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Államtitkári intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 6/2020. (HK 3.) HM KÁT szakutasítása  
az új koronavírus fertőzés megelőzésével kapcsolatos feladatokról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm.  rendelet 6. § 8. és 38. pontjai alapján – a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkárával egyetértésben – 
a következő szakutasítást adom ki:

1. A szakutasítás hatálya

 1. A szakutasítás 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 szervezet 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet) 
a) elhelyezésére szolgáló objektumokra, és 
b) – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a Hvt. 80. § 14. pontja szerinti 

honvédségi szervezet állománya kivételével – az ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott 
személyekre 

terjed ki.

2. Az érintett személyekre kiterjedő intézkedések

 2. Az új koronavírus által okozott járványos helyzetre való tekintettel, valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
és a NATO ajánlásait figyelembe véve, az 1. pont szerinti honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumra 
és személyi állományára vonatkozóan az egyes rendezvényekkel kapcsolatban az alábbiakat határozom meg.

 3. A honvédelmi szervezet állományának külföldi utazásaira vonatkozóan:
a) a honvédelmi szervezet és a NATO szempontjából a kiemelt fontosságú, magas prioritású rendezvényre 

a  szolgálati érdekből történő egyéni vagy csoportos kiutazásokat a munkáltatói jogkör gyakorlója 
engedélyezi,

b) a résztvevők létszámától függetlenül, a honvédelmi szervezet és a NATO szempontból nem létfontosságú, 
alacsonyabb prioritással bíró, halasztható rendezvényen való részvétel nem engedélyezett,

c) a külföldi rendezők felé a szakmai kapcsolattartónak javaslatot kell tennie azok elhalasztására, illetve más 
kommunikációs formákkal (VTC, mail, stb.) történő kiváltására,

d) az 1. pont b) alpontja szerinti személy köteles az utazás megkezdése előtt a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját  vagy a szolgálati elöljáróját az olyan külföldi magánutazásról tájékoztatni – az utazás 
időtartamától függetlenül –, melynek célterülete, vagy tranzitterülete a Konzuli Szolgálat tájékoztatásában 
(https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus) vagy a https://koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon 
fertőzöttként megjelölt terület,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles felhívást kiadni az 1. pont b) alpontja szerinti személyi kör részére, 
hogy a d) pontban meghatározott területre történő utazást vagy ott tartózkodást a kialakult egészségügyi 
helyzetre tekintettel nem javasolja.

3. Az üzemeltető megelőzéssel kapcsolatos kötelezettségei

 4. Az 1. pont a) alpontja szerinti objektum üzemeltetetéséért felelős szervezet (a továbbiakban: üzemeltető) 
kötelessége
a) az objektum területén a fertőtlenítő takarítás fokozott alapossággal és gyakorisággal történő elvégzése,
b) az objektum beléptető helyein, az étkezde és büfé bejárata előtt, az objektum nagyforgalmú közös tereiben, 

a mosdóban, WC-ben megfelelő mennyiségű virucid hatású kéz- és felületfertőtlenítő szer adagoló 
kihelyezése, valamint azok feltöltöttségének folyamatos biztosítása.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://koronavirus.gov.hu
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 5. Az 1. pont szerinti objektumba való belépést kizárólag a kéz fertőtlenítését követően lehet engedélyezni. 
A  kéz  fertőtlenítése a 4. pont szerinti üzemeltető által biztosított vagy a személyi állomány tagja által használt, 
saját kézfertőtlenítő szerrel történik.

 6. Az 1. pont szerinti objektum területén az üzemeltetőnek biztosítania kell a szükséges, védelmet biztosító anyagok 
és védőeszközök rendelkezésre állását, és felvételének igény szerinti lehetőségét.

4. Teendők a megbetegedés gyanúja, illetve fertőzött területről történő visszaérkezés esetén

 7. Abban az esetben, ha az 1. pont b) alpont szerinti személy 
a) a Konzuli Szolgálat tájékoztatásában (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus)  

vagy a https://koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon fertőzöttként megjelölt szereplő területen járt vagy 
tartózkodott, 

b) olyan személlyel érintkezett, aki 
ba) az a) pont szerinti területen járt vagy tartózkodott, 
bb) akinél a fertőzés gyanúja felmerül, vagy

c) a koronavírusra jellemző tüneteket észleli magán, 
a személyes érintkezés elkerülése érdekében, lehetőség szerint telefonon, vagy elektronikus úton  soron kívül 
tájékoztassa a szolgálati elöljáróját, vagy hivatali felettesét.

 8. A 7. pont szerinti tájékoztatást követően az érintett személy szolgálati elöljárója, vagy hivatali felettese 
a rendelkezésére álló információkról haladéktalanul értesíteni köteles a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

 9. A 7. pont szerinti esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a bejelentést követően haladéktalanul
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó 

jogviszonyba álló személyt, a Kjt. 44/A § (4) bekezdése,
b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó jogviszonyba 

álló személyt, az Mt. 146. § (2) bekezdése,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó jogviszonyba 

álló személyt, a Hjt. 108. § (2) bekezdése,
d) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) hatálya alá 

tartozó jogviszonyba álló személyt, a Haj.tv. 51. § (5) bekezdése,
e) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó 

jogviszonyba álló személyt, a Kit. 93. § (2) bekezdés l) pontja
alapján a bejelentéstől számítva 14 nap időtartamra a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.

 10. A 3. pont d) alpontja szerinti bejelentést követően a munkáltatói jogkör gyakorlójának felhívása ellenére 
magáncélból a Konzuli Szolgálat tájékoztatásában (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus) vagy  
a https://koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon fertőzöttként megjelölt szereplő területen járt vagy tartózkodott, 
és ezt követően a 7. pont szerinti bejelentéssel élt a munkáltatói jogkör gyakorlója a 9. ponttól eltérően az 1. pont 
b)  alpont szerinti személy tárgyévi rendelkezésre álló szabadságának terhére – akkor is amennyiben a tárgyévi 
rendelkezésre álló szabadsága nem elegendő – intézkedik a 14 nap távollét kiadásáról. 

 11. Amennyiben az 1. pont b) alpont szerinti személy részére a távollét a 10. pontnak megfelelően nem adható ki teljes 
egészében mivel a tárgyévben rendelkezésre álló szabadsága nem elegendő, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a fennmaradó távollét kiadására a 9. pont szerint intézkedik. 

 12. Amennyiben orvosilag igazolt, hogy az 1. pont b) alpont szerinti személy megfertőződött az új koronavírussal, vagy 
hatósági elkülönítésre kerül sor úgy a 9. és a 10. pont szerinti távollét átalakul az 1. pont b) alpont szerinti személy 
jogviszonyára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő távollétté. 

 13. Kivételesen indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a 9. pontban meghatározott időtartamnál hosszabb 
időtartamot is meghatározhat. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://koronavirus.gov.hu
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://koronavirus.gov.hu
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5. Záró rendelkezés

 14. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba.*

 15. Az 1. pont szerinti honvédelmi szervezet köteles a pandémiás felkészülésének végrehajtása és egy bekövetkezett 
pandémia esetén végrehajtandó feladatokra vonatkozó tervet elkészíteni.

 16. Felkérem a KNBSZ főigazgatóját a 15. pont szerinti terv KNBSZ vonatkozásában történő elkészítésére.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

A HM KÁT szakutasítással egyetértek:

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja: 2020. március 11.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent az

Eörsi Gyula Emlékkönyv

címû kötet.

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által

az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülése alapján készült.

A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntõket és elõadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula

tanulmányaiból nyújt válogatást.

A kötet 336 oldal terjedelmû, ára 6930 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található

megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

ki adá sá ban megjelent

A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság 
ál ta lá nos adat vé del mi ren de let tel kap cso la tos ál lás fog la lá sai 2018

cí mû kö tet.

Az Eu ró pai Unió adat vé del mi re form já nak egyik je len tõs kö vet kez mé nye, hogy az adat vé del mi elõ-
írásokkal kap cso la tos is me re tek mel lõz he tet len sé gét a jog al kal ma zók szé les kö re szá má ra tu da to sí tot ta.
A re form má sik je len tõs ha tá sa, hogy az el fo ga dott nor mák alap ján a jö võ ben min den uni ós jog alany
 tekintetében azo nos, egy sé ge sen ér tel me zett tar tal mú elõ írá sok fog nak ér vé nye sül ni. 
A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság a meg újult sza bá lyo zás be ve ze té sé hez kap-
csolódóan ak tív sze re pet vál lalt (és je len leg is vál lal) a sza bá lyo zás tar tal má val kap cso la tos is me re tek
 terjesztésében és bõ ví té sé ben. 
Je len ki ad vány e sze rep vál la lás le nyo ma ta. Pil la nat fel vé tel, amely a Ha tó ság ren del ke zé sé re ál ló
 információk kö rül te kin tõ mér le ge lé sé nek az idé zett ál lás fog la lá sok ki adá sá nak idõ pont já ban rög zí tett
ered mé nyét tük rö zi. 
A ki ad vány a Ha tó ság meg ál la pí tá sa it szem lé le tes és lo gi kus szem pon tok sze rint struk tu rált for má ban
tar tal maz za, így ké zi könyv ként, szak ér tõk és la i ku sok szá má ra is egy aránt ha szon nal for gat ha tó.
Szer kesz tet te: dr. Za vod nyik Jó zsef

A kö tet 256 ol dal ter je del mû, ára 8820 fo rint áfá val.

A ki ad vány elekt ro ni ku san meg ren del he tõ a www.mhk.hu hon lap cí men ta lál ha tó

meg ren de lõ se gít sé gé vel (https://www.mhk.hu/ki ad va nya ink),

il let ve sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Kft. ügy fél szol gá la tán

[1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent a

Magyar Jogászegyleti Értekezések

A Magyar Jogász Egylet 2018. évi tudományos pályázatán díjat nyert pályázatok

címû kötet.

A Jogászegyleti Értekezések 2018. évi nyári dupla száma a Magyar Jogász Egylet 2018-ban a 35 éven aluli

jogászok számára kiírt pályázaton elsõ, második és harmadik díjjal értékelt pályamunkákat tartalmazza.

A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetõjog, civilisztika.

A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt

a szerzõk a pályázatra benyújtották.

A kötet 396 oldal terjedelmû, ára 3570 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található
megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelős: dr. Korom Renáta
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent a

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetébõl

címû kötet.

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl

néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

A kötet 340 oldal terjedelmû, ára 3255 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található

megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),

illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán

[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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