)  bekezdésében a  „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár” szövegrész helyébe 
a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

 7. 85. § (6) bekezdésében a „honvédelmi szerv” szövegrészek helyébe a „honvédelmi szervezet” szöveg,
 8. 90/A. § (4) bekezdés c) pontjában, 102. § (5) bekezdésében, 104. § (4) bekezdésében, 114. § (4) bekezdésében 

a „honvédelmi szervet” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetet” szöveg,
 9. 123.  § (1)  bekezdés b)  pont felvezető részében a  „Honvéd Vezérkar” szövegrész helyébe az 

„MH Parancsnokság” szöveg,
10. 123. § (1) bekezdés ba) alpontjában a „Honvéd Vezérkar főnökének és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság” 

szövegrész helyébe az „MH Parancsnokság” szöveg,
11. 123. § (4) bekezdésében a „honvédelmi szerveknél” szöveg helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg
lép.
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12. §  Az Ut.
a) az 1. melléklet szerinti 10. számú melléklettel és
b) a 2. melléklet szerinti 11. számú melléklettel
egészül ki.

13. §  Hatályát veszti az Ut.
1. 4. § (2) bekezdésében az „ , illetve kifejezetten a honvédelmi szerv állományának tagjait külön megállapodás 

alapján a szolgálati és lakóhelye között szállító (szolgálati)” szövegrész,
2. 85. § (6) bekezdése,
3. 117. § (8) bekezdésében az „és a lakáscélú támogatási szerv” szövegrész,
4. 123.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az „a Honvéd Vezérkar főnökének alárendeltségébe tartozó 

csoportfőnökségek kivételével” szövegrész.

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

15. §  Hatályát veszti
1. a Honvédelmi Minisztérium lakáspolitikai és -gazdálkodási koncepciójának kiadásáról szóló 14/2008. (HK 5.) 

HM utasítás,
2. a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 58/2016. 

(XI. 24.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 6/2020. (II. 13.) HM utasításhoz
„10. számú melléklet a 26/2010. (II. 26.) HM utasításhoz

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐLAP
A TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSHOZ

I. TÖRZSADATLAP
I.1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

NÉV : SZÜLETÉSI NÉV:
ANYJA NEVE: SZÜLETÉSI HELY:
SZÜLETÉSI IDŐ (ÉV, HÓ, NAP): ADÓAZONOSÍTÓ JEL:
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ: PÉNZÜGYI AZONOSÍTÓ:
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL: 

I.2. A KÉRELMEZŐ JOGÁLLÁSA
A KÉRELMEZŐ
FF hivatásos katona                                      rendfokozat: FF kormányzati szolgálati jogviszonyba álló 
FF szerződéses katona                                 rendfokozat: FF közalkalmazott
FF munkavállaló 

A Magyar Honvédséggel folyamatosan fennálló alkalmazotti jogviszony kezdte (év, hó, nap):

A jogviszony: £ határozatlan £ határozott …………. év ………… hó …………. napjáig szóló. 
Az állományilletékes (munkáltató) honvédelmi szervezet megnevezése: 

címe:

munkahelyi telefonszám: e-mail: 
mobilszám:
Illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv (helyőrség megnevezése): 

I.3. A KÉRELMEZŐ LAKCÍME

LAKÓHELY

irányítószám: település: közterület neve:

közterület jellege (út, utca, tér stb.) házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonostárs, tulajdonos hozzátartozója, haszonélvező, bérlő, bérlőtárs, bérlő hozzátartozója, albérlő, 
társbérlő, szívességi lakáshasználó, eltartó, egyéb: ………………………

A lakás tulajdonosa:

FF Magyar Állam FF önkormányzat (település) 
……….…………………………………………

FF magánszemély, neve:
………………………………………………

FF gazdálkodó szerv, neve
……….…………………………………………

tulajdonos címe:

TARTÓZKODÁSI HELY

irányítószám: település közterület neve:

közterület jellege (út, utca, tér stb.) házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonostárs, tulajdonos hozzátartozója, haszonélvező, bérlő, bérlőtárs, bérlő hozzátartozója, albérlő, 
társbérlő, szívességi lakáshasználó, eltartó, egyéb: ………………………

A lakás tulajdonosa:

FF Magyar Állam FF önkormányzat (település) 
……….…………………………………………

FF magánszemély, neve:
………………………………………………

FF gazdálkodó szerv, neve
……….…………………………………………

a tulajdonos címe:

AZ IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA
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II. TÁMOGATÁSI ADATLAP 1.

II.1. A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT LAKÓINGATLAN ADATAI
A LAKÓINGATLAN HELYRAJZI SZÁMA:
CÍME
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege (út, utca, tér stb.) házszám
épület lépcsőház emelet ajtó

A TÁMOGATANDÓ LAKÓINGATLAN TULAJDONI VISZONYAI 

Tulajdonos FF magánszemély FF gazdálkodó szerv FF önkormányzat FF állam

Tulajdonos (tulajdonostársak) adatai (kérjük itt feltüntetni az igénylőt is)

Név: Születési év: Anyja neve:

II.2. A TÁMOGATÁSI CÉLLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

TÁMOGATÁSI CÉL

FF Pénzintézeti lakáshitel támogatás FF Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től bérelt lakás részletvételének 
támogatása

A hitelt folyósító pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás neve:

A hitelszerződés száma:
A hitelintézettől felvett hitel tőke összege:
A hitelszerződés célja: 

£ lakásvásárlás £ lakáskorszerűsítés £ személyi kölcsön  

£ munkáltatói kölcsön £ lakásban elvégzett akadálymentesítés  

£ lakásépítés £ lakásfelújítás £ lakáshitel kiváltás  

£ lakásbővítés £ szabadfelhasználású lakáshitel kiváltás

£ egyéb:……………………………………………

A részletvételt igazoló iratok nyt. száma: 
A részletekben kifizetendő vételár összege: 

II.3. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

Támogatási cél számlaszáma:1

Támogatási cél számlájának tulajdonosa:2 

utalás közleménye:3

II.4. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   

1 Kérjük, hogy egyeztessen hitelnyújtó bankjával, a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel a  támogatási cél számlaszámáról. Saját, a  hitel törlesztésére szolgáló lakossági 
folyószámla nem jelölhető meg!
2 A hitelnyújtó pénzintézet vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
3 Kérjük, érdeklődjön a  támogatással érintett hitel nyújtójánál, a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nél, hogy szükséges-e speciális közlemény megjelölése a  támogatás 
folyósítása esetén. Központi elszámoló számlára történő folyósítás esetén ezen adat megadása kötelező.

AZ IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA
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II. TÁMOGATÁSI ADATLAP 2.

NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

ALULÍROTT, …………………………………………………………………………… (név, rendfokozat) a  Honvédelmi Minisztérium 
által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM  utasítás (a továbbiakban: 
HM utasítás) szerinti támogatási igénylésemet előterjesztve

KIJELENTEM, HOGY

 1. lakáslízing fenntartásához a Magyar Honvédségtől albérleti díj hozzájárulásban vagy lakáspénzben nem részesülök,
 2. támogatásra kért lakás vásárlására vagy építésére a Magyar Honvédségtől vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri 

pénzbeli hozzájárulásban nem részesültem,
 3. az igénylésemet nem olyan pénzintézeti hitel törlesztéséhez nyújtottam be, amellyel korábbi HM rendelkezésű lakásomat 

bérlőként (bérlőtársként) magam vagy más javára, illetve bérlői hozzájárulásommal harmadik személy megvásárolt,
 4. nem állok büntető, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt,
 5. nem állok alkalmazotti jogviszonyom megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt, így különösen nem kezdeményeztem 

jogviszonyom megszüntetését, nem töltöm a felmentési időmet,
 6. tudomásul veszem, hogy a támogatásom összegének felső határát a honvédelmi miniszter mindenkor meghatározhatja.

NYILATKOZOM TOVÁBBÁ, HOGY MEGÉRTETTEM ÉS TUDOMÁSUL VESZEM a  HM utasításban foglalt és az  alapján meghirdetett 
pályázati feltételeket, miszerint AZ IGÉNYLÉSEM NEM KERÜL TELJESÍTÉSRE, HA
 1. ha kevesebb, mint 1 éve szolgálatok/dolgozom honvédelmi szervezet állományában,
 2. olyan pénzintézeti lakáshitelre kérem a  támogatást, amelyre honvédelmi szervezettől a  lakásépítéshez, lakásbővítéshez 

vagy lakásvásárláshoz vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban is részesült,
 3. olyan pénzintézeti lakáshitelre igényli a  támogatást, amelynek felhasználásával – a  pályázati úton elidegenített lakás 

kivételével – HM rendelkezésű lakást vásárolt meg,
 4. lakáslízinghez a honvédelmi szervtől támogatásban részesülök,
 5. büntető, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás vagy alkalmazotti jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás alá kerülök,
 6. a munkahelyi vezetőm nem támogatja a törlesztési támogatás nyújtását,
 7. a támogatásnyújtás megállapításához szükséges adatokat, iratokat nem teljeskörűen szolgáltatom,
 8. a pályázati határidőn túl nyújtom be a kérelmemet,
 9. a törlesztési támogatást nem a HM utasításban meghatározott célra kérem,
10. azt a HM utasításban előírt határidő előtt vagy azt követően nyújtom be,
11. azt a munkahelyi vezetőm nem támogatta,
12. a támogatási szerződés megkötését visszautasítom,
13. a támogatásra nem áll rendelkezésre forrás, vagy a HM utasításban foglalt elosztási szabályok szerint az igénylésem szerinti 

besorolási kategóriába tartozó kérelmek kiesnek a teljesíthetőségből.

AZ IGÉNYLÉSEM TELJESÍTÉSÉVEL EGYIDEJŰLEG VÁLLALOM, HOGY
a) támogatásom esetén 1 évig, ha a  támogatás meghaladja a  bruttó 450 ezer forintot, az  esetben 2 évig nem 

kezdeményezem alkalmazotti jogviszonyom megszüntetését sem közös megegyezéssel, sem lemondással, sem bármely 
más módon, amely a  Magyar Honvédségben való foglalkoztatás-vállalási kötelezettségem ezen időn belüli 
megszüntetésére irányulna,

b) az a)  ponttal összefüggésben, ha a  határozott időtartamra szóló alkalmazotti jogviszonyom a  HM utasítás alapján 
kiszámított alkalmazotti vállalásom előtt, határozott időtartam lejártával megszűnne, az  esetben a  támogatási szerződés 
megkötéséig a HM utasítás 3. §-a szerinti formában kiállított, legalább a támogatás megszerzése érdekében az alkalmazotti 
jogviszonyom fenntartására vonatkozó időtartamig szóló meghosszabbításra irányuló vállalást benyújtom,

c) a honvédelmi szervvel a támogatásom kapcsán maradéktalanul együttműködöm, így különösen megadom a támogatási 
szerződéshez külön kért okiratokat, illetve a  támogatási szerződés hatálya alatt az  alkalmazotti jogviszonyomban 
bekövetkezett valamennyi változásról 8 napon belül értesítem,

d) az igényelt támogatást megszüntető és általam ezen igénylés benyújtásával is megismert ok bekövetkezésének 
bármelyikét köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni munkahelyi vezetőnek és az elbíráló szerveknek,

e) ha a hűségidőt vagy a HM utasításban, támogatási szerződésben foglaltakat megszegném, vállalom a HM utasítás szerinti 
visszafizetési kötelezettséget.

AZ IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA
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III. A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE
A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉVEL EGYIDEJŰLEG KIJELENTEM, HOGY a  jelen igénylés Törzs- és támogatási adatlapját, továbbá a törlesztési támogatásra IRÁNYULÓ 

pályázati igénylőlapot A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN, A LEGJOBB TUDOMÁSOM SZERINT, BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TELJES TUDATÁBAN TETTEM MEG.

Kérelmem benyújtásával egyidejűleg VÁLLALOM A  LAKÁS-, SZEMÉLY- ÉS PÉNZÜGYI SZERVEKKEL VALÓ TELJES EGYÜTTMŰKÖDÉST. TUDOMÁSUL VESZEM, hogy 

a HONVÉDELMI SZERVEZET BÁRMIKOR ellenőrizheti AZ IGÉNYLÉSEMBEN JELZETT ADATOK VALÓSÁGTARTALMÁT.

HOZZÁJÁRULOK, HOGY a pályázati igénylésem alapján annak eredményéről AZ ELBÍRÁLÓ AZ ÉRTESÍTÉSÉT AZ ÁLTALAM MEGADOTT E-MAIL-CÍMRE KÜLDJE MEG.

KIJELENTEM, HOGY AZ IGÉNYLÉSEMBEN ÉS A  CSATOLT ANYAGOKBAN SZEREPLŐ ADATOKAT AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES, TOVÁBBÁ A  HM UTASÍTSÁBAN 

MEGHATÁROZOTT ELBÍRÁLÓ ÉS SZERZŐDÉSKÖTŐ SZERV KEZELHETI. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOM ÖNKÉNTES ALAPÚ VOLT, A PÁLYÁZATI IGÉNYLÉSEM ELBÍRÁLÁSA, 

SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS AZ ABBAN FOGLALTAK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ELJÁRÓ SZERVEK RÉSZÉRŐL AZ INFO-TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGSZERŰ, TOVÁBBÁ, MIVEL 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRÓL VAN SZÓ, AZ EGYBEN A 2013. ÉVI XCVII. TÖRVÉNY 13/G FEJEZETÉN EGYARÁNT ALAPUL. EGYBEN NYILATKOZOM, HOGY ADATVÉDELMI 

TÁJÉKOZTATÁST IS TARTALMAZÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁST ELOLVASTAM, AZ ABBAN FOGLALTAKAT ELFOGADOM.

KÉRELMEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ AZ ALÁBBI MELLÉKLETEKET CSATOLTAM

£ PÉNZINTÉZETI LAKÁSHITEL SZERZŐDÉS vagy NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT.-TŐL VALÓ RÉSZLETVÉTELT IGAZOLÓ OKIRATOK,

£ LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁST IGAZOLÓ OKIRATOK:4

……………………………………………………………………………

£ TULAJDONI LAP 

£ JÖVEDELEMIGAZOLÁS (Csak a kormányzati szolgálati tisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók esetében!)

£ MEGHATALMAZÁS, MEGBÍZÁS5

kelt,

……………………………………… 

aláírás

előttünk, mint tanúk előtt:

tanú1                                                                                                                                  tanú2

aláírás:                                                                                                                                aláírás:

név:                                                                                                                                     név:

lakcím:                                                                                                                                lakcím:

IV. ZÁRADÉKOK
1/ AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES SZEMÉLYÜGYI SZERV ZÁRADÉKA

A kérelmező ………………év ………………. hó …………… -n nálam kezdeményezett kérelmére igazolom, hogy honvédelmi szervvel folyamatosan, megszakítás 

alkalmazotti jogviszonya £ az 1 évet eléri                                            £ az 1 évet nem éri el.

Igazolom, hogy a  rendelkezésre álló információk szerint a  kérelmező alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt  

£ áll                                           £ nem áll.

Igazolom, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a kérelmező büntető, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt

£ áll                                           £ nem áll.

………………, 20…… év …………………… hó …… napján

P. H.

……………………………… 

aláírás

2/ AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES PARANCSNOK (MUNKAHELYI VEZETŐ) ZÁRADÉKA

A kérelmező ………………… év …………………… hó …………. napján kezdeményezett TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁS iránti igénylésére megállapítom, hogy 

az abban foglaltak teljesítését £ támogatom £ nem támogatom, ennek indokai a következők:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………, 20…… év …………………… hó …… napján

P. H.

……………………………… 

aláírás

3/ A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSI SZERV ZÁRADÉKA

…………………………………………………-tól a kitöltött igénylő lap egy példányát a mai napon átvettem.

………………, 20…… év …………………… hó …… napján

P. H.

……………………………… 

aláírás

                                                                                                 

4 Csak akkor, ha a pénzintézeti hitelszerződésből nem következik annak lakáscélú jellege.
5 Ha az igénylő más útján nyújtja be a pályázati igénylést.
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2. melléklet a 6/2020. (II. 13.) HM utasításhoz
„11. számú melléklet a 26/2010. (II. 26.) HM utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött
egyrészről az – a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról 
szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 85/F.  § (1)  bekezdés a)/b)1 pontja alapján – 
képviseli: ………………………………………………… honvédelmi szervezet2 mint munkáltató (a továbbiakban: 
Munkáltató),
másrészről
…………………………………………………………………………………………………………………… (név, rf.) 
(születési név: ………………………………………… szül. hely, idő: …………………………………………………., 
anyja neve: ………………………...…………………, személyi azonosító igazolvány száma: ………………………., 
lakcím: ……………………………………….……………………………………, adóazonosító jel: …………………., 
pénzügyi azonosító: ………………………………, társadalombiztosítási azonosító jel: ………………………………) 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), együttesen Felek között az  aluljegyzett helyen, 
időpontban, a következő feltételekkel.

 1. Jelen megállapodás célja a Kedvezményezett részére a 2. pontban meghatározott törlesztési támogatás biztosítása 
(a továbbiakban: támogatás).

 2. A támogatás a Kedvezményezett által
FF …………………………………………… pénzintézettől …………………………. lakáscélra felvett pénzintézeti 

hitel előtörlesztésére használható fel.
FF a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től bérlőként/bérlőtársként részletvétellel történő vásárlás előtörlesztésére 

használható fel.3

 3. A támogatás összege: bruttó ……………………… Ft, azaz …………………………………………………… forint.
 4. A támogatás folyósításáról az  állományilletékes pénzügyi referatúra gondoskodik. A  pénzügyi referatúra 

a jövedelemre vonatkozó adó és járulékterhek levonását követően kiszámított nettó összeget utalja át a támogatási 
célszámlára.

 5. A Kedvezményezett által megadott támogatási célszámla
a) számlaszáma: ……………………………………………………….
b) tulajdonosa: …………………………………………………………
c) átutalás közleménye: ………………………………………………

 6. A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával vállalja, hogy a  honvédelmi szervezettel fennálló alkalmazotti 
jogviszonyát e  szerződés aláírásától számított 1/2 naptári évig nem szünteti meg (hűségidő)./Felek rögzítik, hogy 
Kedvezményezett a  ……… év ……………… hó …… napjáig szóló határozott időtartamú alkalmazotti 
jogviszonyának legalább ……… év ……………… hó …… napjáig szóló meghosszabbítását kezdeményezte 
az állományilletékes honvédelmi szervnél azzal, hogy az alkalmazotti jogviszonyát eddig az időpontig nem szünteti 
meg. A  Felek rögzítik, hogy ha az  állományilletékes vagy más honvédelmi szerv a  Kedvezményezett alkalmazotti 
jogviszonyát addig nem hosszabbítja meg, az  nem minősül a  Kedvezményezett által vállalt kötelezettség 
megszegésének.4

 7. A hűségidő megszegése e szerződés megsértését jelenti. A Felek rögzítik, hogy az egyes alkalmazotti jogviszonyok 
közötti áthelyezés a  Munkáltatónál nem minősül a  Kedvezményezett által vállalt kötelezettség megszegésének. 
Nem minősül a  hűségidő megszegésének, ha a  támogatott alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére 
nyugdíjba vagy nyugállományba vonulás céljából, egészségügyi vagy pszichikai okból történő kérelmezéssel kerül 
megszüntetésre.

1 A megfelelő rész alkalmazandó.
2 Ha a támogatott a fővárosi lakásgazdálkodási szervhez tartozik, a szerződéskötő a lakáscélú támogatási szerv, egyéb esetben az illetékes helyi 
lakásgazdálkodási szerv.
3 A megfelelő rész alkalmazandó.
4 Ezt a rendelkezést csak a HM utasítás 85/G. § (4) bekezdésében foglalt esetben kell alkalmazni.
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 8. A Munkáltató jelen Szerződést felmondja, ha a Kedvezményezett
a) a hűségidőt megszegi,
b) a  hűségidő lejárta előtt a  támogatásban részesült alkalmazotti jogviszonya büntető, fegyelmi vagy 

méltatlansági eljárás következtében kerül megszüntetésre,
c) a támogatási szerződésben foglaltakat egyéb módon megszegi, vagy a támogatásra nem jóhiszemű módon, 

így különösen valótlan adatok felhasználásával tett szert,
d) a  Munkáltatónál fennálló alkalmazotti jogviszonyának fenntartására vonatkozó, 6.  pontban foglalt 

kötelezettségét megszegi.
 9. Jelen Szerződés felmondása esetén a Munkáltató a támogatás összegét legfeljebb 2 hónapos határidővel jogosult 

visszakövetelni a következők szerint:
a) ha a  felmondásra a  8.  pont a)  alpontjában foglalt okból kerül sor, a  Kedvezményezett a  részére folyósított 

támogatás e Szerződésben vállalt, de alkalmazotti jogviszonyban el nem töltött idő alapján, a le nem töltött 
hónapokra eső részét köteles visszafizetni,

b) ha a felmondásra a 8. pont b)–c) alpontjában foglalt valamely okból kerül sor, a Kedvezményezett a részére 
folyósított támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

Ha a  Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a  nyitva álló határidőn belül nem teljesíti, a  Munkáltató 
a  késedelembe esés napjától a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 
késedelmi kamatot számít fel, valamint a  Kedvezményezettel szemben érvényesíti a  követelés visszafizetésével 
és  behajtásával, továbbá, amennyiben a  Munkáltató számára adókötelezettséget keletkeztetett, ez  utóbbival 
kapcsolatban felmerülő költségeit is.

 10. A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával önként hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződésben szereplő adatait 
a  Munkáltató vagy megbízottja a  támogatásnyújtással összefüggésben kezelje, azokat a  támogatásnyújtás 
ellenőrzéséért felelős szervek rendelkezésére bocsássa.

 11. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a HM utasítás az irányadó.
 12. Jelen Szerződés 4 példányban készült, és mindegyik példány …. lapból áll.
 13. Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
 14. Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződést nem ugyanazon a napon írják alá, 

a hatálybalépés napja a később megtett aláírás napja.

Kelt:

…………………, …… év …. hó …. napján …………………, …… év …. hó …. napján

……………………………………………… 
név 

(Munkáltató képviseletében)

……………………………………………… 
név 

(Kedvezményezett)

Készült: 4 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző: 
Kapják: 

1. sz. pld. Kedvezményezett
2. sz. pld. Lakáscélú támogatási szerv
3. sz. pld. Állományilletékes szü-i szerv (pk. útján)
4. sz. pld. Munkáltató”



142 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2020. évi 2. szám 

A honvédelmi miniszter 7/2020. (II. 13.) HM utasítása  
a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A  belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 30.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter irányítási hatáskörében a  honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtására körlevelet adhat ki. 
A  körlevél kiadmányozási jogát a  miniszter a  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában 
ruházhatja át.”

2. §  Az Ut. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  9.  § szerinti elektronikus nyilvántartás 2020. január 31-ig kerüljön létrehozásra, és a  hatályos belső 
rendelkezések feltöltését 2020. február 1-jével meg kell kezdeni.”

3. §  Az Ut. a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Ezen utasításnak a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (II. 13.) HM utasítás módosításáról szóló 
7/2020. (II. 13.) HM utasítással megállapított 35. §-át 2020. január 30-tól kell alkalmazni.”

4. §  Az Ut.
a) 3. § (1) bekezdésében az „A szakutasítást” szövegrész helyébe a „Szakutasítást” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „HM KÁT, a HM HOÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT és a HM HOÁT” szöveg és
c) 33.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „miniszteri utasítással” szövegrész helyébe a „minisztérium politikai vagy 

szakmai felsővezetője által kiadott szakutasítással” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Államtitkári intézkedések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 4/2020. (HK 2.) HM KÁT intézkedése  
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 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 6. § (1) bekezdés 1. pontja alapján – 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 32. pontjára és (2) bekezdésére tekintettel, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi 
államtitkárával egyetértésben – a következő intézkedést adom ki:

 1. Az intézkedés személyi hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) munkaköri jegyzéke szerinti 
személyi állományra (a továbbiakban: személyi állomány) terjed ki.

 2. A személyi állomány elhelyezéséből fakadóan az intézkedés a HM-I. Objektum munkavédelmi szabályzataiban 
meghatározott rendelkezésekkel együtt, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
(a továbbiakban: MH BHD) HM-I. Objektum üzemeltetését végző szerveire terjed ki.

 3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1. §-ában és 2. § (2)–(3) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel, felkérem a HM-I. Objektum üzemeltetésében részt vevő gazdasági társaságok 
(a  továbbiakban együtt: gazdasági társaság) vezetőit, hogy az intézkedésben meghatározott feladatok 
végrehajtásában közreműködni szíveskedjenek.

 4. Az intézkedés 1. mellékleteként kiadom a HM Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: SZMVSZ).
 5. Ez az intézkedés az egyes honvédelmi szabályozók hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2020. (II. 13.) HM utasítás 

hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 5/2020. (HK 2.) HM KÁT határozata  
a 2020. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A határozatot az érintettek külön kapják.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 24/2020. (HK 2.) MH PK szakutasítása  
a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és 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 
10. § (1) bekezdés e) pontja alapján az egységesítési egyezmények nemzeti elfogadására az alábbi szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
 2. STANAG 2228 (EDITION 4) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT / Szövetséges összhaderőnemi 

egészségügyi biztosítás doktrína című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK),
b) témakezelő: MH EK, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervező Osztály,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 12 hónapon belül,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben a Magyar Honvédség parancsnoka 
szakutasításával.

 3. STANAG 2635 (EDITION 1) WEAPONS ATTACK SIGNATURE AND PROTECTION SYSTEM EVALUATION – ATP 106 
EDITION A, VERSION 1 / Fegyveres támadások jellemzői és védelmi rendszer értékelése című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Hadműveleti Csoportfőnökség,
b) témakezelő: MHP Hadműveleti Csoportfőnökség,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 12 hónapon belül,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 4. STANAG 1406 (EDITION 5) MULTI-NATIONAL MARITIME FORCE (MNMF) LOGISTICS – ALP 4.1 EDITION B/ Többnemzeti 

haditengerészeti logisztika című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF),
b) témakezelő: MHP LGCSF, Logisztikai Műveleti és Közlekedési Főnökség.

 5. STANAG 2230 (EDITION 4) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE JOINT LOGISTIC SUPPORT GROUP – AJP 4.6 EDITION C/ 
Szövetséges összhaderőnemi doktrína az összhaderőnemi logisztikai támogató csoportról című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MHP LGCSF, Logisztikai Műveleti és Közlekedési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: 2020. február 01.,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 6. STANAG 2612 (EDITION 1) CARE OF SUPPLIES IN THE FIELD SUPPLY AREAS – APP-16 (Edition A, Version 1) / 

Logisztikai szakanyagok raktározási követelményei műveleti területen című NATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MHP LGCSF,
c)  a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerüljön bevezetésre;
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 7. STANAG 2618 (EDITION 1) ALLIED DOCTRINE FOR GROUND-BASED AIR DEFENCE (ATP-82, EDITION A, VER 1) / 

Összhaderőnemi földi telepítésű légvédelem doktrínája című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség,
b) témakezelő: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred,
c) a bevezetés időpontja: a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételét követően azonnal,
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.

 8. STANAG 2633 (EDITION 1) MAINTENANCE SUPPORT OF LAND OPERATIONS - AMaintP-01 EDITION A / Szárazföldi 
műveletek páncélos és gépjárműtechnikai támogatása című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MH Logisztikai Központ,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerüljön bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 9. STANAG 3101 (EDITION 16) EXCHANGE OF FLIGHT SAFETY INFORMATION – AFSP-1.1 EDITION A VERSION 2 / 

Repülésbiztonsági információk cseréje című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MHP Repülésbiztonsági Főnökség (a továbbiakban: MHP RBF),
b) témakezelő: MHP RBF,
c)  a bevezetés időpontja: a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a légierőnél kerül bevezetésre 

eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 10. STANAG 3527 (EDITION 4) (RATIFICATION DRAFT 1) FATIQUE MANAGEMENT IN AIR OPERATIONS – AAMedP – 

1.11 EDITION A / Kifáradás kezelése légi műveletekben című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH EK,
b) témakezelő: MH EK, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és  

Gyógyítóintézet (a továbbiakban: MH EK RAVGYI),
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 9 hónapon belül,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a légierőnél kerül bevezetésre 

eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 11. STANAG 6023 (EDITION 5) TRAINING AND EDUCATION FOR PEACE SUPPORT OPERATIONS – ATrainP-1 EDITION D / 

Béketámogató műveletekre való felkészítés és kiképzés című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF),
b) témakezelő: MHP KIKCSF,
c) a bevezetés időpontja: a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.
 12. STANAG 7165 (EDITION 3) (RATIFICATION DRAFT 1) INITIAL INVESTIGATION AND IMMEDIATE MANAGEMENT OF 

LASER EYE DAMAGE IN AIRCREW – AAMed-1.9, EDITION B/ Lézer okozta szemsérülés azonnali kivizsgálása 
és  kezelése című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: STANAG 7165) nemzeti elfogadásra kerül 
fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MH EK,
b) témakezelő: MH szemész főszakorvos / MH EK RAVGYI,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 9 hónapon belül,
d) fenntartás: az MH EK Szemészeti Osztályán a STANAG 7165 dokumentumban felsorolt sztereólátás-vizsgáló 

eszközök nem állnak rendelkezésre, kizárólag a „Lang teszt”./ The Stereo vision testing devices listed in the 
STANAG document are not available at the Hungarian Defence Forces, Medical Centre, Ophthalmology 
Department, only the „Lang Test” is available.

e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a légierőnél kerül bevezetésre 
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben az MH PK szakutasításával.

 13. A szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök
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A Magyar Honvédség parancsnokának 89/2020. (HK 2.) MH PK szakutasítása  
STANAG 3747 (EDITION 12) – AFLP-3747 (EDITION C) NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

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 kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
 2. STANAG 3747 (EDITION 12) – GUIDE SPECIFICATIONS (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR AVIATION TURBINE 

FUELS (F 24, F 27, F 34, F 35, F 37, F 40 AND F 44) – AFLP-3747 EDITION C / Irányadó minőségi előírások (minimum 
minőségi normák) repülőturbina hajtóanyagokhoz (F 24, F 27, F 34, F 35, F 37, F 40 és F 44) című NATO egységesítési 
egyezmény (a továbbiakban: NATO egységesítési egyezmény) nemzeti bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK);
b) témakezelő: MH LK, Logisztikai Igazgatóság, Hadtápfőnökség;
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás Honvédelmi Közlönyben történő megjelenésének napjától 

visszavonásig;
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol 

nyelven kerül bevezetésre, mely elektronikusan érhető el az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.
 3. A szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

  Korom Ferenc altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának M/12/2019. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendszeréről*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják.

A Magyar Honvédség parancsnokának 39/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról*

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi intézkedést adom ki:

1. Általános rendelkezések

 1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) 
és az érintett alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteire terjed ki.

 2. Az MH parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel bíró 
testületeként Drogprevenciós Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kerül létrehozásra.

2. Bizottság összetétele

 3. A Bizottság vezetője a MH PK helyettese (a továbbiakban: MH PKH). A Bizottság vezetőjének helyettese az MH 
egészségügyi főnöke, aki a Bizottság vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. január 22.
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 4. A Bizottság tagjai a következő szervezeti egységek, szervezetek állományából – az állomány vezetője által – kijelölt 
képviselők:
a) MHP Haderőnemi Szemlélőség (a továbbiakban: MHP HSZ) Logisztika 1 fő,
b) MHP Jogi és Igazgatási Főnökség 1 fő,
c) MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség 1 fő,
d) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 2 fő (1 fő a gazdálkodási, 1 fő az egészségügyi 

szakterületről),
e) MHP Személyzeti Csoportfőnökség 1 fő,
f ) MH egészségügyi főnöke,
g) MH Egészségügyi Központ 2 fő (1 fő az egészségfejlesztési szakterületről, 1 fő a kábítószer-szűrővizsgálatokat 

végző laboratórium részéről), 
h) MH vezénylő zászlós.

 5. A Bizottság titkára az MH PKH által kijelölt személy.
 6. A Bizottság ülésein állandó meghívott

a) az MHP HSZ Szárazföld,
b) az MHP HSZ Légierő,
c) az MHP HSZ Különleges műveleti,
d) az MH Altiszti Akadémia,
e) az MH Ludovika Zászlóalj kijelölt képviselői. 

 7. A Bizottság titkára a bizottsági ülésről tájékoztatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot, valamint a hivatásos és 
szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók reprezentatív érdekképviseleti szervezeteket, 
akiknek a képviselői hatáskörükben eljárva azon részt is vehetnek.

 8. A Bizottság ülésein eseti meghívottként – az előterjesztő javaslatára, a Bizottság vezetőjének döntése alapján – 
a tárgyalt kérdéskör szakterületi felelőse, szakértő, illetve más szerv, szervezet képviselője is részt vehet.

3. A Bizottság működése és feladatai

 9. A Bizottság a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program végrehajtásával kapcsolatos 
kormányzati feladatok alapján javaslatot dolgoz ki:
a) az MH-n belül a „zéró tolerancia elvét” is biztosító honvédségi drogprevenciós stratégiára,
b) az MH személyi állománya kábítószerrel való visszaélésének megakadályozására, a kábítószer-fogyasztó 

magatartás kialakulásának megelőzésére, továbbá a kábítószer-fogyasztók – az információs önrendelkezési 
jogról  és  az információszabadságról, valamint a büntetőeljárásról szóló törvényi rendelkezések szerinti –  
kiszűrésére,

c) az a) és b) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a honvédségi szervezetek 
munkájának összehangolására.

 10. A Bizottság a 9. pontban meghatározott feladatok ellátása során
a) kidolgozza a kábítószer-ellenes Honvédség-szintű stratégia irányelveit,
b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – ezen belül egy akkreditált objektív, kombinált-komplex 

szűrővizsgálati rendszer, valamint droginformációs hálózat – működésének, illetve a működéshez szükséges 
szakemberek képzésének szakmai követelményeire, az ezzel kapcsolatos kutatásokra,

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, különösen a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges 
személyi erőforrások és technikai eszközök működtetéséhez szükséges és az erre a célra elkülönített 
költségvetésre,

d) kezdeményezi és összehangolja az MH-n belül a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges 
egészségfejlesztési programokat és folyamatosan ellenőrzi azok megvalósulását.

 11. A 10. pont a)–c) alpontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása során készített irányelveket és javaslatokat 
az MH PKH előterjesztése alapján az MH PK hagyja jóvá.

 12. A 10. pont a)–c) alpontjaiban foglalt ügyekben a Bizottságon kívüli más testület döntés-előkészítő tevékenységet 
vagy véleményezési jogot kizárólag az MH PK kifejezett feladatszabása alapján gyakorolhat.

 13. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
 14. A Bizottság működési rendjét – az MH PK által jóváhagyott – ügyrend tartalmazza, amelyben meghatározásra 

kerülnek különösen az ülések összehívásának rendjére, a napirend összeállítására, a szavazati, felszólalási, 
indítványtételi joggal kapcsolatos, valamint az információbekérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó 
részletszabályok is.

 15. A Bizottság vezetőjének, vezető helyettesének, titkárának, tagjainak, illetve az állandó és az eseti meghívottaknak 
a  tevékenységükért díjazás nem jár. A Bizottság munkájával kapcsolatos feladatok ellátását a Bizottság titkára és 
tagjai, illetve az állandó meghívottak delegáltjai munkaköri leírásában is szerepeltetni kell.
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 16. A Bizottság az éves munkájáról készített beszámolót a tárgyévet követő január 31-ig az MH PKH előterjesztésével 
az MH PK részére jóváhagyás végett felterjeszti.

 17. A Bizottság működésére vonatkozó közérdekű, minősített adatot nem tartalmazó adatok vonatkozásában 
biztosítani kell az MH társadalmi kapcsolatainak sajtónyilvánosságát, a hiteles, pontos tájékoztatást, kiemelten 
törekedve a társadalmi elismertség javítására az írott és elektronikus média útján.

4. Záró rendelkezések

 18. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.
 19. Az MH PKH haladéktalanul intézkedik a Bizottság titkárának kijelölésére, valamint az alakuló ülés összehívására. 

  Korom Ferenc altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 40/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a hazafias és általános honvédelmi neveléssel összefüggő feladatokról*

* Az intézkedés aláírásának napja 2020. január 22.

A Magyar Honvédség parancsnokának 59/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
intézkedések hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a következő intézkedést adom ki:

 1. Hatályát veszti:
a) a Honvéd Vezérkar személyi állományának riasztásáról-kiértesítéséről szóló M/14/2014. MH ÖHP PK 

intézkedés,
b) az MH ÖHP Művelet Vezető Csoport és az Előretolt Vezetési Pont a Szárazföldi Fegyveres Készenléti 

Szolgálattal kapcsolatos feladatainak szabályozásáról és a támogatási követelmények meghatározásáról szóló 
M/17/2014. MH ÖHP PK intézkedés,

c) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenlét 
fenntartásának és fokozásának kiképzési szakfeladatairól szóló M/3/2016. MH ÖHP PK intézkedés,

d) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának követelményeiről és feladatairól szóló M/5/2017. MH ÖHP PK intézkedés, 

e) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának hadműveleti szakfeladatairól szóló M/6/2017. MH ÖHP PK intézkedés,

f ) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának felderítő, elektronikai hadviselés és geoinformációs szakfeladatairól szóló 
M/7/2017. MH ÖHP PK intézkedés,

g) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról szóló M/8/2017. MH ÖHP PK intézkedés,

h) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának híradó, informatikai, információ-, és dokumentum védelmi feladatairól szóló 
M/9/2017. MH ÖHP PK intézkedés,

i) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei feltöltésének 
előkészítéséről és a készenlét fenntartását és fokozását biztosító hadkiegészítési szakfeladatokról szóló 
M/10/2017. MH ÖHP PK intézkedés,
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j) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának egészségügyi biztosítása szakfeladatairól szóló M/11/2017. MH ÖHP PK 
intézkedés,

k) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának tüzér, műszaki, ABV és légvédelmi szakfeladatairól szóló M/12/2017. MH ÖHP 
PK intézkedés,

l) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei készenléte 
fenntartásának és fokozásának légierő fegyvernemi szakfeladatairól szóló M/13/2017. MH ÖHP PK intézkedés,

m) a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és 
a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről szóló M/1/2018. MH ÖHP PK intézkedés és

n) a Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről, a vezető ügyeleti szolgálatokról 
és az MH ÖHP és alárendelt katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2018. MH ÖHP PK intézkedés.

 2. Ez az intézkedés a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Korom Ferenc altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 62/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a válságkezelő és béketámogató műveletekben külföldön szolgálatot teljesítő egyéni beosztásúak 
és kontingensek állományának magáncélú internetes kapcsolattartásának támogatására*

* A intézkedés aláírásának napja 2020. január 30.

A Magyar Honvédség parancsnokának 63/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
az intézményi operatív belső kontroll feladatokban érintett felelősök kijelöléséről**

** Az intézkedés aláírásának napja 2020. január 30.

A Magyar Honvédség parancsnokának 70/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség béketámogató műveletekben részt vevő erőinek jelentési rendjéről***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják.

A Magyar Honvédség parancsnokának 71/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a NATO részére felajánlott és kijelölt erőkre vonatkozó jelentési rendről****

**** Az intézkedés aláírásának napja 2020. február 5.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 76/2020. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Német Szövetségi Védelmi Minisztérium szerveihez, valamint annak alárendelt szervezeteihez akkreditált 
katonai összekötők, a kapcsolattartásban érintett Magyar Honvédség Katonai Összekötő Iroda – 
Németország közötti jelentési és információs rendszer működtetéséről*

* Az intézkedés aláírásának napja 2020. február 7.

A Magyar Honvédség parancsnokának 60/2020. (HK 2.) MH PK parancsa  
a XXXIX. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról**

** A parancs aláírásának napja 2020. január 29.

A Magyar Honvédség parancsnokának 65/2020. (HK 2.) MH PK parancsa  
a tanfolyamrendszerű másod helikoptervezető-képzés lezárására és a végrehajtás követő jelentésre***

*** A parancs aláírásának napja 2020. február 3.

A Magyar Honvédség parancsnokának 90/2020. (HK 2.) MH PK parancsa  
a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programja című szolgálati könyv módosításának 
kidolgozásáról****

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 49. § (1) 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 11. § (3) bekezdés alapján a következő parancsot adom ki:

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

 2. A „Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programja” című szolgálati könyv (a továbbiakban: kiadvány) 
módosításának kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtására kidolgozó csoportot hozok létre.

 3. A kiadvány módosításának kidolgozását az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: 
MH HFKP) parancsnoka irányítsa.

 4. A kidolgozó csoport 
a) vezetője az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF) Általános Katonai Kiképzési és 

Képzési Főnökség főnök és
b) vezető helyettese az MHP KIKCSF Általános Katonai Kiképzési és Képzési Főnökség főnökhelyettes.

**** A parancs aláírásának napja 2020. február 20.
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 5. A kidolgozó csoport tagjai
a) az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség,
b) az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség,
c) az MHP Kiképzési Csoportfőnökség,
d) az MH HFKP,
e) az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
f ) az MH Ludovika Zászlóalj,
g) az MH Altiszti Akadémia,
h) az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ,
i) az MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
j) az MH 25. Klapka György Lövészdandár,
k) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,
l) az MH Egészségügyi Központ állományából kijelölt személyek.

 6. A kidolgozó csoport tagjait a küldő szervezet vezetője jelölje ki. A kijelölt tag nevéről és elérhetőségéről az MH HFKP 
parancsnokát a parancs hatálybalépését követő 8. napig tájékoztassa.

 7. A kiadvány módosításának kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg hatályban lévő, a szakterületre vonatkozó szabályozókkal,
b) biztosítsa a kiképzés, valamint a kiképzés támogatása feladatainak tervezését, szervezését, irányítását, 

vezetését, végrehajtását, ellenőrzését, 
c) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintű oktatását, képzését,
d) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó NATO egységesítési egyezmények előírásainak és 

követelményeinek és
e) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelező NATO és magyar terminológiának.

 8. Az MH HFKP parancsnoka a kiadvány módosításának kidolgozási ütemtervét az MH parancsnoka részére 
2020. 02. 20-ig terjessze fel jóváhagyás céljából.

 9. A kiadvány módosításának kidolgozása érdekében az MH HFKP parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére 
szakmai összevonást kezdeményezhet.

 10. A kiadvány hatálybalépésének tervezett időpontja 2020. június 01.
 11. A lektor a szakmai felelős szervezet vezetője által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek. Kijelölés vagy felkérés 

hiányában a lektor a kidolgozó csoport vezetője. A lektorálási feladatokkal megbízott személy vagy személyek 
feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végezzék.

 12. A parancs az aláírása napját követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Böröndi Gábor altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnokának helyettese
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