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6. A közszolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó eltérő szabályok

19. § (1) Az  ügykezelői alapvizsga, a  közigazgatási alapvizsga és a  közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidőbe 
a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.

 (2) Az  (1)  bekezdést kell alkalmazni valamennyi egyéb vizsgára és képzési, továbbképzési, képesítési feltételre – 
ideértve a  tanulmányi szerződésben vállalt ilyen kötelezettségeket is –, amely a  munkakör ellátásának vagy 
az álláshely betöltésének feltétele.

 (3) A  kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, 
valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 16.  § (1)  bekezdése szerinti egyéni továbbképzési terveket a  veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45. 

napig kell elkészíteni,
b) 16.  § (3)  bekezdése szerinti intézményi továbbképzési tervet a  veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. 

napig kell megküldeni.
 (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségeket 2020-ban nem kell teljesíteni, ha a veszélyhelyzetet megszűnésére 2020. 

július 1-jéig nem kerül sor.

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

21. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A honvédelemhez fűződő rendkívüli intézkedések

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3.  § (7)  bekezdés b)  pontja 
szerinti szakmai felsővezető – ha a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
58/A.  §-a alapján szünetel a  jogviszonya – a  Hjt. 58/C.  §-ában meghatározottakon túlmenően a  feladatai ellátása 
során jogosult egyenruhát viselni, a honvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértése esetén.

2. § (1) Ha a  Hjt. 2.  § 33.  pontja szerinti szerződéses állomány tagjának (a továbbiakban: szerződéses állomány tagja) 
a  jogviszonya a  veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg a  Hjt. 59.  § (1)  bekezdés d)  pontjára figyelemmel, akkor 
– a Hjt. 59. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően – a szerződéses állomány tagjának a  jogviszonya a veszélyhelyzet 
megszűnéséig továbbra is fennáll.
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 (2) A  Hjt. 2.  § 10.  pontja szerinti hivatásos állomány tagja a  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 61.  § (3)  bekezdés 
b) pontjától eltérően szolgálati viszonyát lemondással nem szüntetheti meg.

 (3) A szerződéses állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 61. § (3) bekezdés b) pontjától és (5) bekezdésétől 
eltérően nem szüntetheti meg a jogviszonyát egyoldalú szerződésbontással.

2. A honvédelmi szervezetekre vonatkozó különleges szabályok

3. §  A katonai légügyi hatóság által kiadott, e rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő 
időtartamban lejáró légialkalmassági bizonyítványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig érvényesek.

4. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek tekintetében a honvédelmi miniszter
a) a javaslattevő hatóság,
b) a kijelölő hatóság,
c) – az  e  rendelet hatálybalépését követően kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek tekintetében – 

a nyilvántartó hatóság, valamint
d) az ellenőrzést koordináló szerv.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást hivatalból kell 
lefolytatni. Az  eljárás megindításáról – ha az  nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelem 
kijelölésére irányul – az  e  rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságot az  eljárás 
megindításával egyidejűleg tájékoztatni kell.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti eljárás megindításának nem előfeltétele az  üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás 
alapján elkészített azonosítási jelentés.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti eljárás során az  azonosítási jelentést a  kijelölő hatóság részére nem kell megküldeni, 
valamint a (2) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságot vagy más, jogszabály alapján véleményezési jogosultsággal 
rendelkező szervet nem kell bevonni.

 (5) A kijelölő hatóság az eljárás megindítását követő kettő napon belül dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé 
történő kijelölésről.

5. § (1) A kijelölő hatóság dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, meghatározza az üzemeltetői biztonsági 
terv kidolgozásának határidejét, valamint a  létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a  létfontosságú 
rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a  létfontosságú rendszerelem kiesése által potenciálisan 
előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételeket írhat elő az üzemeltető részére.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, a  határozat bíróság előtt nem támadható 
meg.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti, nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemre vonatkozó döntést 
a veszélyhelyzet ideje alatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével és az e rendelet hatálya alá nem 
tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatósággal közölni kell.

3. Záró rendelkezések

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

7. §  A  Kormány e  rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
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8. § (1) Az  e  rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárást 
a  (2)  bekezdés szerinti eljárás lefolytatásáig fel kell függeszteni, ha az  e  rendelet hatálya alá nem tartozó, 
kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárás és a  4.  § (2)  bekezdése szerinti eljárás 
ugyanarra a létfontosságú rendszerelemre irányul.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a  4.  és az  5.  § alapján történő kijelölést 
a  veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig felül kell vizsgálni, a  felülvizsgálatot a  4.  § (1)  bekezdése 
szerint eljáró hatóság hajtja végre, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóság 
bevonásával.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

terek, parkok és egyéb közterületek, valamint
b) az  országos közutak, valamint az  állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, 

parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelete
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Lrtv. Vhr.) 4.  § (3)  bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kijelölő hatóság a határozatában:)
„e) az  a)  pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az  üzemeltető felvételéről az  alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a  nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében 
megvalósulnak az  Lrtv. 2/A.  § (2)  bekezdésében foglaltak, és a  3.  melléklet szerinti jegyzékben szereplő alapvető 
szolgáltatást nyújt, vagy”

2. §  Az Lrtv. Vhr. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba a  honvédelmi 
ágazat javaslattevő hatósága számára – az Lrtv. 5. § (4) bekezdése h) és i) pontjában foglalt feladatának végrehajtása 
céljából – hozzáférést biztosít.”

3. §  Az Lrtv. Vhr. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  üzemeltető az  együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul 
köteles a  kijelölő hatóságot és a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, honvédelmi létfontosságú 
rendszerelem esetén a fentieken felül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletét értesíteni.”

4. §  Az Lrtv. Vhr.
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelethez

  Az Lrtv. Vhr. 2. melléklet I. pontja a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a  honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és 
együttműködés rendje.”
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2. melléklet a 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A B C D

ÁGAZAT ALÁGAZAT
ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS 

MEGNEVEZÉSE
ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRTELMEZÉSE

1 Energia villamos energia villamosenergia-átviteli 
hálózat üzemeltetése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
3. § 1. pontja meghatároz, és a villamos 
energiának az átviteli hálózaton keresztül 
történő továbbításához szükséges, illetve  
az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki 
és gazdasági tevékenységet jelenti, amely 
a villamos energia megfelelő minőségű 
továbbítása érdekében indokolt

2 villamosenergia-átviteli 
rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
3. § 51. pontja meghatároz, és  
a villamosenergia-rendszer zavartalan és 
biztonságos működtetését, a teljesítmény 
egyensúlyát biztosítja, valamint  
a nemzetközi összeköttetések rendelkezésre 
állását szolgáló célirányos tevékenységek 
összessége

3 villamosenergia-elosztás az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
3. § 8. pontja meghatároz, és amely  
a villamos energiának az elosztó 
hálózatokon történő továbbítását,  
a felhasználókhoz történő eljuttatását 
biztosítja, illetve az ehhez kapcsolódó 
minden olyan műszaki és gazdasági 
tevékenység, amely a villamos energia 
megfelelő minőségű továbbítása érdekében 
szükséges

4 villamos 
energia termelése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény  
4. § (1) bekezdése szerinti termelői működési 
engedéllyel rendelkező 50 MW, vagy azt 
meghaladó névleges teljesítőképességű,  
a rendszerszintű szolgáltatásokra akkreditált 
erőművek szolgáltatnak

5 Black Start 
szolgáltatás (az átviteli 

rendszerirányító 
részére a rendszer 

újraindításához alkalmas 
eszközök készenlétben 

tartása)

az a szolgáltatás, amely az egyes akkreditált 
termelők, üzemeltetők azon képességéből 
ered, hogy külső feszültség nélkül 
tudják indítani legalább egy termelő 
gépegységüket, és képesek a hálózatra 
kiadott feszültség és teljesítmény, valamint  
a frekvencia (szigetüzemi) szabályozására
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6 kőolaj kőolajkésztermék-
gyártás

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-
üzemanyag) előállítását biztosítja

7 kőolajkésztermék 
gyártásához szükséges 

tárolás

az a szolgáltatás, amely a belföldi 
késztermékigény (motorikus gázolaj, 
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-
üzemanyag) előállításához szükséges 
nyersanyag készletezését biztosítja

8 földgáz földgázszállítás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §  
34. pontja meghatároz, és amely a földgáz 
szállítóvezetéken történő továbbításához 
szükséges

9 rendszerirányítás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §  
52. pontja meghatároz, és amely kiterjed 
az együttműködő földgázrendszer 
földgázellátásról szóló törvényben 
meghatározott irányítási és koordinációs 
feladatainak ellátására

10 földgázelosztás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 24. pontja 
meghatároz, és amely segítségével történik 
a földgáznak elosztóvezetéken történő 
továbbítása a felhasználóhoz

11 földgáztárolás az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 31. pontja 
meghatároz, és amely a földgáz engedély 
alapján végzett tárolása

12 Közlekedés légi közlekedés légiforgalmi irányító- 
(ATC) szolgálat

olyan szolgálat (beleértve a körzeti irányító- 
szolgálatot, a bevezető irányítószolgálatot és 
a repülőtéri irányítószolgálatot),  
amelynek feladatai a következők: 
a) összeütközések megelőzése a légi 
járművek között, és a munkaterületen  
a légi jármű és akadályok között; és 
b) gyors és rendezett légi forgalom 
biztosítása

13 repülőtér védelmi-
ellenőrzési szolgáltatás

az a tevékenység, amely magába foglalja  
az elektronikus beléptetőrendszer,  
a CCTV és elektronikus kerítésvédelmi 
rendszer, illetve a poggyászkezelő 
rendszerbe épített védelmi berendezések 
használatát, illetve a biztonságtechnikai 
berendezések hálózatának és  
a belépőkártya elektronikus ellenőrzésének 
(védelmi átvizsgálás előtt) alkalmazását
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14 földi kiszolgálás az a tevékenység, amely magába foglalja 
a poggyászkezelési rendszer (check-in 
pultok, CUTE terminál, poggyásztovábbító 
szalagok), az automata poggyászcímke- 
nyomtatás, az automata beszállókártya- 
ellenőrző kapuk, az állóhelytervezés és 
előtéri szolgáltatások, valamint  
a zajmonitorrendszer működtetését és 
használatát

15 vasúti közlekedés vasúti pályahálózat-
működtetési szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti pályahálózat 
üzemeltetését és karbantartását jelenti, 
beleértve az ellenőrző-irányító, biztosító- és  
a jelzőrendszerek működtetését

16 vasúti pályahálózat 
kapacitás elosztási 

szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti közlekedés 
lebonyolítása érdekében az egyes 
menetvonalak meghatározását, azok 
rendelkezésre állásának felmérését, és 
elosztását biztosítja

17 vasúti személyszállítási 
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti járművel 
szerződés alapján, díj ellenében végzett 
személyszállítást, valamint az ezekhez 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat 
jelenti

18 vasúti árufuvarozási 
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely áru vasúti járművel 
harmadik személy részére szerződés alapján, 
díj ellenében végzett vasúti fuvarozását 
jelenti

19 logisztikaiközpont- 
üzemeltetés

az a szolgáltatás, amely magában 
foglalja a vasúti hírközlési hálózatok, 
forgalomirányítási rendszerek és adatátviteli 
utak működtetését az áruforgalom hatékony 
szervezésének biztosítása érdekében

20 közúti közlekedés forgalomirányítási 
rendszer

az a forgalomirányítási rendszer, amely
a) a közlekedési létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.)  
Korm. rendelet 10. § a) pontjában 
foglaltak szerint kijelölt létfontosságú 
rendszerelemhez kapcsolódik, és magában 
foglalja az esetlegesen részét képező 
intelligens közlekedési rendszert is, vagy
b) 500 000 főt meghaladó lakosságú 
városban működik

21 Ivóvízellátás – közműves ivóvízellátás a víziközmű-szolgáltatásról szóló  
2011. évi CCIX. törvény 2. § 24. pontja 
szerinti olyan ivóvíz-szolgáltatás, 
amelyet a létfontosságú vízgazdálkodási 
rendszerelemek és vízilétesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdésében meghatározott 
víziközművön keresztül nyújtanak
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22 Egészségügy – egészségügyi 
szolgáltatás

az az egészségügyről szóló  
1997. évi CLV. törvény 3. § e) pontja szerinti 
szolgáltatás, amelyet olyan egészségügyi 
szolgáltató végez, aki a közfinanszírozott, 
e törvény szerinti egészségügyi 
szolgáltatásban közvetlenül vagy közvetve 
részt vesz (közvetett részvételnek tekintendő 
az az egészségügyi tevékenység, amelyet  
a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató 
harmadik féltől megvásárol)

23 gyógyszerellátás az egészségügyi szolgáltatás biztosításához 
nyújtott olyan gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenység, amelyet az egészségügyi 
létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet  
10. § a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet 
végez

24 Pénzügy – banki szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi  
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés  
a)–b) pontjaiban meghatározott 
tevékenységet végző, magyarországi 
székhelyű, legalább 10%-os piaci 
részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon) 
rendelkező hitelintézet

25 multilaterális vagy 
szervezett kereskedési 

rendszerek üzemeltetése

a befektetési vállalkozásokról és  
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény  
5. § (1) bekezdés h) és i) pontjai szerinti 
rendszeres gazdasági tevékenység 
keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan 
végzett befektetési szolgáltatási 
tevékenység

26 központi szerződő fél 
szolgáltatás

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
5. § (1) bekezdés 83. pontjában 
meghatározott tevékenység

27 Digitális 
infrastruktúra

– helyhez kötött internet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás
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nomadikus internet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás

mobilinternet-
hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló  
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja 
szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított 
és közzétett osztályozásban meghatározott 
szolgáltatás

adatkicserélő (IXP) 
szolgáltatás

előfizetők, elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók műszakilag önálló 
hálózatai (autonóm rendszerei) által 
kezdeményezett, illetve fogadott IP alapú 
adatforgalom továbbítását lehetővé tevő, 
adatkicserélő központ (osztott elektronikus 
hírközlő hálózat) útján természetes vagy 
jogi személy adatkicserélő szolgáltató által 
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás

DNS-szolgáltatás az Internet hálózatban a hierarchikusan 
felépülő doménnévrendszerben (DNS) 
nyilvántartott adatok lekérdezéseit 
kiszolgáló szolgáltatás

legfelső szintű 
doménnév- (TLD) 

nyilvántartó szolgáltatás

a legfelső szintű domén (TLD) alatti 
internetes doménnevek regisztrációjára, 
illetve kezelésére irányuló szolgáltatás

“
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9.

E rendelet szerint megszervezhető 
középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a 
vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények 
megállapításának és adminisztrálásának 
időszaka

2020.  
június 11–13.

10.

E rendelet szerint megszervezhető 
középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a 
vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények 
megállapításának és adminisztrálásának 
időszaka

2020.  
június 15–16.

11.
A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése 
szerinti jelentés megküldésének határideje

2020. június 17.

A Kormány 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő 
szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedések

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
1.  § (1)  bekezdése szerinti állomány tagjának a  veszélyhelyzettel összefüggésben a  más szervnél történő 
szolgálatteljesítésére vonatkozó megállapodásban a  Hjt. 52/A.  § (2)  bekezdésében foglaltakon túl, a  Hjt. 52.  § 
(1)  bekezdésében szereplő bármely kérdésben el lehet térni, ide nem értve a  más szerv vezetőjének az  állomány 
más szervhez vezényelt tagja tekintetében a szolgálatteljesítésre vonatkozó rendelkezési jogát.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 52.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  veszélyhelyzetet megelőzően, 
valamint annak elrendelését követően más szervhez vezényelt hivatásos vagy szerződéses katona a honvédelemért 
felelős miniszter döntése alapján egyenruha viselésére köteles.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. hatálya alá tartozók szolgálati viszonya a  Hjt. 38.  § (8)  bekezdésétől, a  Hjt. 68.  § 
(1) bekezdés b) pontjától, valamint a Hjt. 78. § (2) bekezdés f ) pontjától eltérően nem szűnik meg a törvény erejénél 
fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén.

3. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségi, a pszichikai és a fizikai 
alkalmasság rendszeres ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.
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4. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 95.  § (1) és (4)  bekezdésétől eltérően a  szolgálati rendben teljesített 
szolgálatteljesítési idő heti hatvan óra lehet.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 94.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  szolgálati rend, valamint a  Hjt. 97.  § 
(2)  bekezdésétől eltérően az  alkalmazott szolgálatteljesítési időkeret tartama munkaköri leírás módosítása nélkül, 
írásbeli munkáltatói döntésben megváltoztatható.

 (3) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hjt. 96. § (1) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően – a  Hjt. 96.  § (1b)  bekezdésében meghatározott szolgálati beosztásokat ide nem értve – tizenkét óránál 
hosszabb is lehet, azonban az egybefüggő szolgálatteljesítés ebben az esetben sem haladhatja meg a huszonnégy 
órát.

 (4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálatteljesítési időbeosztás öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is 
közölhető.

 (5) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 101.  § (1)  bekezdése szerinti napi pihenőidőbe a  lakásról a  szolgálatteljesítési 
helyre és az  onnan való visszautazás időtartama is beszámítható. A  pihenőidő időtartama ebben az  esetben sem 
lehet – a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva – kevesebb hat óra 
időtartamnál.

 (6) A  veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele a  Hjt. 103.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti éves 
túlszolgálat időtartamába.

 (7) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  állomány tagja számára a  Hjt. 105.  § (3)  bekezdés a) és c)  pontja szerint elrendelt 
laktanyán kívüli készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi illetménypótlék nem jár, valamint a  Hjt.  105.  § 
(3)  bekezdés b) és c)  pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után a  fokozott igénybevételi 
illetménypótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.

 (8) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  Hjt. 96.  § (4)  bekezdése szerinti fokozottan veszélyes szolgálati beosztás esetén 
a tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő legfeljebb kilenc óra lehet.

 (9) A  veszélyhelyzet ideje alatt, ha a  Hjt. hatálya alá tartozó a  Hjt. 108.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint mentesül 
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, akkor erre az időtartamra az időarányos illetményének 50%-ára jogosult.

 (10) A  veszélyhelyzet ideje alatt szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén nem lehet teljesítettként figyelembe 
venni a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülést.

 (11) A veszélyhelyzet ideje alatt az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 215. § (2) bekezdésétől eltérően nem szüntetheti 
meg szolgálati viszonyát egyoldalú nyilatkozattal.

 (12) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  munkáltatói jogkört gyakorló az  általa meghatározott szabadság kezdő napját 
a Hjt. 112. § (1) bekezdésétől eltérően a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti.

 (13) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt laktanyai készenléti szolgálat esetében a Hjt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően 
nem kell figyelembe venni a készenlét miniszteri rendeletben meghatározott besorolását.

2. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra 
vonatkozó rendkívüli intézkedések

5. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. CXIV. törvény (a továbbiakban: 
Haj.tv.) hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) 92.  § (1) és (2)  bekezdésétől, valamint az  Mt. 99.  § (2) és (3)  bekezdésétől a  munkáltató 
egyoldalúan eltérhet, az általános teljes napi munkaidő tizenkét óra, a heti munkaidő hatvan óra is lehet.

 (2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 99. § (5) és (6) bekezdésétől eltérően a honvédelmi alkalmazott beosztás szerinti 
munkaidejébe nem kell beszámítani a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli munkavégzés időtartamát.

 (3) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a  veszélyhelyzetet annak ideje alatt az  Mt. 108.  § (2)  bekezdése, 
valamint az  Mt. 110.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti, az  egészséget vagy a  környezetet fenyegető közvetlen és 
súlyos veszélynek kell tekinteni.

 (4) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében az Mt. 104. § (1) bekezdésétől eltérően 
napi pihenőidőként legalább 8 órát kell biztosítani. A  veszélyhelyzet ideje alatt a  napi pihenőidőbe a  lakásról 
a munkavégzési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható, de a pihenőidő időtartama ebben 
az esetben sem lehet – a  lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva – 
kevesebb hat óra időtartamnál.

 (5) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a  veszélyhelyzet ideje alatt a  heti pihenőnapok havonta 
összevontan is kiadhatók, valamint az Mt. 106. § (2) bekezdését és az Mt. 109. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.
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 (6) A  honvédelmi alkalmazottak részére tartott éves kötelező honvédelmi továbbképzés a  veszélyhelyzet ideje alatt 
felfüggesztésre kerül.

 (7) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 97. § (4) és (5) bekezdésétől és az Mt. 110. § (6) bekezdésétől eltérően a munkaidő-
beosztás és a rendelkezésre állás tartama öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető.

 (8) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  honvédelmi alkalmazott részére az  Mt. 110.  §-a szerint elrendelt rendelkezésre állás 
idejére illetménypótlék nem jár, ide nem értve az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) és c) pontjának hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazottat.

 (9) A  veszélyhelyzet ideje alatt, ha a  honvédelmi alkalmazott az  Mt. 55.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerint mentesül 
a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, akkor az állomány tagja erre az időtartamra az időarányos 
havi távolléti díjának 50%-ára jogosult. A  honvédelmi alkalmazott és a  munkáltató az  Mt. 146.  § (2)  bekezdésétől 
eltérően ezzel összefüggésben eltérő megállapodást nem köthet.

 (10) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató a honvédelmi alkalmazottat az Mt. 53. § (2) bekezdésében meghatározott 
mértéknél hosszabb időtartamban is a kinevezéstől eltérően foglalkoztathatja.

 (11) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 122. § (4) bekezdésétől eltérően a munkáltató az általa meghatározott szabadság 
kezdő napját a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti a honvédelmi alkalmazottal.

 (12) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  honvédelmi alkalmazott Haj.tv. 21.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti jogviszony-
megszüntetéssel nem élhet. A  Haj.tv. 21.  § (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően nem szűnik meg a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, kivéve, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója 
írásban – legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján – így rendelkezik, és azt közli a honvédelmi alkalmazottal.

3. A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedések

6. §  A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra az 5. §-ban foglaltak szerinti eltérő szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 5/2020. (III. 31.) HM rendelete
az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló  
2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  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. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt 
az  állományilletékes parancsnok a  12.  § (2)  bekezdése szerinti CASCO biztosítás meglététől a  veszélyhelyzettel 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében eltekinthet.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2020. (III. 31.) ITM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a  rugalmassági 
szabályok alkalmazása esetén a  földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik 
a  Get. 103.  § (2)  bekezdése szerinti hatósági ár. A  műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását 
a  bányafelügyeletnek igazolni kell, mely igazolást a  bányafelügyelet a  Hivatal részére 15 napon belül megküldi. 
Amennyiben a  Hivatal a  termelőtől határidőben nem kap tájékoztatást a  műszaki-biztonsági vagy technológiai 
probléma bekövetkeztéről, vagy a  bejelentés nem kerül igazolásra a  bányafelügyelet által, úgy a  más forrásból 
átadott mennyiség a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági áron kerül elszámolásra.”

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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A honvédelmi miniszter 6/2020. (IV. 16.) HM rendelete
a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 108.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat az 1. melléklet határozza meg.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 6/2020. (IV. 16.) HM rendelethez

A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok

A B

1 A gazdasági társaság neve Cégjegyzékszáma

2
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság

13-10-040111

3 HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság 15-10-040092

4
Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság

13-10-040155

5
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-042134

6
HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920090

7 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249

8 HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345552

9 TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. 03-10-100574

10
ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-062359

11 TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-187535

12 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1109/2020. (III. 18.) Korm. határozata
az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti 
feladat-ellátásának szakmai támogatásáról

A Kormány
 1.  elkötelezett az  ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok 

működőképességének fenntartásában, ezért létrehozza a  honvédelmi irányító törzset, melynek feladata az  ország 
működéséhez szükséges állami és nem állami létfontosságú gazdasági társaságok, a Kormány, a Koronavírus-járvány 
Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs és a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport 
(a továbbiakban: Akciócsoport) közötti hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése;

 2.  felhívja a  honvédelmi minisztert és a  belügyminisztert a  koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további 
intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat 3.  pont a)  alpontja alapján azonosított, az  ország 
működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok vonatkozásában a  honvédelmi 
irányító törzs tagjainak a kijelölésére;

Felelős: honvédelmi miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3.  a  honvédelmi miniszter mint az  Akciócsoport vezetője útján tájékoztatja az  ország működéséhez szükséges 

létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságokat az Akciócsoport munkájába történő bevonásáról;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a  honvédelmi minisztert mint az  Akciócsoport vezetőjét, hogy a  honvédelmi irányító törzs tagjainak 
munkáját irányítsa és koordinálja.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti kijelölést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1131/2020. (III. 31.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és 
annak forrásigényéről

A Kormány
 1.  a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2.  pontja alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a  Magyar Honvédség által végzett 
feladatok hatékony megvalósítása érdekében jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 
8 609 100 000 forint összeggel történő túllépését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2.  az  1.  pont szerinti összeg Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő biztosítása 

érdekében felhívja a  belügyminisztert, hogy a  honvédelmi miniszterrel együttműködve készítsen elő támogatási 
szerződést.

Felelős: belügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1132/2020. (III. 31.) Korm. határozata
az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint 
az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) számára az  államhatárral és az  alapponthálózati pontokkal 
összefüggő geodéziai feladatok, valamint az  örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok ellátásához forrás 
biztosítása szükséges;

 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcímnek a 61. Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti 2019. évben felmerült 
feladatok ellátásához – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt – 301 200 000 forint 2020. évben történő 
rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) 163 700 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  

1. Célelőirányzatok alcím, 61. Az  államhatárral és az  alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai 
feladatok jogcímcsoport javára,

b) 137 500 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
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A honvédelmi miniszter 13/2020. (III. 25.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség parancsnoka beszámoltatásának rendjéről

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

1. Általános rendelkezések

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

2. § (1) A  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) a  nyilvántartást, tervezést és 
nyomon követést szolgáló tárcaszintű informatikai rendszerek naprakész, az MH által szolgáltatandó adatokkal való 
feltöltésén túl, írásban beszámol a  honvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az  MH 
tevékenységéről.

 (2) Az  (1)  bekezdésben szereplő informatikai rendszereken történő, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó 
eszközben előírt, MH általi adatszolgáltatás felügyeletéért az MH PK felelős.

3. §  A beszámolás
a) negyedévente összefoglaló jelentés és
b) az  államtitkárok, helyettes államtitkárok által meghatározott gyakorisággal, a  Honvédelmi Minisztérium 

(a  továbbiakban: HM) adott szakterületért felelős szerve (a továbbiakban: HM szerv) részére megküldött 
szakterületi jelentés formájában történik.

2. Az összefoglaló jelentés

4. §  Az összefoglaló jelentés tartalmazza
a) állománycsoportonként a feltöltés helyzetét,
b) az önkéntes tartalékos rendszer helyzetét, feltöltöttségét,
c) a gazdálkodás helyzetét,
d) a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításának helyzetét, valamint
e) az előző negyedév parancsnoki értékelését.

5. § (1) Az MH PK a 4. §-ban szereplő kérdésekről a HM honvédelmi államtitkára útján, írásban jelent a miniszternek.
 (2) Az összefoglaló jelentés teljes terjedelme csak indokolt esetekben haladhatja meg az öt oldalt.
 (3) Az összefoglaló jelentés felterjesztésének határideje a naptári negyedévet követő hónap 16. napját megelőző utolsó 

munkanap.

3. A szakterületi jelentés

6. § (1) A  szakterületi jelentés a  Hvt. 45.  § (1)  bekezdésében 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 2.  §-ában a  miniszter részére megszabott irányítási 
feladatok ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adat- és információszolgáltatást tartalmazza.

 (2) A  szakterületi jelentést az  MH PK az  éves és havi munkatervek összeállításával és a  tervezett feladatok 
megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban 
(a  továbbiakban: Utasítás) megszabott Információ Kapcsolati Rendszer (a továbbiakban: IKR) időszakos 
jelentéseként az adott szakterületért felelős HM szerv részére küldi meg.

 (3) Az  (1)  bekezdésben szereplő adatszolgáltatás részletességét az  adott szakterületért felelős HM szerv az  IKR-ben 
határozza meg.

 (4) A  szakterületi jelentést az  MH Parancsnoksága szervezeti és működési szabályzatában a  szakterületért felelős, 
legalább főnöki szintű vezető írja alá.
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 (5) A szakterületi jelentés megküldésének határideje az IKR-ben kerül meghatározásra, figyelemmel a 3. § b) pontjára.
 (6) A  szakterületi jelentést az  illetékes HM szerv vezetője feldolgozza és arról a  szakmai észrevételeit, javaslatait 

tartalmazó, a meghatározott információigényt kielégítő feljegyzést készít, melyet a szakterületi jelentés beérkezését 
követő tizedik munkanapig felterjeszt az elöljáró állami vezetőjének.

 (7) Az elkészült feljegyzést az illetékes államtitkár, helyettes államtitkár az aktuális negyedévre vonatkozó összefoglaló 
jelentéssel összeveti és amennyiben az  indokolt, a  szükséges beavatkozás megtételéhez szolgálati úton jelent 
a miniszternek.

4. Záró rendelkezések

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

8. §  Az  utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek a  6.  § (1)  bekezdésében szereplő adat- és 
információszolgáltatás érdekében évente a HM intézményi munkaterv kidolgozása során, az intézményi munkaterv 
jóváhagyását követően az  Utasítás 8/C. és 8/D.  §-ai alapján pontosítják az  IKR-ben részükre címzettként 
megküldendő szakterületi jelentéseket.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 14/2020. (III. 25.) HM utasítása  
az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon 
követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az éves és havi munkatervek összeállításával és a  tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével 
összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.  § Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetekre 
terjed ki.”

2. §  Az Utasítás 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaterv)
„d) magában foglalja a  honvédelmi szervezetek közötti Információ Kapcsolati Rendszert (a továbbiakban: IKR), 
és hozzájárul annak működtetéséhez,”

3. §  Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM éves intézményi munkaterve – a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 
és a  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 
(a továbbiakban: HM SZMSZ) alapján – tartalmazza
a) azokat a  feladatokat, ellenőrzéseket és rendezvényeket, amelyek valamely honvédelmi szervezet felelősségi 
körébe tartoznak, és a végrehajtásukban más honvédelmi szervezet részt vesz,
b) azon kiemelt jelentőségű feladatokat, amelyeket országgyűlési, politikai vagy szakmai felsővezetői döntésre kell 
előterjeszteni,
c) azokat a feladatokat, melyek végzésére más központi közigazgatási szervvel együttműködésben kerül sor, és
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d) azokat az  IKR részét képező, időszakos és eseményhez kötött jelentéseket, amelyekben valamely honvédelmi 
szervezet, más honvédelmi szervezet feladatainak ellátásához szükséges adatot vagy információt szolgáltat 
(a továbbiakban együtt: rekord).”

4. §  Az Utasítás 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  honvédelmi szervezetek – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a  HM SZMSZ 
2. § (1) bekezdése szerinti HM szervek (a továbbiakban: HM szervek) kivételével – a HM éves intézményi munkaterve 
alapján saját feladataik vonatkozásában éves munkatervet készítenek, melyet havonta pontosítanak.”

5. §  Az Utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A HM éves intézményi munkaterve magában foglalja a tárgyévi tevékenység vonatkozásában:
a) a HM tevékenységének kiemelt feladatait,
b) a HM feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) a munkaszüneti napok körüli munkarendet a honvédelmi szervezeteknél,
f ) a  kidolgozásra tervezett jogszabályok, országgyűlési és kormány-előterjesztések, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök és az ágazat működésével kapcsolatos normatív szabályozók listáját,
g) a HM IKR-ben szereplő jelentéseket,
h) a tárgyévet követő két év fő célkitűzéseit,
i) a  feladatok előkészítésének, végrehajtásának felelőseit, az  ellenőrzések vezetéséért felelősöket, 
a  végrehajtásukban együttműködőket, a  végrehajtás határidejét, az  előterjesztés időpontját, az  adott feladat 
előkészítésében és végrehajtásában döntésre jogosult vezető, az  ellenőrzésről készített jelentés címzettjének 
megnevezését,
j) a HM feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz és
k) a HM feladatainak kapcsolódását a kiemelt feladatokhoz.
(2) A HM intézményi munkatervéből leszűrt és pontosított havi HM munkaterv tartalmazza:
a) az adott hónapban végrehajtásra tervezett fő feladatokat,
b) az ágazat egyéb tárgyhavi (rész)feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a tárgyhónap kiemelt fontosságú kormányzati döntést igénylő előterjesztéseit,
e) a HM tárgyhavi szabályozási feladatait,
f ) a tárgyhavi IKR jelentéseket,
g) az Országgyűlés, a Kormány tárgyhavi üléseinek, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), 
a HM államtitkárai és az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) tárgyhavi értekezleteinek időpontjait,
h) a fontosabb rendezvényeket és
i) a HM SZMSZ 3. § (3) bekezdése szerinti minisztériumi felsővezetők (a továbbiakban: minisztériumi felsővezetők), 
a HM szervek, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet (a továbbiakban: HM szervezet) vezetői és 
az MH PK tervezett szolgálati helyen kívüli elfoglaltságát.
(3) A HM szervezet éves munkaterve tartalmazza:
a) a szervezet tárgyévi kiemelt feladatait, különös tekintettel az országos hatáskörből adódó jellegre,
b) a szervezet és szervezeti elemeinek tárgyévi feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) a munkaszüneti napok körüli munkarendet a honvédelmi szervezetnél,
f ) a  kidolgozásra tervezett jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a  HM szervezet szakterületével 
kapcsolatos normatív szabályozók listáját,
g) a szervezet IKR-ében szereplő jelentéseket,
h) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz,
i) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a HM kiemelt feladataihoz,
j) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a HM SZMSZ adott sorain megjelenő feladatokhoz és
k) a  szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a  HM szervezet ügyrendjének adott sorain megjelenő 
feladatokhoz.
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(4) A HM szerv és a HM szervezet havi munkaterve tartalmazza:
a) az adott hónapban végrehajtásra tervezett fő feladatokat,
b) az adott szervezet egyéb tárgyhavi (rész)feladatainak
ba) megnevezését,
bb) végrehajtásáért felelős szervezeti elem vagy személy megnevezését,
bc) végrehajtásában együttműködő belső és külső szerveket, szervezeteket,
bd) végrehajtásának időszakát,
be) végrehajtásához kapcsolódó megjegyzés rovatot,
c) az ellenőrzéseket,
d) a rendezvényeket,
e) a vezető állomány tervezett szolgálati helyen kívüli elfoglaltságát, a HM szerv vagy HM szervezet vezetője által 
meghatározott részletességgel,
f ) havi feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz,
g) havi feladatainak kapcsolódását a HM kiemelt feladataihoz,
h) havi feladatainak kapcsolódását a HM SZMSZ adott sorain megjelenő feladatokhoz és
i) havi feladatainak kapcsolódását az ügyrendjének adott sorain megjelenő feladatokhoz.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésekben meghatározott tervekben szerepeltetni kell minden olyan feladatot, ellenőrzést, 
fontosabb rendezvényt, IKR jelentést, amelyek eredményes végrehajtásához valamely HM szerv vagy HM szervezet 
és a KNBSZ, a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) vagy az MH PK alárendeltségébe tartozó 
valamely katonai szervezet együttes tevékenysége szükséges vagy sajtónyilvánossága tervezett. A  HM éves 
intézményi munkatervének részét képező katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét kivéve, a  többi 
fejezetben felelősként vagy együttműködőként az  MHP-t kell megnevezni azokban az  esetekben is, amikor 
a konkrét érintett az MH PK alárendeltségébe tartozó valamely katonai szervezet.
(6) A  HM éves intézményi munkatervében szereplő, több hónapos végrehajtási időtartamra tervezett feladatnak 
az érintett hónapok valamelyikében rendelkeznie kell végrehajtásra tervezett alfeladattal.
(7) Az éves intézményi, az éves, valamint a havi munkaterveknek tartalmazniuk kell az adott tervben meghatározott 
feladatok nyomon követéséhez kapcsolódó cél- és eredmény-mutatószámokat.
(8) Az MH PK az alárendeltségébe tartozó, speciális irányítású katonai szervezetek tevékenységét a HM honvédelmi 
államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT), illetve a  HM KÁT által meghatározott tartalommal jeleníti meg  
az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tervekben.
(9) A  KNBSZ főigazgatója a  KNBSZ-re, az  MH PK az  alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre vonatkozóan, 
saját hatáskörben szabályozza a munkatervezés rendjét.
(10) A HM szerv és a HM szervezet az ügyrend hatálybalépésétől számított tíz munkanapon belül, első alkalommal 
2020. február 29-ig, annak I. és IV. fejezetét MS Excel formátumban megküldi a HM TKF-nek. A HM SZMSZ, a HM szerv 
és a HM szervezet ügyrendje HM Ellenőrzési Nyomvonal kezeléséhez szükséges sorainak feltöltését a Munkatervező 
Modulra a HM TKF végzi.”

6. §  Az Utasítás 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A HM éves intézményi- és havi munkatervek, a HM szerv havi munkatervek, a HM szervezet éves és havi 
munkatervek összeállítását a Munkatervező Modul használatával kell végrehajtani.
(2) A  7.  § (5)  bekezdése szerinti olyan feladatokat, ellenőrzéseket, fontosabb rendezvényeket, amelyek felelőse, 
illetve azon IKR jelentéseket, amelyek címzettje a KNBSZ, az MHP vagy az MH PK alárendeltségébe tartozó speciális 
irányítású katonai szervezet, a  Munkatervező Modul használatával kell bedolgozni a  HM éves intézményi és havi 
munkaterveibe.
(3) Azokat az  általános vagy szabályozási feladatokat, ellenőrzéseket, illetve rendezvényeket, amelyek 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § rendelkezései 
szerint nem nyilvánosak, ellenőrzések megállapításai kapcsán jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő feladatok 
végrehajtásával összefüggőek, vagy személyiségi jogokat érintenek, a  Munkatervező Modulon korlátozott 
hozzáférésűként kell jelölni azzal, hogy jogi személyek és közszereplők név szerint, magánszemélyek pedig nevük 
kezdőbetűivel jeleníthetők meg. A  korlátozott hozzáférésű feladatokba csak a  korlátozott hozzáférési felhasználói 
jogosultsággal rendelkező személyek tekinthetnek be.”



2020. évi 5. szám H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  359
1670	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	14.	szám	

7. §  Az Utasítás 8/C. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM éves intézményi munkaterve havi pontosításának rendje:)
„d) az egyeztetéseket követően a HM TKF főosztályvezetője a 6. § (2) bekezdése szerinti időszakra eső, már korábban 
jóváhagyott rekordokat, az  újólag bedolgozott, illetve pontosításokkal kiegészített feladatokkal, ellenőrzésekkel, 
rendezvényekkel és IKR jelentésekkel együtt, az  intézményi munkatervből leszűrt tárgyhavi munkatervként 
a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig a Munkatervező Modul felületén megjeleníti.”

8. §  Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  HM szervezetnek a  HM jóváhagyott éves intézményi munkaterve alapján készített éves munkatervét 
a közvetlen vagy átruházott hatáskörben irányító minisztériumi felsővezető a HM éves intézményi munkatervének 
jóváhagyását követő huszadik munkanapig hagyja jóvá.”

9. §  Az Utasítás
a) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” 

szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „MH Központi Portál Szolgáltatás” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség 

(a  továbbiakban: MH) Központi Portál Szolgáltatás” szöveg és a „szerkesztői, jóváhagyói vagy egyetértői” 
szövegrész helyébe a „szerkesztői, jóváhagyói, korlátozott hozzáférési vagy egyetértői” szöveg,

c) 8/B. § (1) bekezdésében a „HVKF” szövegrész helyébe a „HM HOÁT” szöveg,
d) 8/C.  § b)  pontjában az  „amihez honvédelmi szervezet” szövegrész helyébe az  „amihez a  honvédelmi 

szervezet” szöveg,
e) 8/D. § (2) bekezdésében a „jóváhagyott feladat olyan” szövegrész helyébe a „jóváhagyott rekord olyan” szöveg,
f ) 10. §-ában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „HM szerv, HM” szöveg,
g) 11. § (2) bekezdésében a „harmadik munkanap 16 óráig” szövegrész helyébe a „harmadik munkanap, illetve 

a  korlátozott hozzáférésű, valamint minisztériumi felsővezetői döntést igénylő általános vagy szabályozási 
feladat, ellenőrzés, illetve rendezvény esetében minden csütörtök 16 óráig” szöveg,

h) 11.  § (3)  bekezdésében a „HM TKF a  tárgyhónapot követő” szövegrész helyébe a „HM TKF a  (2)  bekezdés 
szerinti kritériumoknak megfelelően hetente péntek 11 óráig, illetve a tárgyhónapot követő” szöveg,

i) 13.  § (2)  bekezdésében az „a HM tevékenységének tárgyévi fő irányaihoz kapcsolódó” szövegrész helyébe 
az „a HM kiemelt feladataihoz kapcsolódó” szöveg és az „október 31-ei” szövegrész helyébe a „november 
30-ai” szöveg és

j) 18. §-ában a „62/2017. (XI. 24.) HM utasítással” szövegrész helyébe a „14/2020. (III. 25.) HM utasítással” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az Utasítás 8/C. § c) pontja.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 15/2020. (III. 25.) HM utasítása  
a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra 
és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a  rekreációra és a  regenerálódásra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre, valamint 
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, katonai szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre  terjed ki.
(2) Az utasítás alkalmazásában:
a) politikai felsővezető: a  miniszter, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára és 
a HM honvédelmi államtitkára,
b) szakmai felsővezető: a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és a HM helyettes államtitkárai és
c) HM szerv: a  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 
2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek.”

2. §  Az Ut. 3/A. § (3) bekezdésben az „a HM közigazgatási államtitkárának” szövegrész helyébe az „a HM KÁT” szöveg lép.

3. §  Az Ut.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasításhoz
 „1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz

KERETGAZDA REKREÁCIÓS SZERVEZETEK

A B C

KRSZ száma KRSZ megnevezése KRSZ alá tartozó szervezetek

1. 1. KRSZ HM Közigazgatási Államtitkár által 
kijelölt szervezet

Politikai felsővezetők, szakmai felsővezetők 

HM szervek

Tábori Lelkészi Szolgálatok

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

2. 2. KRSZ HM Védelemgazdasági Hivatal HM Védelemgazdasági Hivatal

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

HM alapítású gazdasági társaságok

3. 3. KRSZ Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ állománya

4. 4. KRSZ MHP SZCSF MH Parancsnoksága

MHP Haderőnemi Szemlélőségek

MHP Főnökségek

MHP Csoportfőnökségek

MHP Parancsnoki Iroda

MHP közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédségi 
szervezetek

MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási 
Központok

NKE HHK

NATO Erőket Integráló Elem

NATO/EU beosztásban szolgálatot teljesítő állomány

MH rendelkezési állománya

5. 5.  KRSZ MH Egészségügyi Központ MH EK állománya

6. 6. KRSZ MH BHD MH BHD állománya

7. 7. KRSZ MH HFKP MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási 
Központok kivételével az MH HFKP és alárendelt 
szervezetek 

MH LK és alárendelt szervezetek

MH RKKK

MH Geoinformációs Szolgálat

MH Altiszti Akadémia

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság

MH Katonai Rendészeti Központ

MH Modernizációs Intézet

MH Ludovika Zászlóalj

”
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2. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasításhoz
„2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz

ADATLAP

Foglalási szám (A KORK, MH BHD KR vagy az MH RKKK tölti ki.)

I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel, 
olvashatóan töltse ki az összes rubrikát!)

(Kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!)

Igényjogosult: o           Nem igényjogosult: o

A
z 

ig
én

yj
og

os
ul

t

családi és utóneve: Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):

anyja neve: 1. hivatásos katona

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 2. szerződéses katona

rendfokozata/jogviszonya: 3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos 
katona

munkahelye: 4. honvéd tisztjelölt

beosztása/munkaköre: 5. honvéd altiszt-jelölt

lakcíme: 6. honvédelmi alkalmazott

Tel., e-mail: 7. közalkalmazott

A
z 

ig
én

yj
og

os
ul

t c
sa

lá
dt

ag
ja

in
ak

 a
da

ta
i 

családi és utóneve: Térítési kód: 8. kormánytisztviselő

anyja neve: 9. munkavállaló

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 10. gazdálkodó szervezet munkavállalója

lakcíme: 11. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja

rokonsági fok: rf: alakulat: 12. nyugállományú katona

családi és utóneve: 13. honvédségi nyugdíjas

anyja neve: 14. MH nemzeti gondozottja

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 15. az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú 

lakcíme: katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és

rokonsági fok: árvaellátásra jogosult családtagja

családi és utóneve: 16. az MH/HM személyi állományába tartozásra 

anyja neve: figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve 

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: a „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilvánított 
elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra

lakcíme: jogosult hozzátartozói

rokonsági fok: 17. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált, 

és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,

valamint e személy özvegye

18. „Hazáért Érdemjellel” kitüntetett

családi és utóneve:

anyja neve:

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele:

lakcíme: 

rokonsági fok: A pihenés formája (A megfelelő sor aláhúzandó!):

családi és utóneve: 1. missziós regeneráló pihentetés

anyja neve: 2. kondicionáló-kiképzési rendezvény

szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 3. regeneráló pihenés

lakcíme:     a) térítési díj ellenében

rokonsági fok:     b) térítési díj nélkül
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A
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ok

Objektum megnevezése (KORK megnevezése vagy 
az MH RKKK, illetve a Honvéd Kemping beírása!):

4. rekreáció

5. belföldi gyermekrekreáció

6. hétközi és hétvégi pihenés

7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi

Igénybevétel időpontja: csoportos üdülés

Elhelyezés típusa: 8. kiképzési rendezvény 

A
z 

ig
én

yb
ev

ét
el

re
 

vo
na

tk
oz

ó 
ad

at
ok Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, 

mozgáskorlátozottság stb.):
Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhúzandó!):

1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)

2. félpanzió (reggeli, vacsora csak az MH RKKK-ban)

3. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül

Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől): 

Kelt: 20… ………………… hó … nap
Igényjogosult aláírása

II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki!)

Szervezet megnevezése: Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:

Rekreációért felelős neve, telefonszáma:

Térítési kód*:
Pénzügyi referens aláírása

P. H.

Orvosi javaslat, megjegyzés  
[A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.]:

Orvos aláírása
P. H.

Kelt: 20… ………….. hó … nap

Parancsnok/vezető aláírása**
P. H.

 
 

Rekreációért felelős aláírása
P. H.

  * A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 3. melléklete szerinti kód.

** Csak különleges regeneráló pihenés illetve orvos által javasolt regeneráló pihenés igazolásakor kell aláíratni a vezetővel!
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NYILATKOZAT

Az alább megjelölt honvédelmi szervezetek által a személyemet (valamint 18. évet be nem töltött gyermek esetén,  
az ő személyét) érintő adatkezeléssel (adatkezelésekkel) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót (tájékoztatók) tartalmát 
megismertem,

 ……………………………………………………… (küldő honvédelmi szervezet megnevezése) adatkezelési tájékoztatója

 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár KRI adatkezelési tájékoztatója

 ……………………………………………………… (üdülő) adatkezelési tájékoztatója

A megtekintett tájékoztatók előtt látható négyzetet kérjük megjelölni!

        

Kelt: 20……………… hó … nap      

Név: ……………………………………………

Aláírás: ………………………………………… 

érintett/igényjogosult (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője) 

        

Név: ……………………………………………

Aláírás: …………………………………………

hozzátartozó (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője) 

          

Név: ………………………………… Név: …………………………………

Aláírás: ……………………………… Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó 
 

18. életévet betöltött hozzátartozó 

         

Név: ………………………………… Név: …………………………………

Aláírás: ……………………………… Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó 18. életévet betöltött hozzátartozó 

         

”
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A honvédelmi miniszter 16/2020. (III. 25.) HM utasítása  
az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

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

1. A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosítása

1. §  A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre és a honvédelemért 
felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre terjed ki.”

2. §  Az Ut1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  tanulmányi szerződést a  2. számú melléklet szerinti mintaszerződés alapján kell megkötni, azzal, hogy 
a tanulmányi szabadidőre távolléti díjat kell folyósítani.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint folyósított távolléti díjon felül, a  tandíj összegének, valamint a  képzéshez kötelezően 
előírt tanszerek árának, valamint a  képzéssel összefüggésben felmerült utazási és szállásköltségek 50%-át lehet 
megtéríteni. Ezen támogatások meghatározása során a  jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összeget kell 
alapul venni.
(3) A tanulmányok elvégzésére kötelezés esetén a tanulmányi szabadidőre biztosított távolléti díjon felül
a) az iskolarendszerű képzés esetén
aa) a tandíj, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszer árának 100%-át,
ab) a szállás és az utazási költségeket és
ac) a természetbeni étkezést vagy
ad) a természetbeni étkezés megváltását,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén
ba) a tandíjat, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszerek árát, a szállás és az utazási költségeket és
bb) a természetbeni étkezést vagy
bc) a természetbeni étkezés megváltását
lehet megtéríteni.
(4) A támogatás összegét a (3) bekezdés aa), ad) és bc) pontja esetében a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt 
összegben, az ab), ba) pontja esetében adómentes juttatásként, az ac), bb) pontja esetében egyes meghatározott 
juttatásként kell megállapítani.”

3. §  Az Ut1.
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „közalkalmazottal” szövegrész helyébe a  „közalkalmazottal, honvédelmi 

alkalmazottal” szöveg,
b) 5. §-át megelőző alcímben a „köztisztviselőkre” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottakra” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében a „köztisztviselővel” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottal” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdésében a „köztisztviselőt” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottat” szöveg,
e) 5. § (3) bekezdésében a „köztisztviselőnek” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottnak” szöveg,
f ) 7. § (1) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott” szöveg és
g) 8.  § (2)  bekezdésében a  „HM Személyzeti Főosztály” szövegrész helyébe az  „MHP Személyzeti 

Csoportfőnökség” szöveg
lép.
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4. §  Az Ut1. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Ezen utasításnak az  egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 
16/2020. (III. 25.) HM utasítással megállapított 6. § (2) bekezdésében, valamint (4) bekezdésében foglalt rendelkezést 
2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”

5. §  Hatályát veszti az Ut1. 1. § (2) bekezdésében az „alkalmazási köre”, valamint a „köztisztviselővel” szövegrész.

2. A hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről 
szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosítása

6. §  A  hazai képzésen történő részvételről és a  tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. 
(X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  Rendelet 112.  § (1)  bekezdése szerinti tanulmányi szerződés alapján biztosított tanulmányi 
támogatások meghatározásakor a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegeket kell alapul venni.
(2) A  Rendelet 112.  § (1)  bekezdése szerinti tanulmányok elvégzésére kötelezés esetén biztosított tanulmányi 
támogatások meghatározása során
a) az iskolarendszerű képzés esetén
aa) a tandíj, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszer árának megállapításakor a jogosultat terhelő közteherrel 
megnövelt összeget és
ab) a szállás és az utazási költségeket adómentes juttatásként,
ac) a természetbeni étkezést egyes meghatározott juttatásként vagy
ad) a természetbeni étkezés megváltását, a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegben,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén
ba) a  tandíj, valamint a  képzéshez kötelezően előírt tanszer árát, a  szállás- és az  utazási költségeket, adómentes 
juttatásként és
bb) a természetbeni étkezést, egyes meghatározott juttatásként vagy
bc) a természetbeni étkezés megváltását, a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegben
kell alapul venni.”

7. §  Az Ut2. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Ezen utasításnak az  egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 
16/2020. (III. 25.) HM utasítással megállapított 5/A. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezést 2019. január 1-jétől 
kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 17/2020. (III. 31.) HM utasítása  
a honvédelmi alkalmazottak részére előírt honvédelmi továbbképzésről

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

1. Általános rendelkezések

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

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) szakmai felelős szervezet: a  munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) 

HM utasításban meghatározottak szerinti szervezet,
b) honvédelmi továbbképzés: Magyarország honvédelmi rendszerét, a  különleges jogrendben alkalmazható 

rendkívüli intézkedéseket bemutató alapvető elméleti ismeretek oktatása annak érdekében, hogy 
a honvédelmi alkalmazottak megismerjék e rendszerben elfoglalt helyüket.

2. A honvédelmi továbbképzésre vonatkozó szabályok

3. § (1) A  honvédelmi továbbképzés képzési programját (a továbbiakban: képzési program) a  HM Oktatási, 
Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) – a  HM Humánpolitikai Főosztály 
(a továbbiakban: HM HPF) egyetértésével – állítja össze a HM Védelmi Igazgatási Főosztály szakmai bedolgozásával.

 (2) A  képzési programot évente szeptember 1. és november 30. között kell felülvizsgálni, annak módosítása esetén 
a  módosított képzési programot a  HM OTKF tárgyév december 10-ig terjeszti fel a  HM Honvédelmi Államtitkár 
(a továbbiakban: HM HOÁT) részére jóváhagyásra.

 (3) A  jóváhagyott képzési program alapján kidolgozott tananyagot (a továbbiakban: tananyag) a  HM OTKF tárgyév 
január 20-ig megküldi a  honvédelmi szervezetek részére. A  tananyag évenkénti felülvizsgálatát a  HM OTKF végzi. 
A tananyag előkészítése és összeállítása, valamint annak évenkénti felülvizsgálata során a HM OTKF – a honvédelmi 
igazgatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos mellett – szükség esetén az (1) bekezdésben foglalt szervezeteken 
túl egyéb szakmai felelős szervezeteket is felkér.

4. § (1) A  honvédelmi továbbképzésben érintett honvédelmi szervezet vezetője az  oktatók módszertani felkészítésének 
időpontjáig intézkedik legalább egy, de legfeljebb négy fő oktató kijelölésére. Az oktatók a honvédelmi szervezet 
kiképzésért felelős szervezeti egységéből, vagy annak hiányában a  honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt 
szervezeti egységből kerülnek kijelölésre. A kijelölt oktatók évente módszertani felkészítésen vesznek részt.

 (2) A  honvédelmi továbbképzésben érintett honvédelmi szervezetek minden év január 31-ig meghatározzák 
a tárgyévre vonatkozó honvédelmi továbbképzés időpontjait. A honvédelmi szervezet a képzés tervezett időpontjait 
közzéteszi a honvédelmi alkalmazotti állomány részére és tájékoztatásul megküldi a HM OTKF részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint kijelölt oktatók, valamint és az  illetékes személyügyi szerv a  honvédelmi továbbképzéssel 
kapcsolatos adatokat egymás részére kölcsönösen megküldik.

5. § (1) A honvédelmi szervezetek minden év november 30-ig éves beszámoló jelentést küldenek a HM OTKF részére, amely 
tartalmazza a  tárgyévi honvédelmi továbbképzésben részvevők, a  képzést nem teljesítők és a  képzés alól 
mentesítésben részesülők számát, valamint a  képzés végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatokat és 
javaslatokat.

 (2) A HM OTKF évente december 10-ig éves összefoglaló jelentést terjeszt fel a HM HOÁT részére a tárgyévi honvédelmi 
továbbképzés kapcsán végrehajtott feladatokról és a  képzés teljesítésének eredményességéről. A  jelentést 
tájékoztatásul meg kell küldeni a HM HPF részére is.

 (3) A honvédelmi továbbképzés fejlesztéshez szükséges tapasztalatok, értékelések elkészítésébe a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága tapasztalat-feldolgozással foglalkozó szakmai szervezetei és szakértői is bevonhatók.
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3. Záró rendelkezések

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

7. § (1) A  képzési programot első alkalommal az  utasítás hatálybalépését követő 5 napon belül kell elkészíteni. 
A  kidolgozott képzési programot a  HM OTKF az  utasítás hatályba lépését követő 10 napon belül terjeszti fel 
jóváhagyásra a HM HOÁT részére.

 (2) A tananyagot a HM OTKF első alkalommal 2020. február 28-ig küldi meg a honvédelmi szervezetek részére.
 (3) Az  oktatói állomány módszertani felkészítését első alkalommal 2020. március 1. és március 31. között kell 

lebonyolítani.
 (4) A honvédelmi továbbképzésben érintett honvédelmi szervezetek első alkalommal 2020. március 20-ig határozzák 

meg a tárgyévre vonatkozó honvédelmi továbbképzés időpontjait.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 10/2020. (III. 31.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a  következő 
utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján dr. Baranyai Gábor miniszteri 
biztosi kinevezését – lemondására tekintettel – 2020. március 31-ei hatállyal visszavonom.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM utasítás.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A honvédelmi miniszter 18/2020. (IV. 10.) HM utasítása  
a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

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

1. A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosítása

1. §  A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az Utasítás1 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  1.  mellékletben foglalt táblázatnak a  költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri 
utasítások módosításáról szóló 18/2020. (IV. 10.) HM utasítással megállapított 1.  melléklet 5. sorát 2020. január 
1-jétől kell alkalmazni.”

2. Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosítása

3. §  Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás2) 
2. § 1. pontja a következő b) alponttal egészül ki:
(központosított bevétel:)
„b) a szerződések szerinti késedelmes teljesítésből befolyt késedelmi kamat vagy kötbér,”

4. §  Az Utasítás2 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  költségvetési év során az  árfolyamnyereséget előirányzat nélküli bevételként kell kezelni, és azt 
az  árfolyamveszteségek kiadásainak fedezetére kell felhasználni úgy, hogy az  árfolyamnyereség bevételeiből 
a honvédelmi szervezet előirányzat-módosítást kezdeményez.
(2) A  költségvetési év végén, legkésőbb november 30-ig a  honvédelmi szervezet a  nem előirányzatosított 
árfolyamnyereség összegének megfelelő kiadási és bevételi előirányzat-módosítást kezdeményez.”

5. §  Hatályát veszti az  Utasítás2 5.  § (1)  bekezdésében az „ , és a  főkönyvi könyvelésben kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások között számolja el” szövegrész.

3. A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 
60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása

6. §  A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a  pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás3) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § A  honvédelmi szervezetek szállítói számlát egymás részére nem állíthatnak ki. Az  egymásnak nyújtott 
szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékét a szolgáltatást nyújtó vagy a terméket átadó honvédelmi szervezet 
részére előirányzat-átcsoportosítással kell biztosítani.”

7. §  Az Utasítás3 12.  § (1)  bekezdésében a „80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 13.  §-a” szövegrész helyébe a „HM utasítás” 
szöveg lép.

4. A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, 
valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
19/2015. (V. 11.) HM utasítás módosítása

8. §  A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint 
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás 9. § (1a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  honvédelmi szervezet vezetője – figyelemmel a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól 
szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 82.  §-ában, a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről 
szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 23.  § (1)  bekezdésében és a  honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
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közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
14/D. §-ában foglaltakra – jogosult a teljesített bevételek (1) bekezdés szerint kiszámított összege terhére elismerés, 
jutalom, teljesítményjuttatás megállapítására.”

5. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak 
végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosítása

9. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 
39/2018. (XI. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás4) 8. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A PMT alapján a HM VGH
az IC általi jóváhagyást követően)
„ba) az előzetes költségbecslést megküldi – az MHP logisztikai haderőnemi szemlélő útján – az MHP Logisztikai és 
Gazdálkodási Csoportfőnökség részére a  képességcsomag keretében megvalósuló beruházás teljes életciklusára 
becsült logisztikai fenntartási és működési kiadások – ideértve az  időszakos ellenőrző mérésekkel és biztonsági 
felülvizsgálatokkal kapcsolatos költségeket is – megtervezése céljából, és”

10. §  Az Utasítás4 11. §-a helyébe a követkető rendelkezés lép:
„11. § A Munkacsoport állandó tagjai:
a) a HM VGH főigazgatója,
b) a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM VFF) főosztályvezetője,
c) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) főosztályvezetője,
d) a HM Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetője,
e) a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkárságvezetője,
f ) az MHP érintett haderőnemi szemlélője,
g) az MHP csoportfőnökei és
h) az MH Logisztikai Központ parancsnoka
vagy az általuk kijelölt személy.”

11. §  Az Utasítás4 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerint összeállított elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
43.  §-ában és a  honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/B. §-ában foglaltak figyelembevételével –
a) a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a HM VGH főigazgatójának felterjesztése alapján a miniszter 
vagy az általa kijelölt személy, és
b) egyéb esetekben a HM VGH főigazgatója
hagyja jóvá.”

12. §  Az Utasítás4 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az MH ARB
a) a 20. § c) pontja szerinti utalvány alapján az ingó eszközt vagyonnyilvántartásba veszi,
b) végrehajtja a  bevételezett ingó eszközök átadását vagy használatba adását az  érintett honvédelmi szervezet 
részére, valamint a  használatba adott ingó eszközök aktiválását az  érintett honvédelmi szervezet tájékoztatása 
alapján,
c) a  használatba adott ingó eszközök leltározásához szükséges leltáríveket megküldi a  használatba vevő 
honvédelmi szervezet részére, és
d) az időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámoló összeállítása során végzi ezen ingó eszközökkel 
kapcsolatos beszámolási feladatokat.”

13. §  Az Utasítás4 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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14. §  Az Utasítás4
a) 8.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „képességcsomagban szereplő feladatok végrehajtására;” 

szövegrész helyébe a „képesség megvalósítására;” szöveg,
b) 10. § b) pont ba) alpontjában a „jóváhagyása,” szövegrész helyébe az „elfogadása,” szöveg,
c) 13. § c) pontjában az „a HM VGH főigazgatója vagy a főigazgató által” szövegrész helyébe az „az általa” szöveg,
d) 15. § (2) bekezdésében a „titkárság” szövegrész helyébe a „Munkacsoport titkársága” szöveg,
e) 20. § d) pontjában az „ingatlanok, illetve az azokhoz” szövegrész helyébe az „ingatlanokhoz” szöveg,
f ) 23. § a) pontjában a „HM KÁT” szövegrész helyébe a „HM Közigazgatási Államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)” 

szöveg,
g) 23. § c) pont levezető szövegében a „HM VGHÁT szakutasítások” szövegrész helyébe a „belső rendelkezések 

vagy köriratok” szöveg,
h) 26.  § f )  pontjában a „rendjéről szóló VGHÁT szakutasításokban” szövegrész helyébe a „rendjét szabályozó 

belső rendelkezésekben vagy köriratokban” szöveg és
i) 32. § (1) bekezdésében a „14.” szövegrész helyébe a „23.” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszíti az Utasítás4 20. § b) pont bb) alpontjában a „főkönyvi számlaszám mélységben összevontan, NSIP 
készlet-csoportkódon” szövegrész.

6. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről szóló 6/2019. (I. 31.) HM utasítás 
módosítása

16. §  A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről szóló 6/2019. (I. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás5) 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM VGH főigazgatója vagy az általa kijelölt személy azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogosult, amelyek)
„f ) a miniszter, a HM közigazgatási államtitkár illetménymegállapítási jogkörébe tartozó
fa) tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő katona, valamint ezredes rendfokozattal 
rendszeresített titkárságvezető,
fb) miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek vezetője,
fc) államtitkár, miniszteri biztos, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főosztályvezető vagy 
titkárságvezető álláshelyen foglalkoztatott, vagy a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
29. § (3) bekezdése szerinti személy, vagy
fd) magasabb vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott
rendszeres illetményének – ide nem értve az  eseti pótlékot, valamint az  eseti kiegészítő illetményt – 
megállapításához, továbbá az  e  személyek illetménymegállapításnak vagy céljuttatásra nem minősülő 
illetményváltozásáról szóló értesítéshez,”
(kapcsolódnak.)

17. §  Az Utasítás5 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM VGH főigazgatója vagy az általa kijelölt személy azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogosult, amelyek)
„h) teljesítményjuttatásra, jutalomra vagy pénzjutalomra vonatkozó miniszteri döntésekhez, 
teljesítményelismerésre, motivációs elismerésre vagy céljuttatásra vonatkozó munkáltatói döntésekhez”
(kapcsolódnak.)

18. §  Az Utasítás5 19. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „meglétét, majd a kötelezettségvállaló aláírását követően 
kitölti a  pénzügyi és számviteli záradékot a  szerződéskivonat valamennyi példányán, és” szövegrész helyébe 
a  „meglétét, kitölti a  pénzügyi és számviteli záradékot a  szerződéskivonat valamennyi példányán, majd 
a kötelezettségvállaló aláírását követően” szöveg lép.
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7. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről szóló  
7/2019. (I. 31.) HM utasítás módosítása

19. §  A költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről szóló 7/2019. (I. 31.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás6) 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[Szabad előirányzat rendelkezésre állása esetén – figyelemmel a  (3)  bekezdésben foglaltakra, valamint a  (2)  bekezdés 
a)  és b)  pontjában foglaltak kivételével – saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a  kiadási és 
a kapcsolódó bevételi előirányzatok terhére vagy javára, a kiemelt kiadási előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton 
belül a rovatok között, valamint a rovatokon belül
honvédelmi szervezet vezetője]
„ad) a  kerekítési szabályok érvényesítése érdekében 100 forint értékhatárig, a  kiemelt képességfejlesztési 
programok általános forgalmi adó előirányzata tekintetében,”

20. §  Az Utasítás6 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM VGH főigazgatója előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre)
„a) a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet alcímein belül a honvédelmi szervezetek között, 
továbbá a honvédelmi szervezetek költségvetésén belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok és rovatok
aa) között, ideértve a  személyi juttatások előirányzatairól a  dologi kiadások között elszámolandó K336. „Szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások” rovatra történő átcsoportosítást is, és
ab) javára a  honvédelmi szervezet vezetőjének egyetértésével vagy terhére, az  érintett honvédelmi szervezet 
vezetőjének tájékoztatása mellett,”

21. §  Az Utasítás6 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az MHP a 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja és az MH EK a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a kiemelt 
képességfejlesztési programokhoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításairól szóló vezetői tájékoztatót a HM VGH 
útján megküldi, felterjeszti a HM KÁT részére.
(2) A vezetői tájékoztató tartalmazza a kezdeményező szakmai indoklását és a HM VGH pénzügyi záradékát.
(3) A vezetői tájékoztató HM KÁT általi jóváhagyását követően a HM VGH és az MH EK a 13. § szerint jár el.”

22. §  Az Utasítás6 3.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában az  „utólagos tájékoztatásával” szövegrész helyébe 
az „MHP általi utólagos logisztikai jellegű szakmai tájékoztatásával” szöveg lép.

8. A képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek 
alkalmazásáról szóló 4/2020. (II. 13.) HM utasítás módosítása

23. §  A képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról szóló 
4/2020. (II. 13.) HM utasítás
a) 1. melléklete a 3. melléklet szerinti szöveggel,
b) 2. melléklete a 4. melléklet szerinti szöveggel
lép hatályba.

9. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 18/2020. (IV. 10.) HM utasításhoz

Az Utasítás1 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1
Folyó-

szám
A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése

Éves reprezentációs norma 

a felszámítási alap %-ában

I.)

5 3. helyettes államtitkár, Magyar Honvédség parancsnokának 
helyettesei, Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnök, 
miniszteri biztos, a Kit. 29. § (3) bekezdésében foglalt álláshelyet 
betöltő személy, HM kabinetfőnök, HM Miniszteri Titkárság 
titkárságvezető, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-
helyettesei, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgató 
(főigazgató-helyettes)

650

2. melléklet a 18/2020. (IV. 10.) HM utasításhoz

 1. Az Utasítás4 1. melléklet 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A rendezvény lebonyolítására kijelölt személy a jóváhagyott rendezvényterv alapján számol el.”

 2. Hatályát veszíti az Utasítás4 1. melléklet 7. pont 7.3. alpontjában az „a referatúránál” szövegrész.

3. melléklet a 18/2020. (IV. 10.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 4/2020. (II. 13.) HM utasításhoz

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) előzetes tájékozódáshoz való jog,
b) hozzáféréshez való jog,
c) helyesbítéshez való jog,
d) az adatkezelés korlátozásához való jog,
e) 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 
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: 

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.
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 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: ugyf els zolg alat @ na ih.h u; honlap: w ww .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.”

4. melléklet a 18/2020. (IV. 10.) HM utasításhoz
„2. melléklet a 4/2020. (II. 13.) HM utasításhoz

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) előzetes tájékozódáshoz való jog,
b) hozzáféréshez való jog,
c) helyesbítéshez való jog,
d) az adatkezelés korlátozásához való jog,
e) 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 
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: 

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: ugyf elszo lgalat @ na ih.h u; honlap: 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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Államtitkári intézkedések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 13/2020. (HK 5.) HM KÁT intézkedése  
egyes gazdálkodási tárgyú HM KÁT intézkedések módosításáról

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

 1. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 9/2019. HM KÁT intézkedés (a továbbiakban: 
Intézkedés1.) 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. A minisztérium intézményi előirányzatai vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult
a) a HM KÁT, a HM parlamenti államtitkár és a HM honvédelmi államtitkár a rendelkezésükre bocsátott saját és 
az irányításuk alá tartozó HM szervek részére jóváhagyott előirányzat-keretek terhére összeghatártól függetlenül,
b) a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT) nettó 50 millió forintig, 
nettó 15 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a HM KÁT tájékoztatásával,
c) a HM JIHÁT kivételével a helyettes államtitkárok és a HM kabinetfőnök a rendelkezésükre bocsátott saját 
és  az  irányításuk alá tartozó HM szervek részére jóváhagyott előirányzat-keretek terhére nettó 15 millió forintig 
a HM JIHÁT tájékoztatásával, valamint
d) a minisztérium szakfeladatra elkülönített előirányzata felett rendelkező HM szerv vezetője, a SzÜO 
osztályvezetője, valamint a sajtófőnök a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére nettó kétmillió forintig.”

 2. Az Intézkedés1. a következő 17a. ponttal egészül ki:
„17a. A tömeges megbetegedést okozó (COVId-19) humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek 
elhárítása kapcsán elrendelt kötelezettségvállalási korlátozások maradéktalan betartása érdekében a 17. pont 
szerinti kötelezettségvállalásra, valamint az előzetes kötelezettségvállalást nem igénylő beszerzésekre 
–  összeghatártól függetlenül – kizárólag a HM KÁT által írásban kijelölt személy előzetes engedélyezése alapján 
kerülhet sor.”

 3. Az Intézkedés1. 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. A teljesítés igazolása a HM Fejezet egységes Számviteli Politikában (a továbbiakban: Számviteli Politika) 
meghatározott formátumú nyomtatványon – utalványrendeleten – történik. A teljesítéseket az érintett előirányzat-
kerettel rendelkező HM szerv vezetője, valamint az Igazgatóság igazgatója, illetve akadályoztatásuk esetén 
helyettesük igazolja.”

 4. Az Intézkedés1. 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. A minisztérium intézményi előirányzatai vonatkozásában utalványozásra jogosult
a) a HM KÁT, a HM parlamenti államtitkár, a HM honvédelmi államtitkár, a helyettes államtitkárok és a HM 
kabinetfőnök a rendelkezésükre bocsátott saját előirányzat-keret terhére összeghatártól függetlenül,
b) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSzF) főosztályvezetője, illetve 
akadályoztatása esetén helyettese összeghatártól függetlenül,
c) a HM GTSzF főosztályvezető kivételével a minisztérium szakfeladatra elkülönített előirányzata felett rendelkező 
HM  szerv vezetője, a SzÜO osztályvezetője, valamint a sajtófőnök, illetve akadályoztatásuk esetén helyettesük 
a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére nettó kétmillió forintig.”

 5. Az Intézkedés1. 19. pontjában a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
 6. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai 

végrehajtásának szabályairól szóló 3/2019. HM KÁT intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés2.) 4. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4. A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi 
gazdálkodásának rendjéről szóló 47/2018. (XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási utasítás) 31. § 
a)  pontja szerinti eljárásrend alapján történik, a költségvetési beszámoláshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat 
a  gazdálkodási utasítás 39. §-a szerinti HM körlevél alapján kell elkészíteni úgy, hogy a HM KTKF által kezelt 
előirányzatok tekintetében a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást a HM KTKF főosztályvezető hagyja jóvá, 
függetlenül a 13. pont szerinti kötelezettségvállaló személyétől.”
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 7. Az Intézkedés2. 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Kötelezettséget
a) az 5–6. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzatokra a HM KTKF főosztályvezetője,
b) a 7–11. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a HM közigazgatási államtitkára
vállalhat.”

 8. Az Intézkedés2. a következő 14a. ponttal egészül ki:
„14a. A tömeges megbetegedést okozó (COVId-19) humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek 
elhárítása kapcsán elrendelt kötelezettségvállalási korlátozások maradéktalan betartása érdekében a 13. pont 
a)  alpontja szerinti kötelezettségvállalásra – összeghatártól függetlenül – kizárólag a HM KÁT által írásban kijelölt 
személy előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor.”

 9. Az Intézkedés2. 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A támogatási okiratok és támogatási szerződések tervezeteit a HM JF részére jogi ellenőrzés céljából minden 
esetben meg kell küldeni.”

 10. Az Intézkedés2. 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Az „egyéb honvédelmi működési kiadások” (8/2/46) jogcímcsoport vonatkozásában kezelő szervezetnek 
a HM GTSzF minősül, és az Utasításban foglalt feladatain túl a HM VGH által előkészített átcsoportosítási javaslatot 
megküldi a Pénzügyminisztérium részére előzetes engedélyeztetés céljából. A Pénzügyminisztérium által előzetesen 
engedélyezett átcsoportosítási javaslatot megküldi a HM VGH részére.”

 11. Hatályát veszti az Intézkedés2. 12. pontja.
 12. ez az  intézkedés az aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.*

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

A HM KÁT intézkedéssel egyetértek:

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. április 1.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 12/2020. (HK 5.) HM KÁT határozata  
a 2020. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló határozat módosításáról**

** A határozatot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 16/2020. (HK 5.) HM KÁT határozata  
a 2020. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról***

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 205/2020. (HK 5.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO egységesítési egyezmények 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 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetre terjed ki.

 2. STAnAG 2019 (edITIOn 7) nATO JOInT MILITARy SyMBOLOGy – APP-6 edITIOn d / nATO összhaderőnemi katonai 
jelek és jelzések című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Hadműveleti 

Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HdMCSF),
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás Honvédelmi Közlönyben (a továbbiakban: HK) történő 

közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az  MH 
Központi doktrinális Adatbázisban (a továbbiakban: MH KdAB) elérhető.

 3. STAnAG 2070 (edITIOn 5) eMeRGenCy BURIAL PROCedUReS – ATP-92 edITIOn A / Háborús szükséghelyzeti 
temetkezési eljárások című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF),
b) témakezelő: MHP SzCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 4. STAnAG 2122 (edITIOn 4) ReQUIReMenT FOR TRAInInG In CASUALTy CARe And BASIC HyGIene FOR ALL MILITARy 
PeRSOnneL – AMedP-8.15 edITIOn A / Követelmények a katonák sérült ellátási és alapszintű higiénés ismereteik 
oktatására című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH eK),
b) témakezelő: MH eK,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 5. STAnAG 2132 (edITIOn 3) dOCUMenTATIOn ReLATIVe TO InITIAL MedICAL TReATMenT And eVACUATIOn – 
AMedP-8.1 edITIOn A / Az elsődleges egészségügyi ellátás és kiürítés dokumentációja című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK Védelem-egészségügyi Igazgatóság (a továbbiakban: MH eK VeIG) Védelem-egészségügyi 

Stratégiai Tervező Osztály (a továbbiakban: MH eK VeIG VeSTO),
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 6. STAnAG 2136 (edITIOn 6) ReQUIReMenTS FOR WATeR POTABILITy dURInG FIeLd OPeRATIOnS And In eMeRGenCy 
SITUATIOnS – AMedP-4.9 edITIOn A / Az ivóvíz minőségi követelményei hadműveletek és sürgős helyzetek során 
című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
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b) témakezelő: MH eK VeIG Foglalkozás-egészségügyi és Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: MH eK 
VeIG FeKI),

c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 7. STAnAG 2181 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR THe MILITARy COnTRIBUTIOn TO PeACe SUPPORT – 
AJP-3.4.1 edITIOn A / A béketámogató műveletekben való katonai közreműködés szövetséges összhaderőnemi 
doktrínája című nATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 8. STAnAG 2182 (edITIOn 3) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR LOGISTICS – AJP-4 edITIOn B / Szövetséges 
összhaderőnemi Logisztikai doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF),
b) témakezelő: MHP LGCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, lefordítva, 

magyar nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 9. STAnAG 2228 (edITIOn 4) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR MedICAL SUPPORT – AJP-4.10 edITIOn C / Szövetséges 
összhaderőnemi egészségügyi biztosítás doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG VeSTO,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 10. 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 bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MHP LGCSF Logisztikai Műveleti és Közlekedési Főnökség,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 11. STAnAG 2235 (edITIOn 3) PRe- And POST-dePLOyMenT HeALTH ASSeSSMenTS – AMedP-4.8 edITIOn A / 
Az alkalmazás előtti és utáni egészségügyi állapotfelmérés című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (a továbbiakban: MH eK VeIG 

RAVGyI),
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 12. STAnAG 2282 (edITIOn 3) ALLIed TACTICAL PUBLICATIOn FOR eXPLOSIVe ORdnAnCe dISPOSAL – ATP-3.18.1, 
edITIOn A / Többnemzeti és összhaderőnemi tűzszerész műveletek című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF),
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b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 13. STAnAG 2295 (edITIOn 4) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR COUnTeRInG IMPROVISed eXPLOSIVe deVICeS (C-Ied) – 
AJP- 3.15 edITIOn C / Rögtönzött Robbanószerkezetek elleni Védelem Szövetségi összhaderőnemi doktrína című 
nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, lefordítva, 

magyar nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 14. STAnAG 2461 (edITIOn 2) THe MedICAL MAnAGeMenT OF CBRn CASUALTIeS – AMedP-7.1 edITIOn A / ABV sérültek 
egészségügyi ellátása című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet (a továbbiakban: MH eK VeIG TKLI),
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 15. STAnAG 2466 (edITIOn 3) denTAL FITneSS STAndARdS FOR MILITARy PeRSOnneL And THe nATO denTAL FITneSS 
CLASSIFICATIOn SySTeM – AMedP-4.4 edITIOn A / Fogászati szűrések egységesítése a katonaállomány részére 
és  a  nATO fogászati alkalmasság osztályozási rendszere című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a  következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH fősztomatológus,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 16. STAnAG 2471 (edITIOn 4) CHeMICAL, BIOLOGICAL, RAdIOLOGICAL And nUCLeAR (CBRn) HAzARd MAnAGeMenT 
FOR AIRLIFT OPeRATIOnS – ATP-88 edITIOn A / ABV veszély kezelése légi szállítás során című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 17. STAnAG 2484 (edITIOn 3) nATO FIRe SUPPORT dOCTRIne – AArtyP-5 edITIOn B / nATO tűztámogatási doktrína 
című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Haderőnemi Szemlélőség (Szárazföld) (a továbbiakban: MHP HSz SzF);
b) témakezelő: MHP HSz SzF;
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 18. STAnAG 2490 (edITIOn 4) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR THe COndUCT OF OPeRATIOnS – AJP-3 edITIOn C / 
Szövetséges összhaderőnemi műveleti doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.
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 19. STAnAG 2497 (edITIOn 6) WARnInG And RePORTInG And HAzARd PRedICTIOn OF CHeMICAL, BIOLOGICAL, 
RAdIOLOGICAL And nUCLeAR InCIdenTS (ReFeRenCe MAnUAL) – AeP-45 edITIOn e / Az atom, biológiai és a vegyi 
eseményekkel kapcsolatos jelentések, riasztások és a veszélyeztetett területek előrejelzésére vonatkozó 
automatizált (gépi) feldolgozás szabályai (programozói kézikönyv) című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MH Görgei Artúr Vegyivédelmi és Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK),
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 20. STAnAG 2514 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR nOn-COMBATAnT eVACUATIOn OPeRATIOnS – AJP-3.4.2 
edITIOn A / Szövetséges összhaderőnemi doktrína nem hadviselők kimenekítésére indított műveletekhez című 
nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 21. STAnAG 2518 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR InFORMATIOn OPeRATIOnS – AJP-3.10 edITIOn A / 
Információs műveletek doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 22. STAnAG 2522 (edITIOn 2) SPeCIALIST CBRn deFenCe CAPABILITIeS – ATP-3.8.1 VOLUMe II edITIOn A / Kézikönyv 
az  ABV védelmi szakalegységek alkalmazásához című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a 
következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény fenntartással, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely 
elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

e) fenntartás:
ea) a nATO egységesítési egyezmény 2.6.3. és 5.5. pontjában meghatározottak bevezetése 

a megnevezett képességek teljes kialakítása és felszerelése megvalósulásáig nem lehetséges,
eb) a nATO egységesítési egyezmény 7.3. pontjában megfogalmazottak bevezetése nem értelmezhető, 

tekintettel arra, hogy az MH haditengerészeti erőkkel, illetve a feladathoz kapcsolódó speciális ABV 
védelmi csapatokkal nem rendelkezik, így a tengerészeti műveletekben sem tud részt venni.

 23. STAnAG 2524 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR JOInT TARGeTInG – AJP-3.9 edITIOn A / Szövetségi 
összhaderőnemi célkezelési doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 24. STAnAG 2525 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR COMMUnICATIOn And InFORMATIOn SySTeMS – AJP-6 
edITIOn A / A híradó informatikai rendszerek szövetséges összhaderőnemi doktrínája című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF),
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 
angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 25. STAnAG 2526 (edITIOn 2) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR THe PLAnnInG OF OPeRATIOnS – AJP-5 edITIOn A / 
Szövetséges összhaderőnemi hadműveleti szintű művelet tervezési doktrína című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 26. STAnAG 2529 (edITIOn 2) RAPIdLy dePLOyABLe OUTBReAK InVeSTIGATIOn TeAM (RdOIT) – AMedP-7.7 edITIOn A / 
járványok kitörését vizsgáló, gyorsan kitelepíthető erők című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG FeKI / MH eK VeIG TKLI,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény fenntartással, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely 
elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

e) fenntartás: csak többnemzeti együttműködésben, a LAB és esetleg ePI modul részleges felvállalásával, 
esetleg civil-katonai együttműködésben – szerződött partnerekkel – hajtható végre.

 27. STAnAG 2536 (edITIOn 3) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR PeTROLeUM – AJP-4.7 edITIOn B / Szövetséges 
összhaderőnemi üzemanyag doktrína című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MHP LGCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 28. STAnAG 2544 (edITIOn 2) ReQUIReMenTS FOR MILITARy ACUTe TRAUMA CARe TRAInInG – AMedP-8.12 edITIOn A / 
Harctéri akut trauma ellátás kiképzési követelményei című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH fősebész,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 29. STAnAG 2548 (edITIOn 3) MAnAGeMenT OF POST dePLOyMenT SOMATOFORM COMPLAInTS – AMedP-8.14 
edITIOn A / Misszió utáni szomatoform panaszok kezelése című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 30. STAnAG 2553 (edITIOn 2) nATO PLAnnInG GUIde FOR THe eSTIMATIOn OF CHeMICAL, BIOLOGICAL, 
RAdIOLOGICAL And nUCLeAR (CBRn) CASUALTIeS – AMedP-7.5 edITIOn A / nATO Tervezési Irányelvek a CBRn 
Hadviselés következtében keletkező áldozatok számának felbecslésére című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG TKLI,
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c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 31. STAnAG 2563 (edITIOn 2) ALLIed JOInT CIVIL-MILITARy MedICAL InTeRFACe dOCTRIne – AJMedP-6 edITIOn A / 
Szövetséges összhaderőnemi civil-katonai egészségügyi együttműködés doktrína című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK, 
b) témakezelő: MH eK VeIG VeSTO, 
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 32. STAnG 2576 (edITIOn 1) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR THe MILITARy COnTRIBUTIOn TO HUMAnITARIAn 
ASSISTAnCe – AJP-3.4.3 edITIOn A / Katonai részvétel humanitárius segítségnyújtásban című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 33. STAnAG 2590 (edITIOn 1) ALLIed JOInT dOCTRIne FOR THe MILITARy COnTRIBUTIOn TO STABILIzATIOn And 
ReCOnSTRUCTIOn – AJP-3.4.5 edITIOn A / Szövetséges összhaderőnemi doktrína a stabilizációs és újjáépítési 
katonai közreműködésről című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 34. STAnAG 2606 (edITIOn 2) GUIdAnCe FOR THe COndUCT OF TACTICAL STABILITy ACTIVITIeS And TASKS – 
ATP-3.2.1.1 edITIOn B / Útmutatás a stabilizációs műveletek harcászati szintű vezetéséhez és feladatok 
végrehajtásához című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 35. STAnAG 2609 (edITIOn 2) InTeRSeRVICe CHeMICAL, BIOLOGICAL, RAdIOLOGICAL And nUCLeAR eXPLOSIVe 
ORdnAnCe dISPOSAL OPeRATIOnS (CBRn eOd) On MULTInATIOnAL dePLOyMenTS – AeOdP-8 edITIOn B /  
CBRn–eOd feladatok nemzetközi környezetben című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 36. STAnAG 2618 (edITIOn 1) ALLIed dOCTRIne FOR GROUnd-BASed AIR deFenCe – ATP-82 edITIOn A / 
összhaderőnemi földi telepítésű légvédelem doktrínája című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 
angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 37. STAnAG 2635 (edITIOn 1) WeAPOnS ATTACK SIGnATURe And PROTeCTIOn SySTeM eVALUATIOn – ATP-106 
edITIOn A / Fegyveres támadások jellemzői és védelmi rendszer értékelése című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HdMCSF,
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 38. STAnAG 2873 (edITIOn 5) COMMAndeR’S GUIde On MedICAL SUPPORT TO CHeMICAL, BIOLOGICAL, 
RAdIOLOGICAL, And nUCLeAR (CBRn) deFenSIVe OPeRATIOnS – AMedP-7.6 edITIOn A / Parancsnokok részére 
kiadott irányelvek a CBRn hadviselés egészségügyi biztosítására vonatkozóan című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG TKLI,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 39. STAnAG 2910 (edITIOn 5) nUCLeAR WeAPOnS eFFeCTS And ReSPOnSeS CASUALTy And dAMAGe ASSeSSMenT 
FOR eXeRCISeS – AXP-6 edITIOn d / nukleáris fegyverek hatásai és reagálásai a gyakorlatok veszteség- és 
kárfelmérése című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MH GAVIK,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 40. STAnAG 2934 (edITIOn 4) nATO LAnd-BASed FIRe SUPPORT PROCedUReS – AArtyP-1 edITIOn C / Tűztámogatási 
eljárások című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 41. STAnAG 3101 (edITIOn 16) eXCHAnGe OF FLIGHT SAFeTy InFORMATIOn – AFSP-1.1 edITIOn A / Repülésbiztonsági 
információk cseréje című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a)  témafelelős: MHP Repülésbiztonsági Főnökség (a továbbiakban: MHP ReBIF),
b) témakezelő: MHP ReBIF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 42. STAnAG 3114 (edITIOn 9) AeROMedICAL TRAInInG OF FLIGHT PeRSOnneL – AAMedP-1.2 edITIOn A / nATO 
repülő-hajózó állomány repülő-egészségügyi kiképzése című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG RAVGyI,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény fenntartással, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban 
elérhető.
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e) fenntartás / reservation:
ea) technikai okok miatt rapid dekompressziós felszállást az MH nem végez / rapid decompression 

training is not available due to technical problems,
eb) térbeli dezorientációs kiképzést technikai feltételek hiánya miatt az MH nem hajt végre / spatial 

disorientation training is not available due to technical problems,
ec) HeUBA helikopteres víz alatti kimentési gyakorlatot technikai feltételek, így különösen víz alatti 

légző berendezés hiányában az MH nem hajt végre / underwater escape training is not available 
due to technical problems,

f ) megjegyzés / comments: 
fa) a túlnyomásos lélegeztetés teszt a barokamrán kívüli tesztberendezésen kétévente áll rendelkezésre 

a vadászrepülőgép-vezető pilóták számára, demonstrációs jelleggel / pressure breathing test is 
performed on test-equipment – outside the hypobaric chamber –, every two years as jet pilots,

fb) a hypoxiás tréninget barokamrában a GRIPen pilóták 8000 méteren (26600 lábon) évente hajtják 
végre alacsony nyomású kamrában, a többi jet pilóta számára évente 25000 láb (7600 méteres) 
magasságon történik a vizsgálat, merevszárnyú szállító repülőgép személyzet részére kétévente / for 
Swedish request hypoxic training is performed for GRIPen pilots on 26000 ft altitude in hypobaric 
chamber, for all other jet pilots hypoxic training is performed on 25000 ft high annually, for fixed 
wing transport pilots every two years,

fc) centrifuga vizsgálat a G-tűrőképesség minősítésére csak a GRIPen pilóták részére történik 
a  GRIPen  átképzési program keretében Linköpingben, a dinamikus Repülési Szimulátor (dFS) 
létesítményben / centrifuge practical training is performed only for GRIPen pilots in Swedish dFS 
[dynamic Flight Simulator] establishment, Linköping, with qualification in GRIPen Transition 
Programme.

 43. STAnAG 3374 (edITIOn 7) FLIGHT InSPeCTIOn OF nATO RAdIO/RAdAR nAVIGATIOn And APPROACH AIdS – AetP-1 
edITIOn e / nATO rádiónavigációs rendszerek légi ellenőrzése című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP IICSF,
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 44. STAnAG 3474 (edITIOn 6) TeMPORARy FLyInG ReSTRICTIOnS dUe TO eXOGenOUS FACTORS AFFeCTInG AIRCReW 
eFFICIenCy – AAMedP-1.6 edITIOn A / A repülőszemélyzet teljesítményét befolyásoló külső tényezők miatt 
szükséges átmenetei repülési kockázatok című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG RAVGyI,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 45. STAnAG 3526 (edITIOn 8) InTeRCHAnGeABILITy OF nATO AIRCReW MedICAL CATeGORIeS – AAMedP-1.10  
edITIOn A / A nATO légi egészségügyi személyzet cserélhetőségi kategóriái című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG RAVGyI,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 46. STAnAG 3745 (edITIOn 5) MedICAL TRAInInG And eQUIPMenT ReQUIReMenTS FOR SeARCH And ReSCUe (SAR) 
And COMBAT SeARCH And ReSCUe (CSAR) MISSIOnS – AAMedP-1.12 / (Harci) Kutató-mentő gépek személyzetének 
egészségügyi kiképzése és felszerelési minimuma című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG RAVGyI / MH eK VeIG egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezményfenntartással, teljes 
terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban 
elérhető,

e) fenntartás / reservation: az MH nem rendelkezik Harci Kutató-Mentő Szolgálat képességgel és nem hajt végre 
a nATO egységesítési egyezmény „A” Függelékben nevesített, kiterjesztett, átfogó kompetenciákat 
megkövetelő egészségügyi kiképzést (2.2. pont alatt: Kiterjesztett egészségügyi kiképzési tematika) / HdF 
have no capabilities for Combat Search and Rescue and do not perform SAR requiring extended medical 
training and competencies specified in Annex „A”. Section A.2.2. (extended Medical Training Syllabus).

 47. STAnAG 3759 (edITIOn 10) nATO SUPPLeMenT TO ICAO dOC 8168-OPS/611, VOLUMe II, FOR THe PRePARATIOn OF 
InSTRUMenT APPROACH And dePARTURe PROCedUReS – AATCP-1 edITIOn e / nATO kiegészítés az ICAO dOC. 
8168-OPS/611, II-es kötetéhez, a műszeres megközelítési és indulási eljárások tervezéséhez című nATO 
egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 48. STAnAG 3817 (edITIOn 6) nATO SUPPLeMenT TO ICAO dOC 4444 AnneX 2, dOC 4444-ATM/501, AnneX 10 VOL II 
And dOC 9432-An/952 – nATO RAdIOTeLePHOny PHRASeOLOGy- AATCP-2 edITIOn A / nATO légiforgalmazási 
kifejezések című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 49. STAnAG 3896 (edITIOn 6) AeROSPACe eMeRGenCy ReSCUe And MISHAP ReSPOnSe InFORMATIOn (eMeRGenCy 
SeRVICeS) / Légijármű segélyhívás és MISHAP válasz információk (vészhelyzeti szolgáltatások) című nATO 
egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Biztonságtechnikai Főnökség (a továbbiakban: MHP BTF),
b) témakezelő: MHP BTF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 50. STAnAG 3970 (edITIOn 5) COnTenT And FORMAT OF FLIGHT InFORMATIOn PUBLICATIOn (FLIP) TeRMInAL HIGH/
LOW InSTRUMenT APPROACH PROCedUReS, InSTRUMenT dePARTURe PROCedUReS And AeROdROMe 
dIAGRAMS/LAyOUTS – AATMP-23 edITIOn A / A repüléstájékoztató kiadvány körzeti műszeres megközelítési eljárás 
térképeinek, műszeres indulási eljárás térképeinek és repülőtér diagramjának adattartalma, formátuma című nATO 
egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Haderőnemi Szemlélőség (Légierő) (a továbbiakban: MHP HSz Le),
b) témakezelő: MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (a továbbiakban: MH LVIK),
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 51. STAnAG 4701 (edITIOn 1) nATO HAndBOOK FOR SAMPLInG And IdenTIFICATIOn OF BIOLOGICAL, CHeMICAL And 
RAdIOLOGICAL AGenTS (SIBCRA) – AeP-66 edITIOn A / Kézikönyv az atombiológiai és vegyi mintavétel 
és -azonosítás végrehajtására című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HTCSF,
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.
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 52. STAnAG 5500 (edITIOn 8) COnCePT OF nATO MeSSAGe TeXT FORMATTInG SySTeM (COnFORMeTS) – AdatP-3 
edITIOn A VeRSIOn 2 / nATO üzenetek üzenetformátum rendszere című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a)  témafelelős: MHP IICSF,
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 53. 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 bevezetésre kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF),
b) témakezelő: MHP KIKCSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.

 54. STAnAG 7149 (edITIOn 6) nATO MeSSAGe CATALOGUe – APP-11 edITIOn d / nATO üzenetformátum katalógus című 
nATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP IICSF,
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezményfenntartással, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely 
elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető,

e) fenntartás: 
ea) a formalizált üzenetek jelenleg és a közeljövőben elektronikus feldolgozással itthon szinte kizárólag 

a légi nATO rendszerekben – ICC, TdL – használatosak,
eb) a kézi feldolgozással használatos néhány üzenet, különböző szakterületeken – CBRn, logisztika, 

egészségügy – lehetséges,
ec) az üzenetek szélesebb körű használata automatizált rendszerekben csak akkor valósulhat meg, 

ha az MH rendelkezik automatizált vezetési-irányítási rendszerekkel.

 55. STAnAG 7165 (edITIOn 3) InITIAL InVeSTIGATIOn And IMMedIATe MAnAGeMenT OF LASeR eye dAMAGe In 
AIRCReW – AAMedP-1.9 edITIOn B / Lézer okozta szemsérülés azonnali kivizsgálása és kezelése című nATO 
egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK VeIG RAVGyI / MH szemész főszakorvos,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezményfenntartással, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban 
elérhető,

e) fenntartás / reservation: az MH eK Szemészeti Osztályán a nATO egységesítési egyezményben felsorolt 
sztereólátás vizsgáló eszközök nem állnak rendelkezésre, kizárólag a „Lang teszt”./ the Stereo vision testing 
devices listed in the STAnAG 7165 document are not available at the Hungarian defence Forces, Medical 
Centre, Ophthalmology department, only the „Lang Test” is available.

 56. STAnAG 7196 (edITIOn 1) THe nATO SURVIVAL, eSCAPe/eVASIOn, ReSISTAnCe And eXTRACTIOn (SeRe) TRAInInG 
STAndARd – APRP-3.3.7.5 edITIOn A / Személyi mentéssel kapcsolatos kiképzés című nATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP KIKCSF,
b) témakezelő: MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű dandár,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH 
KdAB-ban elérhető.
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 57. STAnAG 7199 (edITIOn 3) nATO SUPPLeMenT T ICAO dOC 8168 VOLUMe I – FLIGHT PROCedUReS – AFPP-1 edITIOn 
B / nATO kiegészítés az ICAO dOC. 8168 I-es kötetéhez, repülési eljárások című nATO egységesítési egyezmény 
bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSz Le,
b) témakezelő: MH LVIK,
c) az alkalmazás időtartama: az utasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 58. STAnAG 7224 (edITIOn 1) WATeR SURVIVAL TRAInInG FOR AIRCReWS And deSIGnATed FLyInG PeRSOnneL – 
APRP-3.3.7.1 edITIOn A / Repülő személyzet vízi túlélő képzése című nATO egységesítési egyezmény bevezetésre 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP KIKCSF,
b) témakezelő: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis,
c) az alkalmazás időtartama: a szakutasítás HK-ban történő közzétételének napjától visszavonásig,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a légierőnél kerül bevezetésre, amely elektronikusan az MH KdAB-ban elérhető.

 59. Hatályát veszti:
a) a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 16/2017. (HK 7.) HVKFH szakutasítással bevezetett STAnAG 2228 

edITIOn 3,
b) a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 17/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítással bevezetett STAnAG 2282 

edITIOn 2,
c) a Magyar Honvédség Vezetési és doktrinális Központ parancsnokának 138/2012. (HK 5.) MH VdK 

szakutasítással bevezetett STAnAG 2490 edITIOn 3,
d) a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének 4/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF 

szakutasítással bevezetett STAnAG 2512 edITIOn 2,
e) a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének 4/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF 

szakutasítással bevezetett STAnAG 2536 edITIOn 2,
f ) a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 48/2014. (HK 10.) HVKFH szakutasítással bevezetett STAnAG 2577 

edITIOn 1,
g) a Magyar Honvédség Vezetési és doktrinális Központ parancsnokának 139/2012. (HK 5.) MH VdK 

szakutasítással bevezetett STAnAG 7186 edITIOn 1.

 60. ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 149/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálatok erői feladatellátásának rendjéről 

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. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség katonai szervezeteire.
 2. A Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: SzFKSz) elemei 2020. március 27-én 08.00 órától 

visszaállnak a Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat 
ellátásának rendjéről és követelményeiről szóló M/7/2019 MH PK intézkedés szerinti szolgálat ellátási rendre, 
jelen intézkedés 3. és 4. pontjában meghatározott eltérésekkel.

 3. A 4. szakasz az alapfeladatain túl, a meglévő technikai eszközeivel felkészül nem fegyveres, szállítási feladatok 
végrehajtására négyórás megindulási készenléttel.
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 4. További intézkedésig az SzFKSz zászlóalj Harccsoport felfüggesztésre kerül, nem képezi részét az SzFKSz 
rendszerének, állománya nem kerül kijelölésre. Az SzFKSz Század Harccsoport továbbra is része az SzFKSz 
rendszerének, állománya kijelölésre kerül. 

 5. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
 6. Hatályát veszti 2020. március 27. 08.00 órai hatállyal:

a) a Magyar Honvédség egyes kijelölt erőinek kirendeléséről szóló 131/2020. MH PK parancs 8. pont 
f )–h) alpontja és

b) a Közúti Szállítású Készenléti Szakasz szolgálatba léptetéséről szóló 136/2020. MH PK parancs.

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2020. március 21.

 

A Magyar Honvédség parancsnokának 151/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
az Egyesített Balkáni Hadszíntéren feladatot ellátó katonák műveleti szabadnapjainak  
és a műveleti parancsnokságok által biztosított pihenőidejének kiadásának rendjéről**

** Az intézkedés aláírásának napja 2020. március 21.

A Magyar Honvédség parancsnokának 164/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendszeréről szóló  
M-12/2019. MH PK intézkedés módosításáról

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. A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendszeréről szóló M-12/2019. MH PK intézkedés 
(a továbbiakban: Intézkedés) a következő 167/A. ponttal egészül ki:
„167/A. A katonai szervezetek a Hadrenddel kapcsolatban – amennyiben szükséges – módosító javaslatot 
terjesztenek fel. A javaslatot az MHP HdMCSF részére a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig, halasztást nem 
tűrő esetekben soron kívül küldik meg.” 

 2. Az Intézkedés a következő 189/A. ponttal egészül ki:
„189/A. Az Intézkedés 186–189. pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása a Magyarország egész területére 
kihirdetett „veszélyhelyzet” különleges jogrend feladatai miatt felfüggesztésre kerül. A katonai szervezetek a KFR 
feladataikat a Hadrendben meghatározott alapadatok figyelembevételével, a jelenleg hatályos, jóváhagyott terveik 
alapján hajtják végre.” 

 3. ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.***

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

*** Az intézkedés aláírásának napja 2020. március 26.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 166/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő 
honvédségi járművei vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedés aláírásának napja 2020. március 26.

A Magyar Honvédség parancsnokának 185/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a honvédségi szervezetek és személyi állományuk internetes felületei és közösségi média oldalai 
honvédelmi értékteremtő és értékközvetítő alkalmazásának és használatának szabályozására

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

1. Általános rendelkezések

 1. Az intézkedés hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetre terjed ki.

 2. Az intézkedés alkalmazásában:
a) internetes felület: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Sajtófőnök (a továbbiakban: HM SF) által 

engedélyezett online vagy offline felület, amely a honvédségi szervezet hivatalos megjelenési formája képi és 
írásos tartalmakkal, 

b) kampány: határozott időtartamra, meghatározott cél elérésére összeállított kommunikációs cselekvési terv, 
amely fokozott ütemű, egyszerre több szervezet összehangolt munkáját igénylő feladatok elvégzését foglalja 
magában,

c) közösségi média: az online média olyan formája, ahová a tartalmak elsősorban felhasználói úton kerülnek 
feltöltésre. Ideértjük a Facebook, Instagram, youtube, TikTok, Twitter és mindazon közösségi alkalmazásokat, 
felületeket, blogokat és mikro-blogokat, tartalom megosztó közösségeket, közösségi vagy szakmai 
hálózatépítő oldalakat, fórum- és vitaoldalakat, virtuális játék- és közösségi világokat, ahol nagy nyilvánosság 
számára lehet közlést adni írásos, képi, vagy mozgókép formában,

d) Magyar Honvédség központi közösségi médiafelületei: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) 
Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda Társadalmi nyilvánossági Osztály (a továbbiakban: 
MHP PKI TnyO) által már jóváhagyott MH Facebook – @MagyarHonvedseg, MH Instagram –  
@magyar_honvedseg és létrehozandó oldalak,

e) saját anyag: a honvédségi szervezet által készített írásos, képi és mozgó tartalmak, contentek.

2. A közösségi médiafelületek használatára, illetve az azokon megjelenő tartalmakra vonatkozó 
általános szabályok

 3. Hosszú távon azok a személyek/cégek sikeresek a közösségi hálózatokban, akik valamilyen értéket nyújtanak 
követőiknek. Közszolgálati szereplőként, fegyveres szervezetként az MH-nak – ennélfogva teljes személyi 
állományának – az MH katonai alapértékeit és etikai szabályait kell mérvadónak tekintenie. 

 4. A MH Facebook (a továbbiakban: MH FB) és az MH Instagram oldalán alapvetően a katonai értékek, képességek, 
kiképzések, felkészülések, tanfolyamok, közösségi médiaeszközök – kihívás, mém, kampány-, valamint az MH 
életéből fakadó információk megjelenítése történik, kiemelt fontossággal, ha azok a civil állampolgárok 
mindennapjait is érintik.

 5. Az MH és a honvédségi szervezet közösségi média megjelenésének mind a belső, mind a külső vonatkozású 
kommunikációjának tükröznie kell az MH célkitűzéseit, pozitív szemléletű megközelítését, célorientáltságát, amely 
a  támogatott szervezetek elismerő kommunikációjának biztosításával építi az MH Brand külső és belső 
vonatkozásait. Az adott rendezvény stratégiai célkitűzések szerinti értelmezésére, besorolására az MHP Személyzeti 
Csoportfőnökség Menedzsment és Fejlesztési Főnökség állománya segítséget nyújt.
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 6. Az MH Instagram oldalán – ideértve az MH egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH eK) és az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség dandár jelenleg is létező Instagram oldalát – kívül további Instagram oldalak 
létrehozása nem engedélyezett. 

 7. A honvédségi szervezet részére további új közösségi oldal indításához minden esetben – szolgálati úton 
felterjesztett kérelem alapján – a HM SF hozzájárulása szükséges.

 8. Új Facebook oldal indítása, vagy egyéb webes szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező változás esetén 
az  eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki 
vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 
27. § (3) bekezdés alapján a honvédségi szervezet köteles azt három napon belül bejelenteni a Katonai 
nemzetbiztonsági Szolgálat Honvédelmi Ágazati elektronikus Információbiztonsági eseménykezelő Központ 
részére. 

 9. Az MH központi közösségi felületein megjelenő tartalmakért, az anyagok stilisztikai és nyelvhelyességi minőségéért, 
a fotók és videók esetén az elvárt tartalmi és minőségi követelmények megvalósulásáért az MHP PKI TnyO 
osztályvezetője felel. 

 10. A honvédségi szervezet internetes és közösségi felületeire szánt, felterjesztett tartalmakért, az anyagok stilisztikai és 
nyelvhelyességi minőségéért, a fotók és videók esetén az elvárt tartalmi és minőségi követelmények 
megvalósulásáért a honvédségi szervezet kommunikációs szakállománya és a honvédségi szervezet parancsnoka 
felel. 

 11. A honvédségi szervezet saját felületein megjelenő tartalmakat megjelenés előtt az MHP PKI TnyO osztályvezetője 
–  vagy az általa kijelölt személy – hagyja jóvá. A honvédségi szervezet az MHP PKI TnyO osztályvezetője – vagy 
az  általa kijelölt személy – által a felterjesztett tartalmakkal kapcsolatosan meghatározott módosításokat 
és iránymutatást köteles betartani.

 12. Az MH eK a HM SF irányításával végzi kommunikációs feladatait, beleértve a saját közösségi oldalain megjelenő 
tartalmakat is. Védelem-egészségügyi tárgykörben az MHP PKI TnyO szakmai koordinálása mellett valósul meg 
a kommunikáció.

 13. Tilos többek között a hátrányos megkülönböztetés minden formája, így különösen a nemzeti vagy etnikai 
kisebbséghez való tartozás, a vallási nézet, a fogyatékosság, az egészségi állapot, a családi állapot, az anyaság, 
várandósság vagy apaság, a szexuális irányultság, a nemi identitás, a vagyoni osztályi, politikai beállítottsági alapon, 
valamint az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés kifejezésének, megjelentetésének minden formája, 
amelyet a vonatkozó jogszabály véd.

 14. A saját anyag elkészítésekor törekedni kell arra, hogy az tartalmát tekintve közérthető legyen, kerülve a katonai 
szaknyelvet. A bejegyzés terjedelmének arányosnak kell lennie a téma súlyával, mondanivalójával.

 15. Képek, videók megosztásakor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az azokon megjelenő katonák öltözete 
az öltözködési, viselkedése és mozgása az Alaki és Szolgálati Szabályzatnak megfelelően történjen, a katonához és 
az egyenruhához méltó legyen.

 16. Tilos az MH és támogatott szervezetei bizalmas információinak és a katonák szolgálattal összefüggő szervezeti 
ügyeinek, intézkedéseinek közzététele.

 17. Tilos az olyan bejegyzés közzététele, amely szándékosan igyekszik a szervezetet vagy a szervezetnél szolgálókat 
rossz fényben feltüntetni.

 18. Kerülendő a homályos, elmosódott, félreértésre okot adó fotók használata. A felvételek elkészítésének módja 
tükrözze az esemény jellegét – dokumentarista, művészi, promóciós.

 19. Az MH FB és MH Instagram, valamint a honvédségi szervezet közösségi média felületeit a profil fenntartójának 
moderálnia kell a fokozatosság elve alapján:
a) A sértő, zavaró, trágár kommenteket törölni tilos.
b) Amennyiben a hozzászóló a moderátor figyelmeztetése ellenére sem törli saját kommentjét, arról 

az adminisztrátor képernyőképet készít, majd elrejti.
c) A kommentekre adott válasz nem lehet támadó vagy vádló hangvételű.
d) A negatív hangvételű kommentekre gyors reagálás szükséges.
e) A honvédségi szervezet közösségi média felületeik moderálásában kérdéses esetben iránymutatást 

kérhetnek az MHP PKI TnyO-tól.

3. A Magyar Honvédség központi közösségi médiafelületeinek szabályozása

 20. Az MH FB és MH Instagram oldalakon – és a későbbiek során létrehozandó közösségi platformokon – az MHP PKI 
TnyO mérlegelése alapján katonai-szakmai tartalmak megosztása saját hatáskörben történik. Amennyiben az adott 
poszt politikailag érzékeny témát érint, azt az MHP PKI TnyO egyezteti az MH vezető állományával, majd 
állásfoglalásra továbbítja a HM SF részére. ezt követően a kérdéses poszt közzététele kapcsán az MHP PKI TnyO 
osztályvezetője a HM SF állásfoglalása alapján köteles eljárni.
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 21. A www.honvedelem.hu felületén megjelent cikkek az MH és a honvédségi szervezet Facebook oldalán 
megoszthatók, a HM SF-fel történő egyeztetésre kizárólag a HM Facebook (a továbbiakban: HM FB) oldalán lévő, 
politikailag érzékeny tartalmak esetén van szükség. 

 22. Indokolt esetben a HM FB oldalán és a www.honvedelem.hu oldalon megjelent híreket, továbbá a HM Sajtó Osztály 
(a továbbiakban: HM SO) által előállított tartalmakat a HM SF kérése alapján az MH FB oldalán is meg kell osztani. 
Amennyiben ez a feladatszabásban meghatározott határidőn belül nem történik meg, a HM SO adminisztrátori 
jogkörrel rendelkező munkatársai végzik el a megosztást.

 23. Az egyes kampányok során a HM FB oldallal együttműködve kerülnek a tartalmak megosztásra az MH FB, valamint 
igény esetén a honvédségi szervezet Facebook oldalainak bevonásával. A közös kampányok esetén a HM SO által 
kért megosztások, korrektúrák, moderálás, frissítések elvégzése a HM SO iránymutatása alapján történik meg az MH 
FB és a honvédségi szervezet Facebook felületein.

 24. A honvédségi szervezet és az MH FB oldalán megjelent tartalmak HM FB oldalán történő megosztásáról a HM SF 
dönt. 

 25. A honvédségi szervezet által megküldött, a www.honvedelem.hu oldalra, vagy a honvédségi szervezet saját 
felületére szánt képi és mozgó anyagok esetében a felterjesztés során a honvédségi szervezetnek javaslatot kell 
tennie az MH FB és az MH Instagram oldalakon való megosztásra. A javaslatot az MHP PKI TnyO osztályvezetője 
bírálja el, a döntésről az érintett honvédségi szervezetet értesíti.

 26. Az MH FB és MH Instagram felületek szerkesztői jogainak kiosztásáért és visszavonásáért az MHP PKI TnyO 
osztályvezetője felel.

 27. Az MH Civil-Katonai együttműködési és Lélektani Műveleti Központ parancsnoka felel az MH FB és MH Instagram 
oldalakon megjelent tartalmak 40. pontban foglaltak szerinti elemzéséért.

 28. Az MHP PKI TnyO az MH központi közösségi média felületek folyamatos kezelése és moderálása érdekében 
–  az  MHP készenléti sajtószolgálat mellett – „sajtóreferensi készenléti szolgálatot” vezényel havi bontásban, heti 
váltással. 

4. A honvédségi szervezet internetes és közösségi média felületeinek szabályozása

 29. A honvédségi szervezet feladatairól írásos és képi – fotós, videós – anyagot készíthet a honvédségi szervezet 
életének bemutatása, tevékenységének dokumentálása, tapasztalatfeldolgozási és kiképzési, a toborzás 
támogatása  vagy bármely más, az elöljáró által engedélyezett céllal. Az így elkészült anyagokat saját internetes  
és/vagy közösségi médiafelületein – az MHP PKI TnyO osztályvezetőjének a 20. pontban foglaltak szerinti 
jóváhagyását követően – megjelentethetik. 

 30. A honvédségi szervezet közösségi média megjelenéseit, kampányait csak az után lehet megkezdeni, ha azok 
elgondolását és részletes leírását az MHP PKI TnyO osztályvezetője jóváhagyta. Más honvédségi szervezet 
bevonásával tervezett megjelenések esetén, az elgondolás és a kampány kommunikációs tervének előzetes 
véleményeztetése és köröztetése után az érintett honvédségi szervezet parancsnokainak jóváhagyása után az MHP 
PKI TnyO osztályvezetőjének küldik meg, aki a 20. pontban foglaltak szerint jár el.

 31. A honvédségi szervezetnek a készülő anyagoknál törekednie kell a közösségi média formai követelményeinek minél 
szakszerűbb használatára, illetve a képi megjelenítés elsőbbségére a szöveges megjelenéssel szemben.

 32. A honvédségi szervezet által készített és felterjesztett anyagok tartalmáért, szakmai követelményeknek való 
megfeleléséért a honvédségi szervezet parancsnoka felel. 

 33. Az MH feladatainak végrehajtását negatívan befolyásoló, illetve biztonsági kockázatot jelentő tartalmak előállítása 
nem engedélyezett.

 34. Törekedni kell a közvetlen nyelvezetre, de határozott megfogalmazásra.
 35. A honvédségi szervezet állományába tartozó személyek által készített képi és videó anyagokra nem kerülhet vízjel, 

egyedi logó – kizárólag a készítő honvédségi szervezet logója.
 36. A honvédségi szervezet állományában lévő személy szolgálati feladatai során a honvédségi szervezet feladatairól 

készített képi és írásos anyagok tekintetében lemond szerzői jogi követeléseiről. Ahol az internetes, illetve közösségi 
médiafelületek lehetőséget adnak rá, a forrást – készítő neve, honvédségi szervezet – fel kell tüntetni.

 37. A honvédségi szervezet által megküldött anyagok – a szakmaiság megtartása mellett – bármely formában 
felhasználhatók az MHP PKI TnyO által az MH közösségi felületein, illetve további kommunikációs anyagok 
elkészítéséhez.

 38. A honvédségi szervezet saját felületeiken előzetes engedélyeztetés nélkül csak olyan tartalmakat oszthatnak meg, 
amelyek forrását előzőleg már engedélyezte az MHP PKI TnyO osztályvezetője. 

 39. Az MHP PKI TnyO osztályvezetőjének külön engedélyét kell kérni abban az esetben, ha a megosztandó tartalom 
–  legyen az akár hivatalos katonai felületeken: www.honvedelem.hu, www.nato.int, és ezek közösségi média 
felületei – politikailag érzékeny témát érinthet, vagy nem a katonát, illetve a katonai tevékenységet helyezi 
a középpontba.
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 40. A honvédségi szervezet Facebook és Instagram oldala tekintetében, azok hatékonyságáról havi jelentést és elemzést 
készít, amelyet az MHP PKI TnyO osztályvezetője részére – az mhp.tnyo@mil.hu e-mail címre – minden hónap 
3. munkanapjáig felterjeszt az alábbi tartalommal:
a) a hónapban megosztott posztok száma;
b) az adott hónap öt legnépszerűbb bejegyzésének adatai – cím, elérés, reakciók, hivatkozásra kattintás, like, 

megosztásszám, kommentelemzés – és grafikonos megjelenítése az 1. számú melléklet – „legnépszerűbb 
bejegyzések” munkafüzet lap szerint;

c) az adott hónap legnagyobb vitát kiváltó, legtöbb negatív kommentet eredményező 3 bejegyzés elemzése 
–  vitát kiváltó téma, kommentek iránya, tartalma, javaslatok a pozitív irányba történő átbillentéshez – 
az 1. számú melléklet – „legmegosztóbb bejegyzések” munkafüzet lap szerint.

5. A honvédségi szervezetnél szolgálatot teljesítő állományra vonatkozó rendelkezések

 41. A közösségi média az azonnali információáramlás lehetőségét szolgáltatja a felhasználók és a honvédségi szervezet 
számára. 

 42. Az MH teljes személyi állománya részére engedélyezett a saját közösségi média felületek – így különösen Facebook, 
Twitter, Instagram, youtube – használata mindaddig, amíg az ott megjelentetett információk nem sértik a műveleti 
biztonságot és az MH érdekeit. 

 43. Az állomány tagja szolgálati e-mail címmel kizárólag honvédségi szervezeti közösségi oldalakat regisztrálhat.
 44. A közösségi média használatánál a személyi állomány köteles a felhasználói oldalának biztonsági beállításait 

folyamatosan ellenőrizni. Abban az esetben, ha személyes Facebook profillal rendelkező személyi állomány nem 
nyilvános események, pl. kiképzések, felkészítések és katonai rendezvények során honvédségi területen készített 
egyenruhás képet kíván megosztani, az érintett személy állományilletékes parancsnokának engedélyével teheti 
meg „Ismerősök” biztonsági opció beállítása mellett. Tekintettel arra, hogy a Facebook alapbeállítása alapján 
profilkép és a borítókép megosztása csak „nyilvános” biztonsági opcióval történhet, egyenruhás profil- és/vagy 
borítókép feltöltése is csak az állományilletékes parancsnok engedélyével történhet. Az így megosztott tartalmak 
felelőssége a honvédségi szervezet parancsnokát terheli.

 45. A honvédségi szervezet közösségi oldalára felkerült, már jóváhagyott bejegyzések saját – személyes – közösségi 
oldalon továbboszthatók.

 46. A közösségi média portálokon, blogokon a honvédségi szervezetekre, kontingensre, a műveletekre veszélyes 
információk – különösen: időpontok, helyszínek, események – közzététele nem engedélyezett.

 47. A honvédségi szervezet személyi állománya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésben foglaltakon túl 
a) a televíziós, rádiós műsorban, telefonos megkeresésekben, internetes élő közvetítésekben, közösségi 

fórumokon, blogbejegyzésekben az MH működéséhez szükséges közbizalmat veszélyeztető nyilatkozatot 
nem tehet, ezzel járó véleményt nem nyilváníthat, illetve erre utaló magatartást nem tanúsíthat;

b) engedélyezett nyilatkozata során nem közölhet a médiával olyan adatokat, amelyek a munkakörét, 
hatáskörét meghaladják;

c) nem működtethet, szerkeszthet, illetve nem működhet közre olyan online felületnek, weboldalnak, közösségi 
médiafelületnek és mobilapplikációk üzemeltetésében, amely az arculatánál vagy tartalmánál fogva alkalmas 
arra, hogy az MH által üzemeltetett honvédelmi tematikájú internetes felületnek tűnjön, ugyanakkor negatív 
hatással van az MH megítélésére.

 48. Tilos a „bejelentkezés” fül alkalmazása – geotagging, valamint a GPS-funkció használata a műveleti terület 
helyszínén.

 49. Külön engedély nélkül tilos bármely blogírótól, újságírótól érkező, blogbejegyzésre, cikkre vonatkozó kérelemre 
reagálni. Ilyen kérést a megkeresettnek azonnal jelentenie kell a közvetlen elöljárónak és a kommunikációs tisztnek.

 50. A családdal, közeli hozzátartozókkal vagy barátokkal és ismerősökkel történő elektronikus kapcsolattartás folyamán 
szintén be kell tartani a műveletekre vonatkozó biztonsági előírásokat.

 51. Az intézkedés hatálybalépését követő 30 napon belül a személyi állomány minden tagja köteles az intézkedésben 
foglaltaknak megfelelően a korábban feltöltött anyagokat felülvizsgálni és haladéktalanul törölni, amennyiben 
az intézkedés valamely pontjába ütköző tartalmat észlel.

6. Záró rendelkezések

 52. A honvédségi szervezet parancsnoka az intézkedés hatálybalépését követő 14 napon belül ismerteti jelen 
intézkedésben foglaltakat a teljes személyi állomány részére, a rájuk vonatkozó mértékben.
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 53. Jelen intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
 54. Hatályát veszti a CKKF/15-28/2011. nyt. számú Parancsnoki útmutató a Magyar Honvédség összhaderőnemi 

Parancsnokság alárendeltségében külföldi missziós szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses állomány számára 
a közösségi média használatához, valamint az MH öHP alárendeltségében külföldi békemissziós szolgálatot teljesítő 
állomány közösségi média használatának szabályozásáról szóló 87/2011. MH öHP PK intézkedés.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

* Az intézkedés aláírásának napja 2020. április 7.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 206/2020. (HK 5.) MH PK intézkedése  
egyes NATO egységesítési egyezmények 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
1.1. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 361/2011. (HK 16.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 1401 edITIOn 14,
1.2. a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnökének 230/2001. HVK HdMCSF intézkedéssel 

bevezetett STAnAG 2014 edITIOn 9,
1.3. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 397/2011. (HK 17.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2019 edITIOn 6,
1.4. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 429/2012. (HK 15.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2035 edITIOn 6,
1.5. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 563/2009. (HK 13.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2037 edITIOn 9,
1.6. MH egészségügyi Parancsnokság parancsnokának 83/2006. (HK 7.) MH eP PK intézkedéssel bevezetett 

STAnAG 2061 edITIOn 5,
1.7. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 1246/2007. (HK 20.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2068 edITIOn 5,
1.8. a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének 77/2011. (HK 15.) HVK SzCSF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2070 edITIOn 4,
1.9. a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnokának 258/2003. (HK 12.) MH SzF PK intézkedéssel 

bevezetett STAnAG 2082 edITIOn 6,
1.10. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 918/2008. MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2131 edITIOn 4,
1.11. a Magyar Honvédség egészségügyi Parancsnokság parancsnokának 122/2006. (HK 9.) MH eÜ PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2136 edITIOn 4,
1.12. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 34/2008. (HK 3.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2136 edITIOn 5,
1.13. a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnökének 34/2004. (HK 9.) HVK 

FCSF intézkedéssel bevezetett STAnAG 2149 edITIOn 6,
1.14. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 273/2015. (HK 7.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2149 edITIOn 7,
1.15. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 392/2011. (HK 17.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2180 edITIOn 2,
1.16. a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 9/2003. (HK 7.) HVKFH intézkedéssel bevezetett STAnAG 2181 

edITIOn 1,
1.17. a Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnökének 11/611. HVK FCSF intézkedéssel bevezetett 

STAnAG 2190 edITIOn 1,
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1.18. a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének 131/2010. (HK 9.) MH GeOSz PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2210 edITIOn 5,

1.19. a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének 61/2002. (HK 23.) HVK LOGCSF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2230 edITIOn 1,

1.20. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 105/2002. (HK 29.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2251 edITIOn 6,

1.21. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 104/2002. (HK 29.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2253 edITIOn 5,

1.22. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 106/2002. (HK 29.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2256 edITIOn 4,

1.23. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 50/2004. (HK 7.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2269 edITIOn 3,

1.24. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 51/2004. (HK 7.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2271 edITIOn 3,

1.25. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 19/2011. (HK 3.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2288 edITIOn 1,

1.26. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 177/2011. (HK 8.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2295 edITIOn 3,

1.27. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 168/2012. (HK 8.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2296 edITIOn 1,

1.28. a Magyar Honvédség Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 641/2004. (HK 
1/2005.) MH PCGTSzF intézkedéssel bevezetett STAnAG 2399 edITIOn 1 és edITIOn 2,

1.29. a Magyar Honvédség Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 642/2004. (HK 
1/2005.) MH PCGTSzF intézkedéssel bevezetett STAnAG 2400 edITIOn 2,

1.30. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 
főnök) 435/2010. (HK 12.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2461 edITIOn 1,

1.31. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 
főnök) 436/2010. (HK 12.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2462 edITIOn 1,

1.32. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 
főnök) 437/2010. (HK 12.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2463 edITIOn 1,

1.33. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 
főnök) 282/2008. (HK 8.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2466 edITIOn 2,

1.34. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 47/2009. (HK 4.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2471 edITIOn 3,

1.35. a Honvéd Vezérkar vezérkari főnök első helyettesének 5/2005. (HK 13.) HVK vezérkari főnök első helyettesi 
közleménnyel bevezetett STAnAG 2484 edITIOn 1,

1.36. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 85/2014. (HK 4.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2484 edITIOn 2,

1.37. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 174/2009. (HK 10.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2487 edITIOn 7,

1.38. a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének 155/2008. (HK 11.) MH GeOSz PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2507 edITIOn 1,

1.39. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság parancsnokának 74/2006. (HK 
6.) MH öLTP PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2512 edITIOn 1,

1.40. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 422/2011. (HK 18.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2518 edITIOn 1,

1.41. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 12/2013. (HK 2.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2522 edITIOn 1,

1.42. a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 9/2009. (HK 4.) HVKFH intézkedéssel bevezetett STAnAG 2524 
edITIOn 1,

1.43. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 315/2014. (HK 9.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2526 edITIOn 1,

1.44. a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 33/2008. HVKFH intézkedéssel bevezetett STAnAG 2537 edITIOn 1,
1.45. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 104/2011. (HK 5.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 2606 edITIOn 1,
1.46. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 913/2008. (HK 13.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 2873 edITIOn 4,
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1.47. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 207/2012. (HK 10.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2910 edITIOn 4,

1.48. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 310/2009. (HK 15.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 2934 edITIOn 3,

1.49. a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 19/2002. HVKFH intézkedéssel bevezetett STAnAG 3101 edITIOn 15,
1.50. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 28/2009. (HK 3.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3205 edITIOn 3,
1.51. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 373/2008. (HK 19.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3345 edITIOn 5,
1.52. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 404/2009. (HK 19.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3374 edITIOn 6,
1.53. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 15/2003. (HK 4.) MH TSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3408 edITIOn 3,
1.54. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 6/2003. (HK 3.) MH TSzF intézkedéssel 

bevezetett STAnAG 3409 edITIOn 5,
1.55. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 332/2009. (HK 16.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3466 edITIOn 2,
1.56. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 915/2008. (HK 13.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 3474 edITIOn 4,
1.57. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 28/2009. (HK 3.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3483 edITIOn 5,
1.58. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 

főnök) 296/2010. (HK 7.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 3526 edITIOn 7,
1.59. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 50/2010. (HK 4.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3543 edITIOn 5,
1.60. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 410/2008. (HK 1/2009.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3570 edITIOn 4,
1.61. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 46/2003. (HK 10.) MH TSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3591 edITIOn 6,
1.62. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 165/2012. (HK 8.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3700 edITIOn 7,
1.63. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 235/2010. (HK 12.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3712 edITIOn 7,
1.64. a Honvéd Vezérkar vezérkari főnök első helyettesének 10/2005. (HK 20.) HVK vezérkari főnök első helyettesi 

közleménnyel bevezetett STAnAG 3759 edITIOn 5,
1.65. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 333/2009. (HK 16.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3759 edITIOn 8,
1.66. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 368/2014. (HK 11.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3759 edITIOn 9,
1.67. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 49/2005. (HK 8.) MH TSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3768 edITIOn 3,
1.68. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 363/2008. MH öHP PK intézkedéssel 

bevezetett STAnAG 3817 edITIOn 5,
1.69. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 47/2003. (HK 10.) MH TSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3833 edITIOn 3,
1.70. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 410/2008. (HK 1/2009.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3922 edITIOn 3,
1.71. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 74/2012. (HK 5.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3970 edITIOn 4,
1.72. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 150/2003. (HK 23.) MH TSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 3992 edITIOn 2,
1.73. a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 8/2002. MH MeTSzF 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 4044 edITIOn 2,
1.74. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 18/2013. (HK 2.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 6004 edITIOn 3,
1.75. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 50/2011. (HK 4.) MH öHP PK 

intézkedéssel bevezetett STAnAG 6023 edITIOn 2,
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1.76. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 319/2007. MH öHP PK intézkedéssel 
bevezetett STAnAG 7008 edITIOn 1,

1.77. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 400/2011. (HK 17.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7057 edITIOn 1,

1.78. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 19/2013. (HK 2.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7107 edITIOn 2,

1.79. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 112/2002. (HK 29.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7123 edITIOn 1,

1.80. a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének 45/2010. MH GeOSz PK intézkedéssel 
bevezetett STAnAG 7123 edITIOn 2,

1.81. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 94/2004. (HK 15.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7136 edITIOn 1,

1.82. a Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 18/2015. (HK 10.) HVKFH szakutasítással bevezetett STAnAG 7136 
edITIOn 3,

1.83. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 451/2014. (HK 12.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7149 edITIOn 5,

1.84. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnökség szolgálatfőnökének 33/2003. (HK 8.) MH TSzF 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7150 edITIOn 1,

1.85. a Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd egészségügyi Központ parancsnokának (MH egészségügyi 
főnök) 912/2008. (HK 13.) MH HeK PK intézkedéssel bevezetett STAnAG 7165 edITIOn 1,

1.86. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 47/2011. (HK 4.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7190 edITIOn 2,

1.87. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 298/2009. (HK 15.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7193 edITIOn 1,

1.88. a Magyar Honvédség összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 75/2012. (HK 5.) MH öHP PK 
intézkedéssel bevezetett STAnAG 7199 edITIOn 2.

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

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség Parancsnokának 178/2020. (HK 5.) MH PK parancsa  
a 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtására 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyar Honvédségben folyó fizikai állapotfelmérések végrehajtásáról 
és ellenőrzéséről szóló 170/2020. MH PK intézkedésre, az alábbi parancsot adom ki:

1. Általános rendelkezések

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

2. Az MH-ban folyó fizikai állapotfelmérések végrehajtása

 2. A fizikai állapotfelmérés (a továbbiakban: FÁF) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságról, továbbá a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: rendelet) és 
a Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok szabályzata című szolgálati könyv 
kiadásáról szóló 196/2017. (HK 6.) HVKF szakutasítással kiadott, a Magyar Honvédség Katonai Testnevelés Kiképzés 
és Sportbajnokságok Szabályzata című szolgálati könyv szerint kerül végrehajtásra.
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3. Az új koronavírus okozta járványhelyzetre vonatkozó rendkívüli szabályok

 3. A COVId-19 koronavírus okozta járványhelyzet idejére (a továbbiakban: járványhelyzet) a FÁF végrehajtását 
felfüggesztem. 

 4. A járványhelyzet idején, az állomány fizikai állapotának fenntartása érdekében engedélyezem tájékoztató jellegű 
fizikai állapotfelmérések (a továbbiakban: tájékoztató felmérés) végrehajtását, amennyiben azt a honvédségi 
szervezetek feladatai lehetővé teszik.

 5. A tájékoztató felméréseken a FÁF mozgásformáit és értékelési rendszerét kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy 
a  felméréseket szabadtéren kell végrehajtani, egyszerre legfeljebb 20 fő részvételével, akik között folyamatosan 
biztosítani kell a két méter távolságot. A felülés gyakorlat esetében a társ segítségével történő végrehajtást nem 
engedélyezem. A felmérések során fokozottan ügyelni kell a fertőzésveszély elkerülésére.

 6. A tájékoztató felmérésen való részvétel önkéntes alapon történik, arra az állomány tagját kötelezni nem lehet.
 7. A tájékoztató felméréseket testnevelő, vagy a fizikai terhelhetőség megítélésére képesített, vagy gyakorlattal 

rendelkező személy vezeti.
 8. A tájékoztató felmérésen 1 fő érvényes Harctéri életmentő Katona végzettséggel rendelkező személy részvétele 

kötelező.
 9. A tájékoztató felméréseken elért eredményt a katona kérésére rögzíteni kell, és a járványhelyzet megszűnése után 

be kell számítani a FÁF-eredménybe.
 10. A tájékoztató felmérések végrehajtását a rendeletben meghatározott felmérési időszakon kívül is engedélyezem 

azzal a kitétellel, hogy hőségriadó elrendelése esetén 10.00–15.00 között a végrehajtást nem engedélyezem.

4. Az MHP fizikai állapotfelmérésének szabályai

 11. Az MHP-n szolgálatot teljesítő katona állomány FÁF-t az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP 
KIKCSF) szervezi meg. 

 12. Az MHP KIKCSF csoportfőnöke intézkedik a Fizikai Állapotfelmérő Bizottságok (a továbbiakban: FÁB) létrehozására a 
budapesti és a székesfehérvári helyszíni végrehajtás érdekében.

 13. A FÁB-ok összetétele:
a) 1 fő az MHP KIKCSF állományából a FÁB munkájának irányítására (elnök),
b) 2 fő az MHP KIKCSF állományából a FÁB elnök munkájának segítésére,
c) 1 fő az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF) állományából a személyes adatok 

kezelésére és a személyügyi változások követésére,
d) testnevelők, vagy a fizikai terhelhetőség megítélésére képesített, vagy gyakorlattal rendelkező személyek 

a felmérésre kerülő állomány létszámának függvényében,
e) 1 fő érvényes Harctéri életmentő Katona végzettséggel rendelkező személy, vagy egészségügyi személyzet 

(orvos, mentőtiszt, vagy szakápoló).
 14. A FÁB-ba tagot delegál az MH Altiszti Akadémia, az MH egészségügyi Központ, az MH vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség dandár, az MH 43. nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred, és az MH 93. Petőfi 
Sándor Vegyivédelmi zászlóalj.

 15. Az MHP szervezeti egységek vezetői kapcsolattartót jelölnek ki, akinek nevét és elérhetőségét megküldik az MHP 
KIKCSF részére. A kapcsolattartó feladata a meghirdetett FÁF időpontokra a FÁF-ra kötelezett állomány névsorának 
megadása, a jelentkezők FÁF időpontokra történő regisztrálása, távolmaradás esetén törlése, valamint a FÁF 
igazolások megkérése az MHP KIKCSF-től.

 16. Az MHP KIKCSF a kért igazolásokat nyolc munkanapon belül megküldi az igazolást kérő szervezetnek.
 17. A FÁF eredményeiről a FÁB elnökök MHP szervezeti egységenként csoportosítva jegyzőkönyvet készítenek, melyet 

2020. december 15-ig megküldenek az MHP SzCSF csoportfőnöke részére. 
 18. Amennyiben a FÁF végrehajtás óta a felmért személy beosztása megváltozott, az MHP SzCSF pontosítja a parancs 

17. pontjában meghatározott listát, majd 2021. január 10-ig megküldi az érintett MHP szervezeti egység vezetőinek 
a Teljesítmény értékelés végrehajtása érdekében.

 19. Az MHP KIKCSF számára az eredménylisták közvetlen az érintett MHP szervezeti egységeknek történő megküldését 
az adatvédelmi előírásokra való tekintettel nem engedélyezem.

 20. Az MHP KIKCSF biztosítja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) katona állományának részvételét 
a parancs 11. pontjában meghatározott FÁF-on.

 21. A HM katona állomány eredményeit az MHP KIKCSF 2021. december 15-ig megküldi a HM Katonai és Társadalmi 
Kapcsolatok Főosztály főosztályvezető részére.

 22. A FÁF felmérések helyszíneiről és időrendjéről az MHP KIKCSF csoportfőnöke a járványhelyzet megszűnése után 
öt munkanappal körlevélben értesíti az érintett szervezeteket.
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5. Záró rendelkezések

 23. ez a parancs az aláírását követő napon lép hatályba és 2021. január 31-én hatályát veszti.*

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

* A parancs aláírásának napja 2020. április 1.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 209/2020. (HK 5.) MH PK parancsa  
a 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtásáról szóló 178/2020. MH PK parancs módosítására

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a Kormány 2020. március 11-én 
15.00 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, az alábbi parancsot adom ki:

 1. A 2020. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtásáról szóló 178/2020. MH PK parancs 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 2. A COVId-19 koronavírus okozta járványhelyzet idejére (a továbbiakban: járványhelyzet), a rendelet 33. § 
(2)  bekezdésében meghatározott külföldi szolgálatra vezényléshez szükséges FÁF kivételével (a továbbiakban: 
külszolgálati fáf ) a FÁF végrehajtását felfüggesztem. A parancs 5. pontjában szereplő eljárásrendet a külszolgálati fáf 
végrehajtása során is alkalmazni kell.

 3. ez a parancs az aláírását követő napon lép hatályba és 2021. január 31-én hatályát veszti.*

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

* A parancs aláírásának napja 2020. április 16.
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Szervezeti hírek

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatása  
a Honvédelmi ágazatban használt honvédségi igazolványok pótlásának költségéről

A honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) 
HM utasítás 10. § (3) bekezdése alapján a honvédségi igazolványok felróható elvesztése, eltulajdonítása, 
megrongálódása és megsemmisülése esetén az állomány tagjai a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételt 
követően az alábbi megtérítési kötelezettséggel tartoznak: 

PC alapú szolgálati és munkáltatói igazolvány: 4138 Ft

  Szűcs Imre ezredes s. k.,
  parancsnok

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója  
honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

Igazolványszám

H 049680

Sz1024132

Sz1017672

n 028553

n 027976

n 010503

n 026469

n 024080

n 020719

  Szűcs Imre ezredes s. k.,
  parancsnok
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