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A Kormány 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő 
szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról 
szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 49. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

2. § (1) Az R. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére a  Hjt. 105.  § 
(3) bekezdés b) pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi pótlék jár, melynek 
óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.”

 (2) Az R. 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt őr-, ügyeleti és készenléti szolgálat esetében a Hjt. 106. § (1) bekezdésétől 
eltérően nem kell figyelembe venni a szolgálat miniszteri rendeletben meghatározott besorolását.”

 (3) Az R. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A Hjt. 247/I. § (4) bekezdését a gyakorlatnak nem minősülő, tartós igénybevétel esetén is alkalmazni kell. Tartós 
igénybevételnek minősül a  szolgálati feladatra vezénylés időtartama alatt a  legalább hét napig tartó, egymást 
folyamatosan váltó feladatvégrehajtás és rendelkezésre állás, ha a rendelkezésre állás helyét a munkáltatói jogkört 
gyakorló határozza meg.”

3. §  Az R. 5.  § (8)  bekezdésében az  „Mt. 110.  §-a szerint elrendelt rendelkezésre állás idejére” szövegrész helyébe 
az „Mt. 110. §-a szerint elrendelt készenlét idejére” szöveg lép.

4. §  Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § (1) E  rendelet és a  honvédelmi szervezetek személyi állományára a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 
egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2020. (IV. 27.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 5. § (8) bekezdés hatálybalépése közötti időszakra is 
jár az ügyeletet ellátó honvédelmi alkalmazott részére az 5. § (8) bekezdése szerinti illetménypótlék.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti juttatást egyösszegben a  Mód. rendelet hatálybalépését követő hónapra járó 
illetménnyel egyidejűleg kell kifizetni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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3. melléklet a 16/2020. (IV. 30.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 17. számú melléklet 5–7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  [A  B  C

 1.  ISO  Eszköz megnevezése  Megjegyzés]

 „5.  04 19 24 03 03  Inzulinpumpák  normatív jogcím

 6.  04 19 24 03 06  Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék  normatív jogcím

 7.  04 19 24 03 09  Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter  normatív jogcím”

    

 2.  Az R. 17. számú melléklete a következő 17–19. sorokkal egészül ki:

 [A  B  C

 1.  ISO  Eszköz megnevezése  Megjegyzés]

„17. 21 51 15 03 03 Szenzorok folyamatos cukormonitorozáshoz normatív jogcím

 18. 21 51 15 06 03 Távadók inzulinpumpához normatív jogcím

 19. 21 51 15 06 06 Távadók monitorhoz, egyéb készülékhez normatív jogcím”

A honvédelmi miniszter 7/2020. (IV. 30.) HM rendelete
a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 
szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) Negyedik Része a következő XVI. Fejezettel egészül ki:
„XVI. FEJEZET
A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATOS SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI
77/A.  § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők esetében a  szerződéses katonai 
szolgálati viszony létesítéséről az  állományilletékes parancsnok a  honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata 
által az  MH egészségügyi főnökének belső rendelkezésében meghatározottak szerint elvégzett, a  jelentkező 
egészségi, pszichikai állapotára vonatkozó vizsgálatot követően kiállított alkalmassági javaslat alapján dönt.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint szerződéses állományba vettek esetében a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
6 hónapon belül a  20.  § (1)  bekezdése és a  21.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálatokat le kell folytatni, a  20.  § 
(2)  bekezdése szerinti értékelést el kell végezni, valamint be kell nyújtani a  20.  § (3)  bekezdés szerinti leleteket, 
okmányokat, kiegészítő okmányokat. A  6.  § szerinti összesített alkalmassági minősítést a  7.  §-ban foglaltaknak 
megfelelően kell megállapítani.
(3) Veszélyhelyzet ideje alatt önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők esetében az 54. § (3) bekezdésétől 
eltérően, az  54.  § (2)  bekezdése szerinti alkalmasság-vizsgálat a  (4)  bekezdés szerinti végleges alkalmasság-
vizsgálat elvégzéséig érvényes. A veszélyhelyzet ideje alatt az 54. § (4) bekezdés b) pontja szerinti leletek és az 54. § 
(4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tájékoztatás szükségességétől el lehet tekinteni.
(4) A  (3)  bekezdés szerint önkéntes tartalékos állományba vettek esetében az  állományilletékes katonai szervezet 
vezetője a  veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul kezdeményezi a  végleges alkalmasság-vizsgálat 
elvégzését.
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(5) Az (1) bekezdés szerint szerződéses vagy a (3) bekezdés szerint önkéntes tartalékos állományba vettek fegyveres, 
valamint külföldi szolgálatra nem vezényelhetők, kivéve, ha az  állományba vételt követően az  e  rendeletben, 
továbbá külön jogszabályokban előírt alkalmassági feltételekkel rendelkeznek.
77/B.  § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a  4.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti esetben a  20.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
szerinti leletek és a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti Háziorvosi tájékoztatás benyújtásától el lehet tekinteni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti leleteket és Háziorvosi tájékoztatást a  veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon 
belül kell benyújtani.
77/C.  § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a  külföldi szolgálat időtartamára a  34.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  1 éven 
belül elvégzett „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítés és a 18. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése esetén 
a „Tervezett beosztásra alkalmas” minősítés alkalmasság-vizsgálat elvégzése nélkül kiállítható.
(2) Veszélyhelyzet ideje alatt a  38.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  kötelező szolgálatmentesség lejárta után 
a  honvédelmi szervezet orvosa által elvégzett ellenőrző vizsgálatot követően megkezdhető a  szolgálatteljesítés, 
kivéve, ha a honvéd külföldi katonai szolgálata alatt egészségi és pszichés állapotában változás következett be.
77/D. § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a honvéd tisztjelölt, valamint a honvéd altiszt-jelölt esetében a felvételi eljárás 
során a fizikai alkalmasság vizsgálatától, valamint a 20. § (3) bekezdés a) pontja szerinti leletek és a 20. § (3) bekezdés 
b) pontja szerinti Háziorvosi tájékoztatás benyújtásától el lehet tekinteni.
(2) A  fizikai alkalmasság-vizsgálatot, valamint az  (1)  bekezdés szerinti leleteket és Háziorvosi tájékoztatást 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell végrehajtani, illetve benyújtani.”

2. §  Az R. a következő 83. §-sal egészül ki:
„83.  § E  rendeletnek a  katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint 
a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 30.) HM rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 200/2020. (IV. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Hajas Barnabást 2020. május 1-jei hatállyal 
az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2020. április 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01823-2/2020.

A köztársasági elnök 201/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kilián Nándor dandártábornokot 
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. április 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 23.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01802-2/2020.

Határozatok
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A köztársasági elnök 202/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Schmidt Zoltán dandártábornokot 
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. április 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 23.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01843-2/2020.

A köztársasági elnök 203/2020. (IV. 27.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Sándor Tamás dandártábornokot 
2020. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. április 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 23.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01844-2/2020.
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A Kormány 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

 1. A Kormány elfogadja az  1.  mellékletben foglalt, Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája „Biztonságos 
Magyarország egy változékony világban” elnevezésű dokumentumot.

 2. A Kormány felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. mellékletben foglalt, Magyarország 
Nemzeti Biztonsági Stratégiája „Biztonságos Magyarország egy változékony világban” elnevezésű stratégiai 
dokumentum végrehajtását szolgáló ágazati stratégiai dokumentumokat vizsgálják felül, illetve készítsék el.

Felelős: a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő: 2020. december 31.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Hatályát veszti a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája
„Biztonságos Magyarország egy változékony világban”

I. Bevezető
 1. Magyarország 2012-es nemzeti biztonsági stratégiájának kiadása óta a  globális biztonsági környezet alapvető 

változásokon ment keresztül. Ezek a  folyamatok különösen felértékelik a  biztonsághoz kapcsolódó gondolkodás 
és az új kihívásokra adott válaszok azonosításának szükségességét. Az új kihívások alapja a formálódó, többpólusú 
világrend, a  nemzetközi szereplők kapcsolatait befolyásoló szabályok átalakítására való törekvés, a  biztonsági 
kihívások változó arculata, továbbá az  olyan globális kihívások, mint a  klíma- és a  demográfiai változások 
felgyorsulása, az ezzel szorosan összefüggő illegális és tömeges migráció, a természeti erőforrások kimerítése, végül 
pedig a technológiai forradalom társadalomformáló hatásai.

 2. A biztonságunkat befolyásoló folyamatok egyik leginkább meghatározó jellemzője, hogy kialakulásuk, fejlődésük 
és hatásuk nehezen jelezhető előre, és ez növekvő bizonytalanságot eredményez. A változékony kihívásokra adott 
válaszaink középpontjában ezért Magyarország értékeinek, adottságainak és prioritásainak szilárd rendszere kell, 
hogy álljon, amelynek egyik meghatározó eleme a  nemzetgazdaság, azon belül is a  védelmi ipar fejlesztése. Így 
a hazánk biztonságát befolyásoló globális, európai és nemzeti kihívásokra adott válaszaink kiindulópontja minden 
esetben Magyarország és a magyar nemzet.

 3. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának célja hazánk jelenlegi biztonsági szintjének megőrzése és 
erősítése, ennek nyomán pedig az  ország további fejlődésének szavatolása egy változékony világban. Ehhez 
felvázoljuk nemzeti jövőképünket, tárgyaljuk hazánk egyedi értékeit és adottságait, biztonsági környezetét, valamint 
nemzeti érdekeinkből kiindulva azonosítjuk a  legfontosabb kihívásokat és az  azokra adott válaszainkat, illetve 
lehetőségeket.

II. Nemzeti jövőkép a biztonság fényében
 4. A változékony világban hosszú távon biztonságos és sikeres Magyarország megteremtése a  nemzet egészének 

erőfeszítését és együttműködését, valamint magyar anyanyelvünk és kultúránk megőrzését igényli határainkon 
innen és túl.

 5. A biztonságos Magyarország rendelkezni fog azzal a  társadalmi és gazdasági szilárdsággal, állampolgári 
elkötelezettséggel, valamint kormányzati vízióval, amely akár a  fokozódó globális bizonytalanság körülményei 
között is képes kiszámíthatóságot, együttműködési hajlandóságot, és szükség esetén, ellenálló és elrettentő 
képességet kifejezni. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy 2030-ra hazánk Európa öt, illetve a  világ tíz 
legbiztonságosabb országának egyike legyen, egyfelől az  ország magas szintű közbiztonságának fenntartása, 
másfelől egy regionális szinten is az  egyik meghatározó, korszerű haderő felépítése révén, amely az  exportképes 
hazai védelmi iparra támaszkodik. A haderő ütemes fejlesztése tovább bővíti annak lehetőségeit, hogy megvédjük 
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alapvető értékeinket és érdekeinket valamint az  euroatlanti biztonság aktív és hiteles hozzájárulói maradjunk 
a jövőben is.

 6. A sikeres Magyarország alapköveit a jelenben rakjuk le, de a jövőben is fontos a fenntartható fejlődés feltételeinek 
biztosítása, amelynek gazdasági alapját hazánk nemzetközi versenyképességének fokozása, a  védelmi szektorban 
az  ipari kapacitások kiépítése és fejlesztése, társadalmi pillérét pedig hazánk demográfiai helyzetének javítása 
képezi.

III. Alapvető értékeink
 7. A magyarság megmaradásának záloga, nemzeti létünk kerete az  erős, nemzeti alapokon álló Magyarország. 

Ezeréves államiságunk, magyar nyelvünk és kultúránk, történelmünk és hagyományaink, keresztény alapokon 
nyugvó értékrendünk értékes hozzájárulást jelent Európa sokszínűségéhez. Tiszteljük a  különböző kultúrákat, 
önazonosságunkhoz, magyar identitásunkhoz ugyanakkor minden körülmények között ragaszkodunk. Nemzeti 
keresztény alapokon nyugvó kultúránk mellett hazánk földje, természeti kincsei és mindenekelőtt maguk a magyar 
emberek, az ő mindennapos munkájuk, hazaszeretetük képezi a magyar állam fundamentumait.

 8. Nemzeti szuverenitásunk olyan megkérdőjelezhetetlen alapérték, amely természetes módon van jelen hazánk 
kül- és belpolitikájában egyaránt. Elsődleges biztonságpolitikai érdekünk a  folyamatosan változó viszonyok között 
a magyar állam önrendelkezésének, cselekvési szabadságának oltalmazása, megőrzése és erősítése. Magyarország 
és a  magyar állampolgárok mindenoldalú – politikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi, technológiai, környezeti, 
egészségügyi, katonai, rendészeti, információs és kibertérbeli – biztonsága alapvető érték. Biztonságunk 
megteremtése, fenntartása és erősítése olyan követelmény, amely minden további kormányzati célkitűzés 
teljesülésének előfeltétele.

 9. Hazánk nemzeti szuverenitásával ellentétesnek és elfogadhatatlannak tart bármely olyan törekvést, amely 
hontalanok vagy külföldi állampolgárok kötelező betelepítését írja elő.

 10. Magyarország polgári demokratikus jogállamként elkötelezett az Alaptörvény értékei és a  jogrend érvényesülését, 
illetve a politikai stabilitást elősegítő közjogi berendezkedés és államszervezet fenntartása iránt. Hazánk a megfelelő 
szintű jogbiztonságot a  társadalmi-gazdasági változásokat követő, ugyanakkor stabil és kiszámítható jogrendszer 
megalkotásával kívánja biztosítani. Az állampolgárok jogainak érvényesülését hatékony közigazgatás és független 
igazságszolgáltatás szavatolja.

 11. Magyarország kiemelkedő fontosságot tulajdonít az  olyan, egymással szoros összefüggésben álló értékeknek, 
mint a  béke, a  biztonság, az  államok szuverenitása és területi integritása. Hazánk a  demokrácia és a  jogállamiság 
érvényesülését, valamint az  emberi jogok és azon belül a  kollektív és egyéni kisebbségi jogok, illetve az  alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartását a nemzetközi és a nemzeti biztonság szerves alkotórészének tekinti.

 12. Magyarország egyetlen országot sem tekint ellenségének, vitás kérdéseit az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Alapokmányának elveivel és a nemzetközi jog normáival összhangban, békés eszközökkel kívánja rendezni.

 13. Kiemelt felelősséget érzünk a határon túli magyar közösségek szülőföldjükön történő boldogulásának előmozdítása 
és az  üldözött keresztény kisebbségek védelme iránt. Magyarország a  területén élő nemzeti kisebbségek 
megmaradását és fejlődését minden tekintetben támogató kisebbségpolitikájával, illetve a  határon túli magyar 
közösségekkel fenntartott kapcsolataival, a  magyar közösségek legitim törekvéseinek támogatásával hozzájárul 
a térség stabilitásához. A határon túli magyar közösségek szerzett jogainak csorbítása az európai és az euroatlanti 
értékrenddel ellentétes, ezért nem fogadható el. A  külhoni magyar állampolgárok nemcsak kulturális, hanem 
közjogi tekintetben is a  magyar nemzet elválaszthatatlan részét képezik. Hazánk biztonsága és a  külhoni magyar 
állampolgárok biztonsága egymást kölcsönösen erősíti.

 14. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) Magyarország biztonságának sarokköve. Magyarország elkötelezett, 
hogy a NATO tagjaként, a többi tagállammal együttesen lépjen fel az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének megfelelő 
fegyveres agresszió esetén.

 15. Magyarország egy sikeres és a  tagállamok szuverenitását tiszteletben tartó, azok egyöntetű támogatását bíró 
Európai Unióban (EU) hisz, amely egyaránt elősegíti az  európai és nemzeti közösségek fejlődését, a  kontinens 
globális versenyképességének javulását és a közös kihívások elleni védekezés hatékonyságát.

 16. Meggyőződésünk, hogy Közép-Európát nemcsak történelmi és kulturális értelemben, hanem politikai és gazdasági 
területen is számos sajátos közös érdek fűzi össze. Célunk, hogy aktívan közreműködjünk e  természetes egységet 
képező térség még szorosabb összekapcsolásában, elsődlegesen a  Visegrádi Együttműködés (V4) és más 
többnemzeti formáció és regionális képességfejlesztési kezdeményezés keretében.
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 17. Az EU-t és a  NATO-t a  nyugati civilizáció értékközösségének tekintjük. Magyarország magáénak vallja a  NATO 
és az  EU szerződésekben rögzített értékrendjét. A  biztonsági veszélytényezők meghatározásánál – sajátos 
nemzeti érdekeink, mint elsődleges kiindulópont mellett – irányadónak tekintjük a  NATO és az  EU stratégiai 
dokumentumaiban foglaltakat.

 18. Magyarország szilárdan hisz abban, hogy a  legtöbb kihívásra többnemzeti és globális válaszok szükségesek. Ezen 
válaszokat csak az államok közötti párbeszéd és bizalom útján lehetséges megtalálni. A globális és európai ügyekre 
fontos hatást gyakorló biztonsági együttműködési fórumokat, az ENSZ-et, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezetet (EBESZ) és az  Európa Tanácsot (ET) Magyarország a  nemzeti érdekérvényesítés kulcsfontosságú 
terepeinek tekinti.

 19. A Kárpát-medence történelmi távlatokban is a  nagyhatalmak hagyományos ütközőterében helyezkedett el. 
Ma Magyarország az  EU, a  schengeni övezet és a  NATO határországa, így történelmi kötelességünk és alapvető 
feladatunk nemzetünk és tágabb civilizációs értékközösségünk védelme.

IV. Alapvető adottságaink
 20. Hazánk politikai rendszere stabil, közbiztonsági helyzete kiegyensúlyozott, szilárd. Elsődleges adottságunk 

a magyarságtudaton és sorsközösségen alapuló nemzet egysége, nyelve és kultúrája, határainkon innen és túl.
 21. Országunk méretének, nemzetgazdaságunk teljesítményének, valamint védelmi képességeinek globális, európai 

vagy regionális összehasonlítása egyaránt rávilágít arra, hogy az  alapvető biztonsági kihívásokra elsősorban 
nemzetközi együttműködés keretében, szövetségi rendszer tagjaként, egyben nemzeti érdekeinket tükrözve és 
nemzeti értékekeinknek megfelelően találhatunk megfelelő választ.

 22. Hazánk biztonságát és nemzetközi érdekérvényesítési képességét erősíti, lehetőségeit jelentősen bővíti 
szövetségesi és európai uniós tagállami státusunk. A Magyarország euroatlanti és európai integrációja során elért 
eredmények a NATO, az EU és Magyarország biztonságát egyaránt növelték.

 23. Magyarország a  NATO és az  EU déli és keleti határán helyezkedik el, instabil régiók közelében. Geostratégiai 
helyzetünk egyedülálló lehetőségeket biztosít számunkra, ugyanakkor biztonsági szempontból sebezhetővé 
tesz bennünket. Hazánkat az  Európa déli és keleti szomszédságából érkező biztonsági kihívások egyaránt érintik, 
azonban központi helyzetünk a  NATO, az  EU, a  Visegrádi Együttműködés és egyéb többnemzeti formációkban, 
valamint regionális képességfejlesztési programokban való részvételünket is elősegíti.

 24. Magyarország határainak egy része a  belátható jövőben a  schengeni övezet külső határa marad. A  schengeni 
határok fokozott ellenőrzése és őrizete hatékonyabb együttműködést és közös felelősséget igényel a rendszerben 
részt vevő államoktól. Az  elmúlt időszak erőfeszítéseinek köszönhetően három pilléren nyugvó integrált 
határvédelmi képességgel rendelkezünk, amelynek része a  fizikai határzár mellett a  hatékony fellépést biztosító 
szabályozási környezet, valamint a  határvédelemhez szükséges létszámú és képzettségű, korszerű felszereléssel 
ellátott személyi állomány.

 25. A Magyar Honvédség hazánk szuverenitása és területi integritása szavatolásának alapvető intézménye, nemzetközi 
szerepvállalásait tekintve a  külpolitika megvalósításának egyik fontos eszköze. A  Magyar Honvédség elkötelezett 
a  haza védelme iránt és aktívan hozzájárul a  transzatlanti, valamint az  európai biztonság erősítéséhez. A  magyar 
katonák a világ számos pontján bizonyították elhivatottságukat és szakértelmüket.

 26. A nemzet megóvásához szükséges feladatok teljesítése érdekében, továbbá a  szövetségi rendszerek kollektív 
védelmi, válságkezelési vagy nemzetközi biztonsági együttműködési tevékenységében való részvételhez, 
hozzájárulásaink biztosításához megfelelő nemzeti önerőre van szükség a  honvédelem, a  rendvédelem, 
a katasztrófavédelem és a terror-elhárítás területén egyaránt.

 27. A rendszerváltást követő két évtizedben a  Magyar Honvédséget érintően nem történt átfogó, rendszer szintű 
fejlesztés, 2010 előtt pedig a  honvédségi kapacitások tudatos leépítése zajlott, ami veszélyeztette Magyarország 
biztonságát. A  rövid figyelmeztetési időn belül reagálókész, békeidőben hiteles elrettentő erő, válsághelyzetben 
vagy az  Észak-atlanti Szerződés 5.  cikke szerinti művelet esetén hatékony védelmet és segítségnyújtást kifejteni 
képes haderő alapjai a  Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal (a továbbiakban: Zrínyi 2026 
program) került megteremtésre. Az  átfogó haderő-átalakítás eredményeként, a  NATO vonatkozó irányelvével 
összhangban – 2024-től – a bruttó hazai össztermék évi legalább 2%-ának felhasználása nyomán kialakításra kerül 
a hazánk nemzetközi kötelezettségei és nemzeti feladatai érdekében szükséges, regionális szinten is meghatározó 
haderőképesség.
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 28. A Zrínyi 2026 program leszögezi, hogy a haderőfejlesztési célok megvalósulását a hazai védelmi ipar fejlesztésével 
fogja elérni. A  hazai védelmi ipari ágazat fejlettsége messze elmarad az  elvárt szinttől, egyes tevékenységek 
teljesen megszűntek. A  jelenlegi biztonsági kihívásoknak való megfelelés, a  korszerű hadviselés ugyanakkor 
komplex és költséges fegyverrendszereket igényel, amely a  hazai védelmi ipar fejlesztését teszi szükségessé. 
Ehhez a Magyarországra települt modern (civil) termelési és kutatás-fejlesztési bázis valamint a  rendelkezésre álló 
szakképzett munkaerő hasznosítható.

 29. Az európai védelmi ipar alapvető jellemzője, hogy a  fejlettebb védelmi ipari technológiai bázissal rendelkező 
nagyobb országok erőfölényüket kihasználva érvényesítik érdekeiket a  többi európai országgal, köztük hazánkkal 
szemben is. Szintén komoly nehézséget jelent, hogy lehetetlenné vált a  kis országok illetve cégek bejutása és 
beszállítókénti bekapcsolódása a  nemzetközi védelmi ipari értékláncokba, ami egyoldalú előnyökhöz juttatja 
a meghatározó országok iparát. A hazai védelmi iparnak ebben a környezetben nincs más lehetősége, mint egyrészt 
a termelés diverzifikációja, azaz a polgári célú termékek gyártása irányába történő nyitás, másrészt a specializációra 
való törekvés, amelynek révén lehetővé válhat a  piaci résekbe való betörés, harmadrészt a  kettős felhasználású 
termékek fejlesztése és előállítása.

 30. A polgári védelmi infrastruktúra a  rendszerváltozást követő évtizedekben hiányossá vált, miközben az  állam 
működőképességét fenyegető stratégiák és eszközök változatossága és hatékonysága jelentősen nőtt. A  védelmi 
igazgatás összkormányzati rendszerének fejlesztése az első lépés a modern nemzeti ellenálló képesség kialakítása 
érdekében. A  nemzeti létfontosságú infrastruktúra védelme, illetve a  radioaktív anyagokkal összefüggő 
technológiák biztonságos alkalmazása a  vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően 
megoldott. A  lehetséges ellenfelek támadó kapacitásainak folyamatos növekedésével ugyanakkor további 
folyamatos fejlesztés szükséges.

 31. Hibrid támadással szembeni ellenálló képességünket növeli a nemzet egysége, demokráciánk szilárdsága, a közös 
nyelv, a felgyorsított döntéshozatali képesség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi erők szoros együttműködése 
egymással és a releváns polgári infrastruktúrával. Az új biztonsági kihívások miatt azonban folyamatosan szükséges 
fejleszteni az információs és kiberhadviselés elleni védekezés rendszerét.

 32. Magyarország Kormánya mindent megtesz hazánk kiberbiztonsága érdekében, kapacitásainkat e  területen 
is folyamatosan fejlesztjük. Tekintettel arra, hogy a  kormányzati és más kulcsfontosságú infokommunikációs 
rendszerek elleni támadások száma növekszik és kifinomultságuk erősödik, folyamatos erőfeszítés szükséges 
az  infokommunikációs rendszerek védelmének erősítése érdekében. Általános jelenség továbbá a  felhasználók 
információbiztonsági tudatosságának alacsony szintje, holott a  felhasználók megfelelő információbiztonsági 
tudatossága a kiberincidensek megelőzésének egyik kulcseleme.

 33. Hazánk a  világgazdaságba és különösen az  európai értékteremtési láncolatba mélyen integrálódott ország. 
Ez az előny, amelyet a magyar emberek munkabírása és szakértelme, továbbá a globális és európai konjunktúra tett 
lehetővé, azonban sebezhetőséget is jelent, egy hirtelen bekövetkező gazdasági válság, vagy a globális konjunktúra 
lassulása esetén. Természeti erőforrásaink korlátozottak, külső tőkebefektetési szükségletünk és importfüggőségünk 
magas, a magyar gazdaságban az export meghatározó.

 34. Jelenleg az egyik fő kihívás a földgáz ellátás tekintetében a 80%-ot meghaladó importfüggőségünk, amely nemcsak 
ellátás biztonsági kockázatokat jelent, hanem kitettséget is az  importárak alakulásának. Az  energiaszektorban 
lezajló jelentős globális változások immár az  európai és ez  által a  hazai energiapiac jelentős átalakulását vetítik 
előre. A  jövőben a  villamos energia és földgáz felhasználás módjai és folyamatai jelentősen változni fognak, 
ami valószínűsíthetően a  villamos energia és a  gáz felhasználás arányának átrendeződésével, a  villamos energia 
arányának jelentős növekedésével jár.

 35. A hazai lignit, barna- és feketeszén készlet1 az  egyetlen itthon is rendelkezésre álló, nem megújuló energiaforrás, 
amely több száz évre elegendő alapanyagot szolgáltathat a  megfelelő technológiák (tiszta szén technológiák) 
fejlődésével a diverzifikált korszerű energiaellátásban.

 36. Magyarország pénzügyi sebezhetősége az  utóbbi években számottevően csökkent, a  nemzetközi pénzpiacoknak 
való kitettségünk azonban kockázati tényezőt jelent. Hazánk gazdasági és pénzügyi rendszerének stabilitása és 
ellenálló képessége fontos nemzeti érdek és biztonságpolitikai szempont, szuverenitási kérdés.

 37. Hazánk korszerű iparral rendelkezik, ami számottevően hozzájárul az  ország gazdasági növekedéséhez. Az  elért 
eredményekre épülő, de hosszú távú gazdasági stabilitás érdekében folyamatban van a tőkeerős, korszerű termelési 
technológiával rendelkező, versenyképes hazai vállalatok, kiemelten a kis- és középvállalkozások, súlyának további 
növelése.

1 2020. évi helyzet szerint ez mintegy 8,6 milliárd tonnányi készletet jelent.
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 38. Magyarország mezőgazdasága a  legtöbb területen biztosítja a  hazai élelmiszerellátás szükségleteit. 
Az  élelmiszerbiztonság magas színvonalú. Kivitel tekintetében középtávon versenyelőnyt jelenthet a  génkezelt 
termények teljes tilalma. A  globális éghajlatváltozás ugyanakkor Magyarország számára is kihívásokat és további 
feladatokat jelenthet.

 39. Elhelyezkedése miatt Magyarországra, többek között annak ivóvízkészletére, fokozottan hatnak a  szomszédos 
országokban keletkező környezeti ártalmak.

 40. Közvetlen tengeri kijárattal nem rendelkező országként, valamint a  történelmi okokból egy irányban kialakított 
energetikai infrastruktúra következtében Magyarország energiaellátása tekintetében kiszolgáltatott.

 41. Hazánk népessége évtizedek óta folyamatosan csökken, a  társadalom korfája öregszik. A  tartós népességfogyás 
megelőzése érdekében Magyarország tudatos és robusztus népességpolitikát folytat, támogatva a  családok 
gyermekvállalását.

 42. A hazai köz- és felsőoktatási rendszer színvonalának további emelése érdekében folyamatos erőfeszítések 
szükségesek a  tudásalapú gazdaság és társadalom oktatással és képzéssel kapcsolatos növekvő igényeinek való 
megfeleléshez. A  természettudományos és a  műszaki ismeretek oktatása azért is fontos, mert a  nemzetközi 
tudományos és technológiai versenyben elfoglalt helyünknek biztonságpolitikai jelentősége is van. A gyakorlatban 
is hasznosítható ismeretek tanítása és a nemzeti kultúra továbbadása között meg kell találni az egyensúlyt.

 43. A határainkon kívül élő magyar közösségek összekötő kapocsként szolgálhatnak, ugyanakkor megoldatlan 
problémáik könnyen feszültségek forrásává is válhatnak.

V. Magyarország biztonsági környezete
 44. Magyarország biztonsági helyzete jelenleg szilárd, NATO és EU tagsága pedig ezt a  biztonságot tovább növeli. 

A kihívások változó jellege és a biztonsági környezet egyes tendenciái fokozatos romlást vetítenek előre, amelynek 
fő elemei: a  váratlanság, a  változékonyság, az  összetettség, a  hatalmi centrumok közötti növekvő versengés, 
a globális közjavak újraosztásának szándéka, a klímaváltozás, a szűkebb régiónk geostratégiai kihívásai, a befagyott 
konfliktusok, a  nemzetközi jog csökkenő kikényszeríthetősége, a  migráció kiváltó okai és következményei, 
a  túlnépesedés, az  erőforrások szűkössége, a  fundamentalista vallási irányzatok és a  terrorizmus, a  válságok 
átalakuló jellege, a technológiai forradalom és a növekvő digitális és pénzügyi sérülékenység.

 45. Biztonsági környezetünk változásai olyan gyorsak, mélyrehatóak és alapvetőek, hogy egy új világrend kialakulásáról 
beszélhetünk. A világban zajló nagyléptékű gazdasági, társadalmi, demográfiai és környezeti változások és az egyre 
szűkösebb globális erőforrásokért folyó verseny jelentős feszültségek forrása. A  változások elsődleges jellemzője, 
hogy azok sokszor összeolvadnak, felgyorsulnak és komplex kihívásokat generálnak.

 46. A globalizáció következtében tovább nőtt az  államok kölcsönös függősége, így a  globális folyamatok minden 
ország biztonsági helyzetére kihatnak. A  válságok jellege jelentős átalakuláson ment keresztül. A  válságok korai 
előrejelzés nélkül, rendkívül gyorsan, számottevő figyelmeztetési idő nélkül alakulhatnak ki és terjedhetnek át más 
országokra, régiókra. Az  államok közötti nyílt háborúkat számos esetben nehezen kategorizálható konfliktusok 
váltják fel. Egyre nagyobb teret nyer az  aszimmetrikus és a  hibrid hadviselés, amelyek révén feltörekvő vagy újra 
megerősödő államok, illetve nem állami szereplők katonai és nem katonai eszközök változatos kombinációját 
alkalmazva kívánják érvényesíteni érdekeiket, sokszor leplezett módon. Ez  a  fajta hadviselési módszer elmossa 
a béke és a háború közötti éles határvonalat, nehezen áttekinthető, a háborús küszöb alatti, „szürkezónás” átmeneti 
állapotokat alakítva ki. Megfelelő védelmi képesség hiányában ez  nemcsak megnehezítheti, de egyenesen 
lehetetlenné is teheti, hogy a megtámadott fél gyors és határozott választ adjon, vagy felkészüljön a megelőzésre.

 47. Fokozatosan erősödik a  különböző globális és regionális hatalmi centrumok közötti versengés. A  jelenlegi 
nemzetközi rend meggyengítésére és érdekeiknek megfelelő megváltoztatására törekvő állami- és nem állami 
szereplők száma és lehetőségei növekednek. A globális biztonsági helyzet összességében romló tendenciát mutat.

 48. A hatalmi vetélkedés mindinkább kiterjed a  globális közjavakra is: fokozódó küzdelem folyik a  nemzetközi vizek 
és az ott található erőforrások, az északi sarkvidék és a világűr ellenőrzéséért, valamint a kibertér dominanciájáért. 
Az emberiség technológiai szintjének rohamos fejlődésével [digitalizáció, ötödik generációs vezeték nélküli hálózat 
(5G), űrtechnológia, stb.] folyamatosan új lehetőségek és kihívások jelennek meg, amelyek hatást gyakorolnak 
hazánk biztonságára. Az 5G jelentette technológia olyan forradalmi fejlesztéseket tehet lehetővé perspektivikusan, 
amelyek számottevő változásokat generálhatnak társadalmunk és gazdaságunk viszonylatában.

 49. A globális felmelegedés és a  szélsőségesebbé váló időjárás hozzájárul egyes államok belső nehézségeinek 
erősödéséhez. Az  éghajlatváltozás hatásai mindenhol érzékelhetőek, ugyanakkor különösen erősen jelentkeznek 
számos olyan térségben, amelyek más okok miatt eleve sérülékenyek, súlyosbítva a  meglévő társadalmi és 
gazdasági problémákat.
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 50. A nemzetközi rendszer stabilitására negatívan ható világméretű trendek várhatóan tartósak maradnak. 
Az  euroatlanti és az  európai biztonsági rendszer keleti és déli irányból egyaránt rendkívüli, a  hidegháború vége 
óta nem tapasztalt kihívásokkal és fenyegetésekkel néz szembe. Miközben kontinensünk lakosságának létszáma 
gyakorlatilag stagnál, illetve átlagéletkorát tekintve öregszik, addig elsősorban Afrikában és Közép-Ázsiában 
népességrobbanás zajlik. Mindez újabb államok és régiók destabilizálódásához és a  migrációs nyomás további 
erősödéséhez vezethet.

 51. Felértékelődött a  biztonság katonai eleme. Az  euroatlanti térség biztonságára kihívást jelentő állami szereplők 
erőteljes ütemben növelik katonai kiadásaikat és képességeiket, míg a  nem-állami szereplők növekvő mértékben 
tesznek szert stratégiai csapásmérő képességekre. Egy Magyarország vagy szövetségesei ellen irányuló fegyveres 
támadás jelenleg kevéssé valószínű, de a  romló általános biztonsági környezetben és egyes szomszédos régiók 
biztonságának nagyfokú törékenysége miatt nem lehet figyelmen kívül hagyni a  hagyományos konfliktusok 
kialakulásának, vagy váratlan támadás bekövetkezésének lehetőségét Magyarország közvetlen környezetében sem, 
ideértve a  szövetségeseinket érő, az  Észak-atlanti Szerződés 5.  cikke hatálya alá tartozó helyzeteket is. Különösen 
fontos ez  annak fényében, hogy csökkent a  konfliktusok tér- és időbeli kirobbanásának, valamint jellegének 
előrejelezhetősége.

 52. A nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyó nagyhatalmi törekvések Európa és közvetve hazánk biztonságát 
is megkérdőjelezhetik. Az  agresszióval kikényszerített területszerzés alapjaiban változtatta meg biztonsági 
környezetünket, jelentősen megnövelve az  esetleges konfrontáció kockázatát. Továbbra is törekedni kell 
a  párbeszédre, ugyanakkor készen kell állni az  ellenünk vagy szövetségeseink ellen irányuló, akár figyelmeztetés 
nélkül, hagyományos vagy nem hagyományos eszközökkel végrehajtott agresszió elrettentésére és kivédésére is.

 53. A Magyarország biztonságát meghatározó régiókban a  legtöbb esetben nem sikerült megoldani az  elmúlt 
évtizedek válságait. Sőt újabb, nehezen kezelhető válsággócok is kialakultak földrészünkön és Európa geopolitikai 
környezetében. Közelebbi és távolabbi térségünk aktív és befagyott konfliktusai hosszú távon fennmaradhatnak, 
illetve kiújulhatnak. Ennek hatásai hazánkat is érinthetik.

 54. A megváltozott biztonsági környezetre számos ország reagál védelmi képességeinek fejlesztésével. Az  európai 
országok koherens és kölcsönösen transzparens, NATO, EU és regionális többnemzeti keretek között folytatott 
képességfejlesztési erőfeszítései kulcsfontosságúak a kontinens hosszú távú biztonságának fenntartása érdekében. 
Kockázati tényező, hogy a  fegyveres erők gyors ütemű modernizációja a világ számos régiójában eredményezheti 
a regionális katonai erőegyensúly megbomlását és ezzel az instabilitás növekedését.

 55. Magyarország nem fejleszt robusztus stratégiai támadó kapacitásokat, ezért kiemelten kezeli, és nagy jelentőséget 
tulajdonít a  fegyverzetellenőrzési, leszerelési, és non-proliferációs rendszerek tevékenységének. Tagjai vagyunk 
a  legtöbb ilyen jellegű nemzetközi egyezménynek és megállapodásnak. Hosszú ideje aktív szerepet vállalunk 
a  multilaterális szervezetek keretein belül megvalósuló biztonság- és védelempolitikai együttműködésben 
és fellépésben. A  stratégiai csapásmérési technológiák és képességek gyors ütemű fejlődése, az  ilyen 
fegyverrendszerek egyre szélesebb elterjedése, továbbá a  kézifegyverek és robbanóeszközök instabil régiókban 
történő fokozott elterjedése jelentős kockázatot jelent mind Magyarországra, mind a  nemzetközi keretek között 
állomásoztatott magyar katonákra és rendőrökre.

 56. Az elmúlt időszakban elért számottevő eredmények ellenére a  Nyugat-Balkán biztonsági helyzete továbbra is 
törékeny. A térség nyugati integrációja befejezetlen, ráadásul az ellenőrizetlen, tömeges és illegális migráció súlyos 
kihívások elé állítja a migrációs útvonalakon fekvő államokat. Az esetleges politikai és gazdasági instabilitás a vallási 
radikalizmust is erősítheti. Mindezeket a  jelenségeket részben ellensúlyozni tudják a  térség egyes országainak 
euroatlanti integrációs sikerei. Magyarország kitettsége a  nyugat-balkáni kihívásoknak alapvetően meghaladja 
a  legtöbb európai országét, ezért felelősségünk is rendkívül nagy a  nyugat-balkáni stabilizációs törekvések 
sikeressége vonatkozásában.

 57. Magyarország biztonságára meghatározó hatást gyakorol a  tömeges bevándorlás okozta válság. A  krízis 
nyilvánvalóvá tette, hogy a váratlan, ellenőrizetlen, tömeges és illegális migráció olyan új típusú kihívás, amely akár 
az  európai kontinens biztonságát és stabilitását is veszélyeztetheti, miközben nemzetbiztonsági, közbiztonsági és 
közegészségügyi kockázatok sorát rejti magában. A  globális folyamatok figyelembevételével a  kihívással hosszú 
távon is számolni kell.

 58. A tömeges, ellenőrizetlen és illegális migráció elsődleges kiváltó oka, hogy több kontinens számos régiójában mutat 
jelentős növekedést a  nem megfelelően kormányzott, alapfeladataikat is csak korlátozott mértékben és alacsony 
színvonalon ellátó, politikailag, gazdaságilag és társadalmilag instabil államok száma. A  túlnépesedés, a  kiterjedt 
szegénység és a negatív hatású környezeti változások általában egyszerre jellemzik őket. Számot kell vetni azzal is, 
hogy a  tömeges bevándorlás okozta válság tartós megoldatlansága a  tranzit- és a  célországok meggyengülését, 
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társadalmi kohéziójának csökkenését eredményezheti. A  válságban egyes állami vagy nem állami szereplők 
lehetőséget láthatnak saját érdekeik érvényesítésére, és lépéseket is tehetnek a  migrációs krízis súlyosbítása 
érdekében. Ezáltal az illegális migrációs hullám a hibrid hadviselés eszközévé is válhat.

 59. Az afrikai és az ázsiai kontinens számos térségében, de a világ több más pontján is mind súlyosabb kihívást jelent 
a  lakosság ivóvízzel és élelmiszerrel való ellátása. Ez  komoly biztonsági kockázatot hordoz magában. A  megújuló 
energiák és a környezetbarát technológiák növekvő hányadot képviselnek a globális energiaellátásban.

 60. Az instabil régiókon belül, növekvő problémát okoz a  keresztény kisebbségek vallási alapú üldöztetése, amely 
egyrészt humanitárius, másrészt morális kihívás Európa és Magyarország számára. A  legújabb konfliktusok 
tapasztalatai alapján a  helyzet különösen súlyos a  levantei térségben, amely a  nemzetközi közösség és hazánk 
fokozott figyelmét igényli.

 61. A létfenntartáshoz szükséges legfontosabb javak szűkössége már rövid- és középtávon is jelentős államközi 
vagy államokon belüli konfliktusokat eredményezhet. A  természeti erőforrások iránti növekvő igény a  verseny 
kiéleződésével, valamint súlyos környezeti károkkal, az erőforrások fokozódó kimerülésével és hozzáférhetőségének 
romlásával jár, ami további feszültségekhez vezethet. A  fejlődés fenntartása, ezáltal a  társadalmak stabilitásának 
a biztosítása, az elérhető eredmények mellett egyre nagyobb nehézséget okoz.

 62. Egyes járványok gyors terjedése nemzeti, regionális vagy akár globális szintű instabilitás forrása lehet. Nem zárható 
ki új világjárványok kialakulása sem, amelyek terjedését a  növekvő világkereskedelem, a  személyes mobilitás és 
a tömeges, ellenőrizetlen és illegális migráció minden korábbinál gyorsabbá tehet.

 63. Globalizált világunkban járványhelyzet kialakulása nem csak egészségügyi válsághelyzetet eredményezhet, hanem 
– a járvány súlyosságától függően (érintettek száma, fertőzőképesség, halálozási ráta stb.) – messzemenően kihathat 
a biztonság legtöbb elemére, mint például a gazdasági, szociális, katonai stb. biztonságra is. A fejlett orvostudomány 
a globalizáció járványügyi, negatív kihatásait csak részben képes ellensúlyozni.

 64. A koronavírus járvány globálissá válása figyelmeztet és még egyértelműbbé teszi a  tömeges, ellenőrizetlen 
és illegális migráció és biztonsági kockázatok növekedése közötti összefüggést, adott esetben egészségügyi 
kockázatokra vonatkozóan.

 65. A migrációs szempontból kibocsátó országok belső nehézségei rövid idő alatt eszkalálódhatnak, ami könnyen 
az  adott állam működésképtelenné válásához, sőt akár polgárháború kialakulásához vezethet, és a  határokat 
átlépve nemzetközi konfliktussá szélesedhet. Az  instabilitás táptalaja az olyan határokon átívelő fenyegetéseknek, 
mint a  terrorizmus, a  fegyver-, a  kábítószer-, az  ember- és szervkereskedelem vagy a  tömeges, ellenőrizetlen és 
illegális migráció. Az instabil régiók és válságövezetek hatásai hazánkat is elérik.

 66. A kontinensünkön elkövetett terrorcselekmények arra utalnak, hogy a  szélsőséges vallási indíttatású terrorizmus 
egyre növekvő biztonsági kockázatot jelent Európa államai számára. Az Európába irányuló tömeges, ellenőrizetlen 
és illegális migráció is közvetlenül növeli a  terrorveszélyt. Így az  instabilitás és a  válságok terjedése hozzájárul 
a  terrorizmus erősödéséhez, amely napjaink egyik legkomolyabb, nehezen előrejelezhető, aszimmetrikus 
fenyegetése, és közvetlen, hosszútávon fennmaradó veszélyt jelent a  világ és ezen belül különösen Európa 
biztonságára.

 67. A tömeges, ellenőrizetlen és illegális migráció és kísérőjelenségei visszaszorítása érdekében megtett intézkedések 
– ezek között a  fizikai határzár létesítése és a  jogi szabályozás szigorítása – átmenetileg jelentősen csökkentették 
a  kelet-közép európai térségen áthaladó migránsok számát. Az  Európa déli és délkeleti szomszédságát továbbra 
is jellemző instabilitás miatt fokozódik a  kontinensünkre nehezedő migrációs nyomás, ami a  válság kiújulásához, 
újabb migrációs hullámok kialakulásához vezethet.

 68. Az állami és nem állami szereplők által szponzorált politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok befolyásolására 
irányuló stratégiák száma, változatossága és hatásfoka növekszik. A befolyásolás egyik eszköze lehet a nemzetközi 
közvélemény szervezett és módszeres Magyarország ellen hangolása. Az  információs műveletek hatékonyságát 
növeli, hogy az  álhírek, dezinformációk terjedését a  közösségi média rendkívül gyorssá teszi. A  nyílt befolyásolás 
politikai és gazdasági nyomásgyakorlásban is megjelenhet, amely során az  ellenérdekelt nemzetközi szereplők 
korlátozni próbálhatják hazánk cselekvőképességét.

 69. A technikai fejlődéssel és vívmányainak elterjedésével folytatódik a  biztonságot veszélyeztető, nehezen 
kontrollálható nem állami szereplők – például szervezett bűnözői körök, nemzetközi terrorszervezetek, 
kiberbűnözői csoportok, szélsőséges vallási közösségek, magán biztonsági cégek, egyes nem kormányzati 
szervezetek és egyéb transznacionális hálózatok – súlyának növekedése a  nemzetközi biztonságpolitikában. Ezek 
mögött sokszor nehezen azonosítható érdekek és csoportok húzódnak meg, és könnyen szolgálhatnak rejtett 
állami szándékokat. Mindez átrendezi és áttekinthetetlenebbé teszi egyes térségek biztonsági helyzetét, ami hazánk 
számára is kihívást jelent.



2020. évi 6. szám H O N V é d E l M I  K ö z l ö N y  415
2108 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 81. szám 

 70. Az információs technológia rohamos fejlődéséből és terjedéséből kifolyólag az  állam és a  társadalom működése 
egyre inkább a  digitalizációra épül. Az  elektronikus információs rendszerek sérülékenységei ezért biztonsági 
kockázatot hordoznak magukban. Világméretű tendencia, hogy a  kibertérben végzett, ártó szándékú 
tevékenységek egyre gyakoribbak, egyre kifinomultabbak és egyre nagyobb kárral járnak.

 71. Növekvőben van azoknak az államoknak és nem állami szereplőknek a száma, amelyek a kiberteret kritikus adatok 
illegális megszerzésére, valamint az elektronikus információs rendszerekben vagy azokon keresztül történő – akár 
fizikai – károkozásra használják. Ezért a kibertér ma már a szárazföld, a tengerek, a levegő és a világűr mellett külön 
műveleti térnek számít. A jövőbeli konfliktusok nagy valószínűséggel még inkább ki fognak terjedni a kibertérre.

 72. Napjaink legfontosabb információtechnológiai kihívását az  jelenti, hogy az  információk tömegesen állnak 
rendelkezésre, ugyanakkor az  adatokhoz történő hozzáférés integrált rendszere csak részlegesen biztosítható. 
Az információbőségből adódó lehetőségek hazai kihasználása terén még jelentős a kiaknázatlan potenciál. A gépi 
tanulás által támogatott folyamatok alkalmazása egyidejűleg rejt magában komoly lehetőségeket és kockázatokat, 
ugyanakkor az adatmennyiség exponenciális növekedése miatt bevezetése a közeljövőben elkerülhetetlen.

 73. Az űrtechnológia területén bekövetkezett rendkívül gyors fejlődés következtében a  terület hatalmas technológiai 
minőségi ugrás elé néz. Az  élboly és a  lemaradók között a  technológiai rés folyamatosan nő. Az  űrtechnológia, 
mint a  technológiai piramis csúcsán elhelyezkedő ágazatok egyike, meghatározó jelentőségű lesz egy-egy ország 
fejlettségét, gazdasági, társadalmi erejét és viszonyait, politikai érdekérvényesítő képességét tekintve.

 74. A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedése, illetve fejlődése növeli a  kiszámíthatatlanságot, 
tartós kockázatot jelentve a  transzatlanti térség és hazánk biztonságára. Az  elmúlt években több példa volt 
vegyi fegyverek konfliktus során történő alkalmazására. Veszélyforrás, hogy egyes nem állami szereplők 
– terrorszervezetek, terroristacsoportok, bűnszervezetek – is tömegpusztító fegyverek birtoklására és alkalmazására 
törekszenek, mivel velük szemben az elrettentés hagyományos módjai csak korlátozottan működőképesek.

 75. A globális gazdaság növekedési ütemének esetleges lassulása és az ebből fakadó gazdasági és pénzügyi instabilitás 
növekvő kockázati tényezőt jelent.

 76. Újfajta kockázatot jelentenek a  hagyományos fizetőeszközöket helyettesítő, széles körben elterjedt kriptovaluták, 
amelyek működése jogilag még nem kellően szabályozott.

 77. A gyorsan változó és nehezen kiszámítható biztonsági környezet következtében megnőttek a  források és 
a  szállítókapacitások korlátozott számából fakadó kockázatok, amelyek szükségessé teszik energia-behozatalunk 
diverzifikációjának szélesítését. A  lakossági fogyasztás, valamint a gazdaság zökkenőmentes működése érdekében 
kritikus fontosságú az energiaellátás folyamatos biztosítása.

 78. Biztonsági környezetünket egyre jobban befolyásolja az  erőteljes urbanizáció. A  Föld lakosságának már több 
mint fele él városokban, és ez  az arány tovább növekszik. A  sűrűn lakott, nagy kiterjedésű „szupervárosokban” 
a  társadalmi és a  környezeti veszélyek fokozottan jelentkeznek. A  nagyvárosokban kialakuló válsághelyzetek 
bizonyos esetekben jóval túlmutathatnak a hagyományos rendfenntartó szervek képességein.

 79. A szervezett bűnözés és főként annak a  határokon átnyúló, súlyosabb formái növekvő kihívás elé állítják 
a  társadalmat, a  rendvédelmi és az  igazságügyi szerveket. A  szervezett bűnözői csoportok nemzetközi 
tevékenységének horizontját az  EU bővítése, a  schengeni övezet létrehozása, valamint a  virtuális térben 
létrejött platformok kitágították. A  csoportok felépítésében a  nemzeti jelleg mellett egyre jobban érvényesül 
a transznacionális hatás. A szervezett bűnözés színterei, erői, eszközei és módszerei az elmúlt években átalakultak. 
A szervezett bűnözés gazdasági és közigazgatási terjeszkedési kísérleteit az illetékes szervek folyamatos ellenőrzés 
alatt tartják és gátolják.

 80. Biztonsági kihívást jelentenek a  társadalmi feszültségeket kihasználó politikai, vallási, ideológiai vagy más alapú 
szélsőséges csoportok, amelyek az  alkotmányos intézmények működésének megzavarására és antidemokratikus 
politikai céljaik népszerűsítésére törekedhetnek. Az  erőszakos fellépésre kész szélsőséges körök társadalmi hatása 
a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének köszönhetően csekély.

 81. Az élelmiszerlánc biztonsága és az  élelmiszerek biztonságossága olyan kérdés, amelynek társadalmi fontosságát 
nehéz túlbecsülni. A  világ számos országában, köztük hazánkban is emelkedni látszik a  hamis vagy hamisított 
élelmiszerekkel, emberi fogyasztásra alkalmatlan termékek illegális forgalmazásával kapcsolatos esetek száma.

VI. Alapvető érdekeink
 82. Hazánk biztonságpolitikájának vezérfonala, hogy minden helyzetben nemzeti biztonsági érdekeink érvényesítését 

tekintjük kiindulópontnak, és ebből vezetjük le a  szükséges lépéseket. Meghatározó jelentőségű nemzeti 
érdekérvényesítő képességünk fenntartása és erősítése, egyúttal hazánk legszélesebb értelemben vett 
biztonságával összefüggésben az  ország diplomáciai cselekvőképessége, gazdasági teljesítőképessége, politikai 
stabilitása, kulturális egysége és katonai ereje.
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 83. Magyarország elsődleges biztonsági érdekének tekinti szuverenitásának, területi integritásának és alkotmányos 
rendjének megőrzését, állampolgárai biztonságának garantálását, az  ország stabilitását, fenntartható gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlődését, az  emberi jogok és az  alapvető szabadságjogok érvényesülését. Nemzeti 
biztonsági érdekünknek tekintjük a  nemzetközi béke, biztonság, stabilitás és együttműködés fenntartását, 
a  demokratikus elvek érvényesülésének előmozdítását, a  fenntartható fejlődés elősegítését, az  euroatlanti és 
az európai biztonsági struktúrák erősítését.

 84. A határon túli magyarság helyzete elválaszthatatlan Magyarország biztonságától. A  határon túli magyarok iránt 
Magyarország Alaptörvényben lefektetett felelősségvállalás szellemében Magyarország szoros figyelemmel 
követi a szomszédos államokban élő magyarok helyzetének alakulását. Támogatjuk, hogy a határon túli magyarok 
közösségként, szülőföldjükön megmaradva élvezhessék az önkormányzatiság és az autonómia sajátos helyzetüknek 
leginkább megfelelő formáit.

 85. Biztonságunk szempontjából kiemelkedő fontossággal bír az  euroatlanti és az  európai térség, benne különösen 
a  közép-európai régió és a  Magyarországgal szomszédos országok biztonsága és stabilitása. Biztonságunkra 
meghatározó hatást gyakorol továbbá a Balkán-félsziget és Kelet-Európa biztonsági helyzete.

 86. A Kárpát-medence hazánk számára természetes kulturális, történelmi, földrajzi és ökológiai referenciapont. Számítva 
a  szomszédos országoknak a  kölcsönös érdekek alapján történő együttműködésére, kezdeményező jelleggel 
és tevékenyen fel kívánunk lépni ennek a  térségnek a  határokon átívelő, gazdasági és közlekedési szempontú 
újjáépítése érdekében.

 87. Alapvető érdekünk a  stabilitás kivetítése közvetlen szomszédságunkra, kiemelten a  nyugat-balkáni térségre. 
A  térség számos olyan jellemzőt mutat, amelyek váratlan és előnytelen kombinációja akár biztonsági kockázatot 
is jelenthet. Ilyenek az  állami instabilitás, az  etnikai és vallási törésvonalak, a  magas munkanélküliség, továbbá 
a  hosszú távú euroatlanti integrációs perspektíva hiánya. A  nyugat-balkáni térség euroatlanti integrációja 
kulcsfontosságú a régiót érintő problémák megoldásában.

 88. Magyarország érdekelt egy erős, demokratikus, stabil, gazdaságilag fejlődő Ukrajnában és kiegyensúlyozott 
kétoldalú kapcsolatokban, ugyanakkor az ukrán nemzettudat erősítését szolgáló legitim törekvések nem járhatnak 
a kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak csorbulásával.

 89. Fontosnak tartjuk a  stabilitás erősítését a  transzatlanti térség biztonságával összefüggő távolabbi térségekben, 
többek között a közel-keleti és észak-afrikai térségben, a Száhel-övezetben és Közép-Ázsiában.

 90. A globális stabilitás szempontjából alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az államok között felmerülő vitás kérdések 
az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival, alapelveivel és a nemzetközi joggal összhangban, tárgyalásos úton 
kerüljenek rendezésre.

 91. Magyarország biztonság- és védelempolitikájának elsődleges nemzetközi keretét a  NATO és EU tagsága jelenti. 
Érdekünk a két szervezet kohéziójának megőrzése és egymást kölcsönösen erősítő és kiegészítő együttműködése. 
Biztonságunkhoz hozzájárul az  összeurópai (EBESZ) és a  páneurópai (ET) keretekben megvalósuló nemzetközi 
együttműködés is.

 92. Kiemelt érdekünk a  szoros transzatlanti kapcsolat és a  NATO kohéziójának megőrzése. Egy erős, egységes, 
a biztonsági kihívásokra időben reagálni képes, 360 fokos kitekintésű Szövetségben vagyunk érdekeltek.

 93. A NATO kollektív védelmének elsődlegessége mellett az Európai Unió szerepét jelentősen erősíteni kell a védelem 
területén, ezért érdekünk a  közös kül- és biztonságpolitika és az  ennek részét képező közös biztonság- és 
védelempolitika hatékonyabbá tétele. Az európai védelmi képességek összehangolt fejlesztése és az uniós védelmi 
együttműködés elmélyítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az  EU képes legyen a  közös védelemre és az  önálló, 
hatékony nemzetközi válságkezelésre, érdemben kiegészítve a NATO tevékenységét.

 94. Magyarország támogatja az európai uniós tagállamok védelmi költségvetéseinek növelésére irányuló célkitűzéseket, 
ahol ez  hozzáadott értéket ad, a  NATO és az  EU elveivel összhangban védelmi képességek kialakítását, valamint 
az  intézményrendszer erősítését. Ez  a  folyamat hosszútávon, a  tagállamok teljes egyetértése esetén elvezethet 
a  közös európai védelemhez, egy közös európai haderő felállításához. Addig azonban meg kell őrizni az  európai 
biztonsági és védelmi együttműködés kormányközi jellegét.

 95. Magyarország erős és egységes, sikeres integrációs pályán maradó és vonzó integrációs perspektívát kínáló 
Európában érdekelt, mivel földrészünk csak gazdasági és katonai erejét egyesítve maradhat versenyképes 
az  átalakuló világrendben. A  kohézió, a  szolidaritás és a  tagországok nemzeti érdekei párhuzamos szem előtt 
tartásával kell válaszokat keresni az  EU előtt álló súlyos kihívásokra, mint például a  külső határok védelme, 
az  eladósodottság magas szintje, a  nemzetközi gazdasági versenyképesség fenntartása vagy a  népesség 
elöregedése.
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 96. Az európai integráció jövőjéről Magyarország azt a  nézetet osztja, miszerint az  erős Európa talapzatát a  szabad 
nemzetek és a  cselekvőképes államok képezik. Az  EU jövőjét hazánk ezért nem föderációként, hanem szuverén 
nemzetállamok szövetségeként és integrációjaként képzeli el, miközben egyetért azzal, hogy ezen államok 
szuverenitásuk egy körülhatárolt részét nemzeti érdekből közösen gyakorolják. Ezzel összefüggésben átlátható és 
a tagállamok érdekeit tiszteletben tartó uniós döntéshozatali eljárásokat tartunk kívánatosnak.

 97. Hazánk érdeke, hogy szem előtt tartva a  magyar biztonságpolitikai prioritásokat és a  fenyegetések súlyosságát, 
részt vegyen, vagy vezető szerepet töltsön be regionális szinten a többnemzeti formációkban és képességfejlesztési 
kezdeményezésekben.

 98. Magyarország számára kiemelkedően fontos, hogy az  ellenőrizetlen gazdasági és más migrációs tevékenység 
hatásaival szemben a nemzetközi közösség eredményesen tudjon fellépni. Kiemelt érdekünk, hogy – a tagállamok 
önálló erőfeszítésein túl – a NATO és az EU szervezetileg is nagyobb mértékben járuljon hozzá a kibocsátó országok 
problémáinak rendezéséhez. Kiemelten fontosak elsősorban az  afrikai kontinens, valamint a  Közel-Kelet és 
Közép-Ázsia stabilitását elősegítő erőfeszítések, amelyekhez hazánk következetesen hozzájárul.

 99. Magyarország megkülönböztetett figyelmet fordít a  terrorizmus minden formája elleni küzdelemre: 
a jelenségcsoporttal szembeni leghatározottabb fellépés nemzeti érdekünk. A terrorizmus elleni harc egyszerre épül 
a  terrorcselekmények megelőzésére, a  terrorista csoportok és a  terrorszervezetek felderítésére és felszámolására, 
a terrorcselekmények következményeinek kezelésére, a védelmi képességek megerősítésére és a veszélyhelyzetekre 
való felkészülésre.

 100. Érdekünk a  hibrid hadviselés elleni nemzeti, és elsősorban az  EU és NATO kereteiben, a  többnemzeti válaszadási 
képesség fejlesztése.

 101. Magyarország a  fizikai biztonságot veszélyeztető vagy jelentős anyagi károk okozására képes kiberképességeket 
fegyvernek, alkalmazásukat fegyveres agressziónak tekinti, amelyre a  fizikai térben megvalósuló válaszadás 
is lehetséges. A  kiberműveletek sokszor nehezen bizonyítható attribúciójára, az  elkövető azonosítására, 
megnevezésére való tekintettel a  válaszlépések különösen körültekintő, eseti elbírálást igényelnek az  érintett 
kormányzati szervezek bevonásával.

 102. Magyarország legfontosabb célkitűzése az  energiapolitika terén az  energiaszuverenitás és az  energiabiztonság 
megerősítése, valamint az  energiatermelés dekarbonizációja, ami csak az  atomenergia alkalmazásával lehetséges. 
Az  energiaellátási források és útvonalak diverzifikálása alapvető és hosszú távú nemzeti érdek, ami hozzájárul 
hazánk stabilitásának és ellenállóképességének növeléséhez. Magyarország egyértelmű érdeke, hogy csökkentse 
energiaimport-szükségletét, és ezzel egyidejűleg biztosítsa mind szélesebb körű kapcsolódását a  régiós áram- 
és földgázhálózatokhoz, ami az  ellátásbiztonságot és a  hatékony importversenyt tudja garantálni. Kiemelt cél 
az integrált európai és regionális belső energiapiac kiépítése.

 103. A fegyverzetellenőrzési és fegyverzetkorlátozási rezsimek az európai biztonsági architektúra szerves részét képezik. 
Fennmaradásuk és hatékony működésük elemi biztonsági érdekünk. Az  új, stratégiai csapásmérésre alkalmas 
technológiák terjedése, azok hatékonyságának, mozgékonyságának, rejthetőségének növekedése ugyanakkor 
alapvető kihívások elé állítják a  meglévő fegyverzetellenőrzési és fegyverzetkorlátozási rezsimeket. Szükséges 
a meglévő non-proliferációs és ellenőrzési rendszer új nézőpontokból történő megközelítése.

 104. Magyarország súlyos demográfiai problémáinak orvoslása össztársadalmi érdek és egyúttal egyik legfontosabb 
nemzeti ügyünk. Kiemelt nemzet- és családpolitikai cél a  negatív demográfiai folyamat saját erőből, a  nemzeti 
kultúra megtartásával történő megfordítása. Célunk a  kereszténységben gyökerező, a  nyugati demokratikus 
értékeken alapuló, a  világra nyitott nemzeti kultúránk megőrzése és megerősítése. A  szociális biztonságnak 
a nemzetgazdaság teljesítőképességhez mért fenntartásához, valamint a megfelelő gyermekvédelem biztosításához 
alapvető nemzeti érdekünk fűződik.

 105. A hazai védelmi ipar, azon belül is a  kutatás-fejlesztés és az  innováció támogatása nemzetbiztonsági érdek, 
mivel ezek által csökkenthető az  import függőség, növelhető az  ellátásbiztonság és hazai gyártmányokkal 
korszerűsíthetőek a védelmi eszközök.

 106. A forradalmi technológiák fejlesztése stratégiai fontosságú kérdés. Hazánk biztonsága megkívánja, hogy 
a kulcsfontosságú területeken – mint például a kibervédelem, a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek, 
a biotechnológia – kiemelt figyelmet fordítsunk a kutatás-fejlesztésre és annak védelmi összetevőjére.

 107. Versenyképességünk növelése érdekében, a  nemzetbiztonsági aspektusok figyelembevételével, a  lehető 
leghamarabb hozzáférést kell biztosítanunk a legfejlettebb technológiákhoz a hazai piaci szereplők, többek között 
a kis- és középvállalkozások részére.
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 108. Magyarország nagy hangsúlyt fektet a  közép-európai országok együttműködésének fejlesztésére. A  kiemelt 
regionális kezdeményezéseket, folyamatokat és formációkat résztvevőként támogatja, de készen áll egyes 
területeken a vezető szerep ellátására is.

 109. A Visegrádi Együttműködés keretei között zajló politikai, gazdasági, védelmi és számos más területre kiterjedő 
együttműködés fenntartása és fejlesztése Magyarország kiemelt nemzeti érdeke. Nyitottak vagyunk arra, hogy 
a V4-ek erősítsék együttműködésüket a térség többi országával és közösen biztosítsanak képességeket a NATO és 
az EU közös erőfeszítéseihez.

 110. A Németországi Szövetségi Köztársaság az  EU és a  NATO egyik meghatározó tagjaként, kontinensünk legerősebb 
nemzetgazdaságaként kulcsszerepet tölt be az  integrációs folyamatokban, ezáltal földrészünk stabilitásának 
szavatolásában. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak is, hogy Németország kiterjedt és mély kapcsolatrendszert 
tart fenn a közép-európai térség legtöbb államával. A Németországgal két- és többoldalú keretek között kialakított, 
hagyományosan szoros politikai, gazdasági, társadalmi és védelmi kapcsolatok kitüntetett helyet foglalnak el 
hazánk kül- és biztonságpolitikájában. Az  együttműködés magas szintjének fenntartása, a  közös biztonság- és 
védelempolitikai elképzelésekre vonatkozó párbeszéd további erősítése kiemelt érdekünk.

 111. A magyar és a  lengyel nemzetet ezeréves sorsközösség és fegyverbarátság köti össze. Erre a  szilárd történelmi 
alapra, valamint közös NATO és EU tagságunkra építve hazánk stratégiai együttműködésre törekszik a  Lengyel 
Köztársasággal, kétoldalú alapon és Visegrádi Együttműködés keretei között egyaránt. A  közép-európai régió 
sajátos érdekeinek képviseletében meghatározó jelentőséget tulajdonítunk a  Lengyelországgal való összehangolt 
Európa-politikai fellépésnek, amelyet megkönnyít az európai integráció jövőjéről vallott nézeteink hasonlósága.

 112. Magyarország kiemelkedően fontosnak tartja az  Európa és az  Amerikai Egyesült Államok közötti civilizációs, 
érték- és érdekalapú szövetséget. Ebből adódóan az  Amerikai Egyesült Államokkal kialakított stratégiai kapcsolat, 
a  magas szintű védelmi és gazdasági együttműködés fenntartása alapvető érdekünk. Az  Amerikai Egyesült 
Államok a  jövőben is a  nemzetközi biztonságpolitika meghatározó szereplője marad, és egyre inkább arra fog 
törekedni, hogy szövetségeseit és partnereit kül-, biztonság- és védelempolitika terén egyaránt erőteljesebb 
felelősségvállalásra bírja.

 113. Az Olasz Köztársaság hazánk stratégiai partnere. Országaink történelmileg szoros és sokrétű kulturális, valamint 
jelentős kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai jó alapot képeznek a  NATO és az  EU keretei között, illetve más 
multilaterális formációkban folytatott, kiterjedt magyar–olasz biztonság- és védelempolitikai együttműködéshez. 
Hazánkhoz hasonlóan Olaszországot is súlyosan érinti a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ami szintén 
lehetőséget teremt a koordinált fellépésre.

 114. A Francia Köztársaság hagyományosan központi szerepet játszik az  Európai Unió közös biztonság- és 
védelempolitikájának alakításában, emellett aktív és befolyásos tagja a  NATO-nak is. Hazánk számára ezért fontos 
a  francia féllel multilaterális vagy bilaterális keretek között folytatott biztonsági és védelmi együttműködés 
fenntartása és fejlesztése.

 115. A Török Köztársaság lendületesen fejlődő regionális hatalom és NATO szövetséges. Geostratégiai elhelyezkedése 
folytán fontos szerepet tölt be Európa és Magyarország biztonságában, jelentős befolyást gyakorolva – többek 
között – a  közel-keleti és a  nyugat-balkáni régió stabilitására. Törökország a  kontinensünkre irányuló migrációs 
nyomás kezelésében is kulcsfontosságú partner. Érdekünk a magyar–török politikai, gazdasági, kulturális és védelmi 
ipari együttműködésben rejlő potenciál minél szélesebb körű kiaknázása.

 116. Nemzeti biztonsági érdekeink meghatározásakor figyelemmel kell lennünk arra, hogy a globális hatalmi viszonyok 
átalakulóban vannak: a nemzetközi rendszer gazdasági, politikai és katonai tekintetben egyre inkább többpólusúvá 
válik. Hazánk érdeke, hogy szövetségesei és uniós partnerei mellett a  többi dinamikusan fejlődő, a  térségünkre 
jelentős hatást gyakorló országgal is kiegyensúlyozott politikai és bővülő gazdasági kapcsolatokat alakítson ki.

 117. Külgazdasági törekvéseinkben nagy jelentőséget tulajdonítunk kapcsolataink szorosabbra fűzésének a posztszovjet 
térségbeli, közel-keleti, ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokkal és regionális szervezetekkel. E  kapcsolatok 
fejlesztése során támaszkodunk a  NATO és EU tagságunkból adódó előnyökre, egyben szem előtt tartjuk 
a  szövetségesi és az  európai uniós szolidaritást, ugyanakkor nem támasztunk ideológiai jellegű előfeltételeket. 
Érdekünk a nemzetközi gazdasági konjunktúra fenntartása.

 118. Az Oroszországi Föderáció a  nemzetközi rendszer egyik meghatározó tényezője, számos globális és regionális 
biztonsági kérdés kezelésében játszik megkerülhetetlen szerepet. A  közelmúltban ugyanakkor a  NATO és 
Oroszország, valamint az  EU és Oroszország kapcsolatában súlyos feszültségek alakultak ki. A  NATO a  romló 
biztonsági környezetben megerősítette elrettentési és védelmi berendezkedését, felfüggesztette a civil és katonai 
gyakorlati együttműködését Oroszországgal. Ezzel együtt a  politikai párbeszéd csatornáit is nyitva hagyta, mivel 
a  Szövetség nem keresi a  konfliktust és nem is jelent fenyegetést Oroszország számára. Ebben a  helyzetben 
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az  Oroszországgal folytatott politikai párbeszédre és a  kockázatokat csökkentő, a  bizalmat erősítő intézkedésekre 
különösen nagy szükség van. Magyarország – miközben prioritásnak tartja a  NATO és az  EU kohéziójának 
megőrzését – érdekelt a magyar–orosz kapcsolatok és gazdasági együttműködés pragmatikus fejlesztésében.

 119. A Kínai Népköztársaság a  világ második legnagyobb nemzetgazdasága, egyúttal civilizációs központ is. Kína 
gazdasági súlyának megfelelően politikai és katonai szempontból is mind határozottabban lép fel, és egyre 
jelentősebb szerepet játszik a  nemzetközi rendszerben. Kína katonai és biztonságpolitikai törekvéseit hosszabb 
távon is figyelemmel kell követni. A  magyar–kínai kapcsolatok pragmatikus alapokon történő intenzív erősítése, 
és kiváltképpen az  európai, afrikai és ázsiai kontinenseket összekötő kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra 
fűzését célzó „modern selyemút” („Övezet és Út Kezdeményezés”) programba történő, kölcsönös előnyökkel járó 
bekapcsolódás Magyarország érdeke. Ugyanakkor a  gazdasági együttműködés lehetőségeinek kiaknázása során 
tekintettel kell lenni azokra a kitettségből adódó tényezőkre is, amelyek a feltörekvő Kína a kritikus infrastruktúrába 
történő beruházásai, a  legfejlettebb infokommunikációs technológia esetleges szállítójaként való megjelenése és 
általában a regionális befolyásának megerősödése révén keletkeznek.

 120. Alapvető érdekünk a  demokrácia és a  jogállamiság globális érvényesülése, valamint az  emberi jogok és azon 
belül a  kollektív és egyéni kisebbségi jogok, illetve az  alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása valamennyi 
nemzetközi szereplő részéről. Ez  kiterjed a  vallási meggyőződésük miatt egyre nagyobb mértékben üldöztetett 
csoportokra, hazánk szempontjából pedig kiemelten a keresztény kisebbségekre.

 121. Hazánk érdeke, hogy tudományos és technológiai téren tovább javítsa pozícióit, és minél több szegmensben 
a  fejlett országok közé, esetenként a  világ élvonalába tartozzon. A  nemzetközi munkamegosztásban törekedni 
kell a  globális értékláncok minél nagyobb hozzáadott értéket előállító pontjaiba és munkafolyamataiba történő 
bekapcsolódásra, mivel ez  a  magyar gazdaság hosszútávon fenntartható növekedésének záloga. Az  erőforrásokat 
ezért a magas hozzáadott értéket termelő ágazatokba célszerű összpontosítani.

 122. Mindebben kulcsszerepet játszik a  magas szintű kutatás-fejlesztés, innováció, illetve az  információs és tudásalapú 
társadalom fokozódó igényeinek kielégítésére képes korszerű köznevelés, szakképzés és felsőoktatás. Prioritásként 
kell kezelni a  hazai kutatás-fejlesztés és innovatív eljárásrendek intézményi kereteinek további fejlesztését. 
Biztonságunk szempontjából kiemelt figyelmet igényel a  katonai, a  rendészeti és a  közigazgatási felsőoktatás, 
valamint az  információs technológiai szakterület. Az  oktatási rendszer kiemelkedően fontos feladata továbbá 
a  nemzeti kultúránk, történelmünk és identitásunk ismeretére, tiszteletére és a  haza szeretetére való nevelés, ami 
a társadalmi kohéziót is erősíti.

 123. Természeti erőforrásaink, különösen a  hazai vízbázisok, ivóvízkincs és termőföld védelme az  éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásai miatt stratégiai fontosságú kérdés. Sajátságos természetföldrajzi adottságaink 
figyelembevételével nagy jelentőséggel bír a vízgyűjtő területeken fekvő országokkal történő szoros vízbiztonsági 
együttműködés.

VII. Kiemelt biztonsági kockázatok
 124. A változékony globális környezetben számos kihívás, kockázat és fenyegetés irányulhat hazánk vagy szövetségi 

rendszereink ellen. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában meghatározott értékeink és adottságaink 
alapján, az  elemzett biztonsági környezetben a  következő kihívások nemzeti érdekeinkre gyakorolt hatása 
a leginkább jelentős:
a) illegális migránsok tömeges érkezése a  nyugat-balkáni vagy más, hazánkat érintő útvonalon, idegen 

népesség Magyarországra telepítése;
b) váratlan fegyveres támadás2;
c) összehangolt és széleskörű diplomáciai, információs és titkosszolgálati műveletek, pénzügyi-gazdasági 

nyomásgyakorlással, pénzügyi spekulációs támadásokkal vagy katonai fenyegetéssel párosulva (hibrid) 
Magyarország destabilizálása, kormányzati cselekvőképességének, politikai stabilitásának és társadalmi 
egységének gyengítése, továbbá nemzetközi érdekérvényesítő képességének korlátozása céljából;

d) jelentős károkat okozó kibertámadások a  kormányzati informatikai rendszerek, az  E-közigazgatás, 
a közműszolgáltatók, a stratégiai vállalatok, a létfontosságú infrastruktúra egyéb elemei és más, a társadalom 
működésében fontos szervezetek számítógépes hálózatai ellen;

e) terrorcselekmény elkövetése Magyarországon, illetve magyar állampolgárok vagy magyar érdekeltségek 
ellen külföldön;

2 Ideértve az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke alá tartozó eseteket.
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f ) a nemzeti szuverenitást sértő, a  nemzeti döntési jogköröket nyíltan vagy leplezetten elvonó törekvések, 
továbbá a  határon túli magyar közösségek helyzetének jelentős romlása vagy ellehetetlenülése, amelynek 
következtében tömegesen kényszerülhetnek elhagyni szülőföldjüket;

g) a tartós népességfogyás és a  lakosság átlagéletkorának folyamatos emelkedése miatt kritikus demográfiai 
helyzet kialakulása;

h) a nemzetközi gazdasági válság kiújulása vagy a  globális kereskedelmi konjunktúra tartós leállása, ennek 
következtében pedig a globális és regionális értékláncok leromlása;

i) az energiaimportban bekövetkezett fennakadásból fakadó ellátási válsághelyzet létrejötte;
j) súlyos és tartós instabilitás kialakulása, illetve „bukott állam” létrejötte hazánk közvetlen szomszédságában 

vagy régiónkban;
k) a forradalmi technológiai fejlesztések illetéktelen kezekbe kerülésével a  nemzet biztonságát veszélyeztető 

támadások vagy terrorcselekmények megjelenése;
l) bűnszervezetek, szervezett bűnözői csoportok magyarországi térnyerése és befolyásának erősödése;
m) tömegpusztító fegyverekkel, illetve nukleáris, radiológiai, biológiai vagy vegyi szennyezőanyagokkal 

Magyarország vagy a környező országok ellen végrehajtott támadás vagy terrorcselekmény;
n) olyan Magyarország vagy szomszédos országok területén bekövetkezett ipari balesetek és katasztrófák, 

amelyek regionális kihatásokkal járnak;
o) a lakosság tömeges és súlyos megbetegedésének kockázatát hordozó járványos betegség magyarországi 

megjelenése és gyors terjedése;
p) nagyobb ár- és kiterjedt belvizek kialakulása, valamint más természeti katasztrófák – hosszantartó 

aszályos időszakok, hő- és hideghullámok, heves viharok, pusztító erdő vagy vegetációtüzek – rendszeres 
bekövetkezése;

q) a globális felmelegedés következtében tartósan vízhiányos időszakok rendszeres előfordulása, a  talaj 
fokozatos kiszáradása és eróziója, valamint a  vegetáció pusztulása egyes erősen sérülékeny hazai 
térségekben.

VIII. Magyarország biztonsággal összefüggő stratégiai céljai
 125. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája által azonosított körülményrendszerben, amely hazánk alapvető 

értékeit, érdekeit, biztonsági környezetét és a főbb kihívásokat írja le, az alábbi stratégiai célok azonosíthatók:
 126. A biztonság szavatolása érdekében elsődleges cél a  nemzeti intézkedések hatékonyságának és rugalmasságának, 

valamint a  nemzeti együttműködés szilárdságának erősítése. Az  azonosított kihívások megelőzése, kezelése és 
elhárítása elsődlegesen nemzeti felelősség, amely a  Kormány feladata, együttműködésben a  társadalommal. 
A  biztonság elsődleges alapja a  szilárd társadalmi, gazdasági és pénzügyi szerkezet, valamint nemzeti szinten 
a  megelőző és védelmi intézkedések fenntartható és rugalmas rendszere, ezen belül pedig a  haderő, valamint 
a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem 
és rendvédelmi feladatai tekintetében az  állami adó- és vámhatóság) célirányos fejlesztése. A  határainkon túlról 
érkező fenyegetések esetében a  nemzetközi segítség elmaradása vagy késedelme esetén azonban önállóan, 
nemzeti szinten is képesnek kell lenni a  válaszadásra. A  biztonság erősítésére irányuló erőfeszítéseknek, 
beleértve Magyarország nemzetközi szerepvállalását is, széleskörű lakossági támogatáson kell alapulnia. 
Hazánk biztonságának szavatolása elképzelhetetlen a  magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségből és 
áldozatkészségből fakadó aktív részvétele nélkül. Az állampolgárok hazaszeretetének, patrióta felelősségtudatának 
és biztonságtudatos gondolkodásmódjának formálása és fejlesztése ezért össztársadalmi érdek. Ennek 
érvényesítése során az  állampolgárok általános ismeretszintjének növelésén túl kiemelt szerepet játszik a  fiatalok 
katasztrófavédelmi felkészítése, a  honvédelmi nevelés és az  önkéntes tartalékosok kiképzése. Magyarország 
stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra kialakítsa azokat a  nemzeti ellenálló, elrettentési, védelmi, válságkezelési és 
koordinációs képességeket, amelyek a  változékony nemzetközi környezetben előfeltételei a  nemzet fejlődéséhez 
szükséges stabilitásnak és biztonságnak. Magyarország nemzetközi összehasonlításban is magas szintű 
közbiztonsági helyzetét meg kell őrizni és tovább kell javítani.

 127. Biztosítani kell a  határon túli magyarság alapvető jogainak védelmét. A  határon túli magyarság különleges helyet 
foglal el biztonságpolitikánkban. Tekintettel a  szomszédos államokban őshonos magyar közösségek jelenlétére, 
sajátos helyzetükre és kapcsolatukra az  anyaországgal, ezen államok biztonsága elválaszthatatlan Magyarország 
biztonságától, és ez  fordítva is igaz. A  határon túli magyarok iránt Magyarország Alaptörvényben lefektetett 
felelősségvállalás szellemében Magyarország kiemelt figyelemmel követi a  szomszédos államokban élő magyarok 
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helyzetének alakulását. Támogatjuk, hogy a  határon túli magyarok közösségként, szülőföldjükön megmaradva 
élvezhessék az önkormányzatiság és az autonómia sajátos helyzetüknek leginkább megfelelő formáit.

 128. A hatékony és exportképes nemzeti védelmi ipar fejlesztése fontos sarokköve a  biztonság szavatolásának. 
A nemzetgazdaság biztonságos működése és védelmi célú felkészítése a honvédség haderő-fejlesztési programjával 
közösen, és azzal összhangban garantálja hazánk biztonságát. Éppen ezért a  kis- és közepes védelmi ipari 
vállalkozások támogatásával, a  védelemhez szükséges termékek lehető legnagyobb arányú hazai forrásokból 
való beszerzésével, a  védelmi célokat szolgáló kutatás-fejlesztés és innováció támogatásával, illetve a  hazai 
tudásbázis védelmi ipari fejlesztésekbe történő bevonásával kell támogatni a  hazai védelmi ipart. A  haderő 
képességfejlesztésével párhuzamosan egy olyan hazai védelmi innovációs rendszer megteremtésére kell törekedni, 
amely lehetővé teszi a  jelenleg is létező védelmi tervező rendszerek végrehajtási sebességének növelését, illetve 
azok kiegészítéseképpen az innovatív fejlesztések gyors és szakszerű végrehajtását, illetve az innovatív megoldások 
elterjesztését a haderőben.

 129. A nemzetközi biztonsági kihívások kapcsán Magyarország fő célja a  hatékony többnemzeti együttműködés 
kialakítása, amelynek kereteit a meglévő kollektív és kooperatív biztonsági rendszerek, valamint az európai bővítés 
keretei adják. A  biztonsági problémák jelentős része jellegénél fogva megköveteli a  nemzetközi – regionális, 
európai, transzatlanti vagy akár globális – együttműködést. A  robusztus és hiteles nemzeti képességeink alapjain 
tovább tudjuk növelni a  nemzetközi biztonsághoz nyújtott hozzájárulásunkat, elsődlegesen NATO, EU, ENSZ 
és EBESZ formátumban. A  haderő fejlesztésének eredményeként számottevően járulunk hozzá az  Észak-atlanti 
Szerződés 5.  cikke által szavatolt kollektív védelemhez. Fontosnak tartjuk a  Lisszaboni Szerződés 42.7.  cikkében 
rejlő lehetőségeket. Érdekeltek vagyunk a  NATO és az  EU nem hagyományos támadásokkal szembeni ellenálló és 
reagáló képességének fejlesztésében. Kiemelt célunk a  NATO és EU kohéziójának megőrzése. A  biztonságpolitikai 
architektúra erodálódása következtében az euroatlanti térség és hazánk biztonsága szempontjából elengedhetetlen 
a meglévő fegyverzetellenőrzési, leszerelési és non-proliferációs rezsimek maradéktalan betartása és megerősítése. 
A Magyarország biztonsági helyzetét leginkább befolyásoló, szomszédos térségek fejlődése érdekében támogatni 
kell azok euroatlanti és európai integrációját, míg az  európai stabilitást befolyásoló távoli régiók stabilizációját 
elsősorban a nemzetközi szervezetek ez irányú válságkezelő tevékenységébe történő aktív bekapcsolódás révén kell 
elősegíteni.

 130. Erősíteni kell a kétoldalú vagy regionális biztonsági és védelmi együttműködési keretek kialakítását. Tekintettel arra, 
hogy a  biztonsági kihívások hatásának és súlyosságának megítélésében a  nemzeti prioritások eltérők lehetnek, 
törekedni kell arra, hogy Magyarország számára kiemelt kihívások kapcsán az  azok megoldásában egyaránt 
érdekelt partnerek bevonásával alakítsuk ki többnemzeti vagy regionális válaszainkat. Célunk, hogy kihasználjuk 
e partnerekkel regionális lehetőségeinket a többnemzeti képességfejlesztés és a védelmi formációk vonatkozásában 
is. Magyarország a  regionális különleges műveleti parancsnokság és a  közép-európai hadosztály parancsnokság 
régiós partnerekkel történő létrehozása által fokozatosan növekvő mértékben járul hozzá közvetlen környezete és 
az euroatlanti biztonsági térség stabilitásának növeléséhez.

 131. A nemzeti biztonság előfeltétele egy kölcsönös együttműködésben érdekelt globális közösség. Magyarország 
célja a  fenntartható, globális fejlődéshez történő hozzájárulás. A  magyar innovativitás, valamint a  gazdaság 
exportorientált, tartós növekedése révén hozzá kell járulni az európai gazdasági rendszer és a globális értékláncok 
fejlődéséhez, a  globális konjunktúra megőrzése érdekében. Hazánk célja, hogy valamennyi érdekelt állammal 
képes legyen politikai és gazdasági együttműködést folytatni. A  fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés, 
továbbá a természeti katasztrófák megelőzésének egyik kritikus feltétele az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, 
a  gazdaság fosszilis energiahordozó-igényének csökkentése érdekében a  környezettudatos és karbonszegény 
életmód népszerűsítése.

IX. Átfogó feladatok és eszközök
 132. Magyarország a biztonsággal kapcsolatos stratégiai céljainak elérését kiszámítható, kezdeményező, aktív, érték- és 

érdekalapú kül-, biztonság- és védelempolitikai tevékenységgel, megfelelő nemzeti fegyveres és rendvédelmi önerő 
fenntartásával, gazdasági és külgazdasági eszközökkel, valamint hatékony kormányzati stratégiai kommunikációval 
mozdítja elő. Nemzeti céljainkkal összhangban, érdemben hozzájárulunk a  biztonságunk megerősítése 
szempontjából releváns nemzetközi kezdeményezésekhez.

 133. A Kormány mindenkori kötelességének tekinti, hogy hazánk teherbíró képességével összhangban megfelelő 
forrásokat biztosítson az ország és a magyar állampolgárok védelmére, biztonságának szavatolására.
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 134. Hazánk katonai értelemben vett biztonságának letéteményese a  Magyar Honvédség, amelynek önállóan és 
szövetségi együttműködésben is képesnek kell lennie a  Magyarországot ért fegyveres agresszió elhárítására, 
valamint a hibrid támadások kivédésére irányuló összkormányzati erőfeszítések támogatására.

 135. A Magyar Honvédségnek jól felszerelt és jól kiképzett erőkkel, valamint rugalmas, hatékonyan alkalmazható, 
telepíthető és fenntartható, a  szükséges mértékben interoperábilis képességekkel kell rendelkeznie, a mennyiségi 
mellett a  minőségi mutatók javítására törekedve. Hagyományos országvédelmi és nemzetközi válságkezelési 
feladatai mellett egyaránt alkalmasnak kell lennie a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, vagy 
a terrorveszély-helyzet kezeléséhez történő hozzájárulásra, a hibrid támadások elhárításában való szerepvállalásra, 
valamint a természeti vagy ipari katasztrófák következményeinek felszámolásában való közreműködésre. A haderőt 
úgy kell fejleszteni, hogy képes legyen hatásokat kiváltani a hazánk szempontjából releváns összes műveleti térben: 
a szárazföldön, a levegőben és a kibertérben egyaránt.

 136. Magyarországnak rendelkeznie kell a  védelmi képességeinek kiszolgálását elősegítő megfelelő potenciállal és 
kapacitásokkal rendelkező védelmi iparral. A  biztonsághoz, védelemhez szükséges termékek hazai forrásból való 
beszerzése érdekében a  magyar védelmi ipari képességeket bővíteni és korszerűsíteni kell, építve a  szövetségi, 
az  európai uniós, a Visegrádi Együttműködés és más regionális, valamint a  stratégiai partnerekkel való kétoldalú 
együttműködésben rejlő lehetőségekre.

 137. Magyarország nemzetközi szervezetek (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) keretében vagy alkalmi koalíció tagjaként, nemzeti 
érdekeivel összhangban a  jövőben is fel fog lépni a  nyugat-balkáni, a  közel-keleti, az  afrikai, a  közép-ázsiai és 
más, biztonságunkra hatást gyakorló térségekben kialakult válságok kezelése és kiváltó okainak megszüntetése 
érdekében, valamint részt vállalunk a konfliktusok utáni stabilizációs és újjáépítési erőfeszítésekből.

 138. Ebben műveleti és missziós szerepvállalásunkon túl jelentős szerepet kap az érintett országok védelmi és biztonsági 
szerveinek megerősítéséhez, valamint a  fenntartható fejlődés egyéb helyi feltételeinek biztosításához nyújtott 
hozzájárulásunk. Fel kell készülnünk a nemzetközi válságkezelésben növekvő szerepet játszó, megfigyelő, mentoráló 
és tanácsadó jellegű polgári missziókban történő nagyobb szerepvállalásra is.

 139. A nők és gyermekek védelme a  nemzetközi válságkezelés egyik legfontosabb vezérelve és szempontja. Kiemelt 
cél a  köznevelési és felsőoktatási intézmények, az  ott levő személyek – különös tekintettel a  gyermekekre/
tanulókra – védelmének biztosítása. A köznevelési és felsőoktatási intézmények elsődleges feladata a gyermekek/
tanulók védelmének biztosítása, az  egészségük megőrzése érdekében az  elhelyezésükről, ellátásukról való 
gondoskodás megfelelő, célzottan felkészített szakemberek által, az oktatási objektumok, infrastruktúrák védelme 
mellett. Az oktatás rendszerében alkalmazott informatikai nyilvántartási és adatrendszerek megóvása, védelme és 
rendelkezésre állása elengedhetetlen feltétel a megfelelő feladatellátáshoz.

 140. A védelmi relációjú együttműködési feladatok mellett növekvő fontossággal bír a  humanitárius segélyek 
kialakításának, összeállításának és a  válságrégiókba történő eljuttatásának koherens rendszerben történő 
bonyolítása. Ez a tevékenység kulcsfontosságú abban is, hogy Magyarország segítséget tudjon nyújtani az üldözött 
keresztény kisebbségeknek, világszerte.

 141. Hazánknak, szövetségi és nemzetközi katonai feladatainak ellátása mellett, regionális szinten aktívan részt kell 
vállalnia a többnemzeti formációk és képességfejlesztési kezdeményezések létrehozásában és működtetésében.

 142. Az állam külső és belső biztonságáért felelős szervek, a  fegyveres és a  rendvédelmi szervek és a  polgári 
hatóságok tevékenységének összehangolására napjainkban nagyobb szükség mutatkozik, mint valaha. Ezzel 
összhangban folytatni és erősíteni kell a külügyi, a honvédelmi, a rendvédelmi, a nemzetbiztonsági, a bűnüldözési, 
az  igazságszolgáltatási, a  gazdasági és pénzügyi, a  közegészségügyi és járványügyi, az  élelmiszerbiztonságért 
felelős, a katasztrófavédelmi és a polgári válságkezelési szervek közötti koordinációt és együttműködést.

 143. A tömeges, ellenőrizetlen és illegális migráció és a  velejáró kockázatok megfelelő kezelése új szemléletmódot, 
valamint újszerű, határozott és hatásos kormányzati, illetve európai és szövetségi válaszokat követel. Ezek 
lényege, hogy a  tömeges, ellenőrizetlen és illegális migrációt nem pusztán kezelni, hanem megállítani kell. Ennek 
feltétele az  EU külső határainak hatékony védelme, valamint a  migrációt kiváltó okok elleni helyszíni, a  kibocsátó 
országokban történő, összehangolt fellépés. Az  okok kezelésének sikertelensége esetén a  tömeges, ellenőrizetlen 
és illegális migráció elleni erőfeszítések végső soron nem lehetnek eredményesek, ami hosszabb távon az európai 
civilizáció jövőjét is eldöntheti.

 144. A tömeges visszaélések megakadályozása érdekében szükséges a közös európai menekültügyi rendszer átalakítása, 
szigorítása, valamint az  embercsempészet elleni küzdelem fokozása. Támogatni kell minden olyan törekvést, 
amelynek célja a kibocsátó országok visszafogadási hajlandóságának növelése.
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 145. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a  kibocsátó-, a  tranzit- és a  befogadó országokkal való együttműködésnek. 
A tranzitországok tekintetében fokozott figyelmet szükséges szentelni a Nyugat-Balkán térségének, mivel hazánkat 
elsősorban ezen a földrajzi útvonalon érheti el a tömeges migráció.

 146. A legális bevándorláshoz is kapcsolódó biztonsági kockázatokkal szemben Magyarország megfelelő 
vízumpolitikával, a  beutazás és a  tartózkodás engedélyezését célzó eljárások hatékonyságának növelésével, 
valamint az  uniós partnerekkel és a  harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozásával védekezik. Mind 
a legális bevándorlás, mind az illegális migráció tekintetében törekedni kell a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő 
személyek kiszűrésére.

 147. A terrorizmus elleni küzdelemhez nemzeti szinten összehangolt kormányzati tevékenységre, az  intézmény- és 
képességrendszer erősítésére, a  hatáskörök összehangolására, horizontális koordinációra, a  kockázatelemzési és 
kezelési, valamint a tájékoztatási módszerek és eljárások egységesítésére van szükség. A terrorizmus elleni küzdelem 
elképzelhetetlen a NATO-val és az EU-val való szoros együttműködés nélkül.

 148. A megelőzésben kiemelt szerepet kap a terrorizmust kiváltó okok kezelése: a szélsőséges ideológiák elleni fellépés, 
a  regionális stabilizációs erőfeszítések, ezen belül a  védelmi képességfejlesztés támogatása, valamint a  hatékony 
kormányzás és a fenntartható fejlődés elősegítése.

 149. A védekezés kiemelt területe a  terroristák potenciális célpontjainak védelme, különös tekintettel a  lakosságra 
és hazánk létfontosságú infrastruktúrájára. Ügyelni kell továbbá az  élelmiszerellátási lánc biztonságára, 
a  közlekedésbiztonságra és a  határellenőrzésre. A  veszélyhelyzetekre történő felkészülés az  érintett szervezetek 
felkészítése mellett a társadalom tájékoztatását és az áldozatvédelmi rendszerek kiépítését is megköveteli.

 150. A közbiztonság társadalmilag elvárt szintjének garantálása érdekében folytatni kell az  intézkedési kultúraváltást, 
a komplex bűnmegelőzés erősítését és a rendőri tevékenységgel kapcsolatos közbizalom emelését. A rendvédelmi 
szervek tevékenysége személyi, anyagi és technikai feltételeinek folyamatos javítása kormányzati prioritást élvez. 
Hazánk meg kívánja őrizni helyét az európai uniós élvonalban a közbiztonságra fordított kiadásoknak a bruttó hazai 
össztermékhez viszonyított arányát tekintve.

 151. A szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében elengedhetetlen a  rendvédelmi szervek (rendőrség és 
nemzetbiztonsági szolgálatok) és az igazságszolgáltatás nemzeti és nemzetközi szintű – kiemelten európai uniós – 
együttműködésének szorosabbá tétele, valamint a meglévő erőforrások hatékony felhasználása.

 152. A gyorsan változó biztonsági környezet a  korábbiaknál hangsúlyosabban követeli meg, hogy továbbra is 
a  döntéshozók rendelkezésére álljanak azok az  információk, amelyek a  Magyarország biztonságát veszélyeztető 
tényezők időbeni felismeréséhez és kivédéséhez, a  kormányzati döntések megalapozásához szükségesek. 
Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők – különös tekintettel a  terrorizmus, illetve a  jelentős 
erőszakkészséggel rendelkező súlyos és szervezett bűnözés – elleni eredményes fellépés érdekében tovább kell 
erősíteni a  rendvédelmi szervek közötti együttműködést. Hatékonyan kell működtetni a  rendvédelmi szervek 
aktuális és releváns értesüléseinek koordinált felhasználása, valamint a  kormányzati hírigények célirányos 
összehangolása érdekében kiépített információfúziós rendszert.

 153. Minden rendelkezésre álló módon gátolni kell a  társadalom stabilitását veszélyeztető, szélsőséges ideológiákat 
követő csoportok megerősödését és az egyéb radikalizációs jelenségeket.

 154. Hazánk gazdasági és társadalmi stabilitásával, ezáltal biztonságpolitikai érdekérvényesítő képességével is szorosan 
összefüggő célunk a  költségvetési egyensúlyt biztosító, egyúttal növekedés- és exportorientált gazdaságpolitika 
folytatása. Ennek fontos eszköze Magyarország iparának fejlesztése, a reálgazdaság teljesítőképességének növelése. 
A  magyar gazdaság kiegyensúlyozott teljesítménye képezi a  biztonságpolitika szilárd pénzügyi alapját. Gazdasági 
mozgásterünk szélesítéséhez járul hozzá a tartós gazdasági növekedés feltételeinek fenntartása, a foglalkoztatottak 
számának emelése, valamint a feketegazdaság és a korrupció visszaszorítása. Erősíteni szükséges a hazai tulajdonú, 
hazai stratégiai irányítású cégek szerepét a  gazdaságban. Kiemelt figyelmet kell fordítani a  hatékony magyar 
kriptovaluta-szabályozás megalkotására.

 155. Ki kell aknázni a  földgáz új beszerzési és tranzitlehetőségeit. Az  észak-déli irányú energia-infrastruktúra és 
a  határkeresztező gázvezetékek (interkonnektorok) kiépítése növeli energiabiztonságunkat. Fokozni kell 
az energiafelhasználás hatékonyságát és a hazai megújuló energiák alkalmazását, javítva az energiastruktúra hosszú 
távú fenntarthatóságán. A villamosenergia-szektor dekarbonizálásában kulcsszerepet tölt be Paks 2 megépítése és 
üzembe állása. A  nukleáris kapacitások által biztosított megbízható rendelkezésre állás jelenti az  ellátásbiztonság 
egyik alapkövét, szén-dioxid-kibocsátás nélküli áramtermelése pedig hazánk emisszió-csökkentési céljainak elérését 
szolgálta a múltban is, és nagymértékben járul hozzá a 2030-as dekarbonizációs célok és a Párizsi Megállapodásból 
fakadó kötelezettségek teljesítéséhez. Biztosítani kell a  hazai szén- és lignitvagyon stratégiai tartalékként 
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történő megőrzésének, valamint a  megfelelő körülmények esetén gazdaságos és környezetkímélő hosszú távú 
hasznosításának lehetőséget.

 156. A negatív demográfiai folyamatok megállítása érdekében a  felelős gyermekvállalást támogató családpolitikai 
intézkedések széles körére van szükség. Törekedni kell arra, hogy jobb legyen az állampolgárok általános egészségi 
állapota, és javuljanak a halálozási mutatók.

 157. A demográfiai gondokra részmegoldást jelenthet bizonyos termelési folyamatok gépesítése, illetve azok 
mesterséges intelligenciával való megerősítése már a  kis- és középvállalkozások szintjén is, valamint a  (köz)
szolgáltatások automatizációja, amelyek egy átfogó gazdaságfejlesztési és társadalompolitikai stratégia részét kell, 
hogy képezzék annak érdekében, hogy időben és megfelelően felkészülhessünk a  technológia adta lehetőségek 
minél teljesebb kiaknázására.

 158. A társadalmi felzárkózás érdekében folytatni kell az ország régiói közötti gazdasági egyenlőtlenségek mérséklését. 
A  szociális biztonságnak a  nemzetgazdaság teljesítőképességhez mért fenntartásához, valamint a  megfelelő 
gyermekvédelem biztosításához alapvető nemzeti érdekünk fűződik. A szociális és a gyermekvédelmi ellátórendszer 
folyamatos működtetésére rendkívüli helyzetekben is képesnek kell lenni.

 159. A kibertérben jelentkező kihívások, kockázatok és fenyegetések kezelésére, a  megfelelő szintű kiberbiztonság 
garantálására, a  kibervédelmi feladatok ellátására, a  nemzeti létfontosságú információs infrastruktúra zavartalan 
működésének biztosítására Magyarországnak készen kell állnia. Elsődleges feladat a  kibertérben ténylegesen 
jelentkező vagy potenciális kihívások, kockázatok és fenyegetések azonosítása és nyomon követése, a kormányzati 
koordináció erősítése, a  kibertér jogi szabályozásának fejlesztése, a  felhasználók biztonságtudatos viselkedésének 
elősegítése, a  kormányzati infokommunikációs rendszerek, a  nemzeti létfontosságú információs infrastruktúra, 
a minősített információk és a nemzeti adatvagyon védelmének erősítése, valamint a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
nemzetközi együttműködés bővítése. A katonai kibervédelmet növekvő mértékben alkalmassá kell tenni a haderő 
kinetikus műveleteinek kibertérbeli támogatására, ki kell alakítani a  kiberműveletekben alkalmazható offenzív 
képességeket. Ennek érdekében fejleszteni kell a Magyar Honvédség kibervédelmi és kiberműveleti erőit.

 160. Elengedhetetlen a  nemzeti kibervédelmi képességek hazai bázisú kutatás-fejlesztéssel megalapozott erősítése, 
a korszerű technikai eszközök biztosítása. A kibervédelmi feladatok összetettsége miatt partnerséget kell kialakítani 
az állami és a magánszektor szereplői, az oktatási és a tudományos intézmények és az egyéni felhasználók között.

 161. A mesterséges intelligencia szerepe a jelen és a jövő fejlesztései szempontjából rendkívüli jelentőségű, ezért ki kell 
terjeszteni alkalmazását. Koncentrálni kell azokat az  infrastrukturális és humán erőforrásokat, amelyek megfelelő 
jogi és felelősségi környezet kialakításával lehetővé teszik a mesterséges intelligencia-alapú rendszerek fejlesztését 
és biztonságos üzemeltetését.

 162. A kibertérrel kapcsolatos kihívások hatékony kezelése nemzetközi együttműködés nélkül elképzelhetetlen. Aktívan 
részt veszünk a  globális kibertérben való felelős viselkedést szabályozó normák és a  globális kiberbiztonság 
fokozására szolgáló bizalomerősítő intézkedések kidolgozására és végrehajtására irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben.

 163. A közrendet és a közbiztonságot fenyegető műveletekkel szembeni fellépés részeként azonosítani kell az álhíreket 
és azok forrásait, terjesztőit, továbbá fokozni kell a  hazai stratégiai kommunikáció hatékonyságát. A  stratégiai 
szemléletű, jól felépített kormányzati kommunikáció, a  belföldi és a  külföldi közvélemény megfelelő, időbeni 
és hiteles tájékoztatása központi szerepet játszhat bármely Magyarország biztonságát veszélyeztető esemény 
megelőzésében, illetve következményeinek elhárításában.

 164. A hibrid támadások leleplezése és elhárítása céljából a  megelőzés, a  felderítés, a  hírszerzés, az  elhárítás, 
az információfúziós tevékenység és a kárenyhítés eszközeit és módszereit kell koordináltan, az állami szervek szoros 
együttműködésére építve alkalmazni.

 165. Hazánk biztonsági környezetének romlása miatt szükséges a  nemzetbiztonsági szolgálatok képességeinek 
továbbfejlesztése, különös tekintettel a  titkos információgyűjtés koncentrált eszközrendszerére. A Magyarországot 
érintő biztonsági veszélytényezőknek megfelelően szorosabb együttműködést kell kialakítani a  szövetséges és 
az európai uniós államok hírszerző és elhárító szervezeteivel.

 166. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége Magyarország szuverenitása, alkotmányos rendje védelmének, 
biztonságpolitikai céljai elérésének és nemzeti érdekei érvényesítésének meghatározó eleme. A politikai, katonai és 
gazdasági információk megvédése szükségessé teszik a korszerű és hatékonyan összehangolt hírszerző és elhárító 
képességek alkalmazását. A  nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata, hogy különleges műveleti eszközeik 
és módszereik hatékony felhasználásával derítsék fel és akadályozzák meg a  Magyarország nemzeti érdekeit 
leplezett formában veszélyeztető törekvéseket, illetve azonosítsák a  törekvések hátterében álló állami, illetve 
nem kormányzati szereplőket. Napjaink biztonsági kihívásainak jelentős része globális és regionális jellegű, ezért 
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a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak – a nemzeti érdekek érvényesítésével, elsősorban a szövetséges államok 
irányában – hatékony nemzetközi partnerszolgálati együttműködést kell kialakítaniuk.

 167. A magas hozzáadott értékű, magas technológiai know-how-t biztosító, innováción alapuló űrszektorban való 
megjelenés rendkívül fontos, ami feltétele a  világűr gazdasági, nemzetbiztonsági és védelmi területeihez történő 
hozzáférésnek. Célunk egy teljes mértékben XXI. századi, a  világ élvonalbeli technológiáit – ráadásul jelentős 
magyar ipari hozzájárulással – felvonultató rendszer felállítása, amely akár a NATO-n belül, akár világviszonylatban is 
rendkívüli súlyt ad hazánknak.

 168. Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája épít a  biztonságpolitikai szempontokra is, miután a  fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés hiánya fokozza az  instabilitást. Nemzetközi fejlesztéspolitikánk a  kihívások 
kiváltó okainak kezelésére irányul, és a  biztonságunkat jelentősen befolyásoló régiók fejlődésének támogatására 
összpontosít.

 169. Kiemelt figyelmet kell fordítani az  egészségbiztonságra, amely a  magas szintű egészségügyi ellátás mellett 
magában foglalja a  természeti vagy civilizációs eredetű közegészségügyi és járványügyi kihívásokkal szembeni 
operatív és hatósági reagáló képességet is. Szélsőséges esetben készen kell állni a  haderő alkalmazására 
járványügyi válsághelyzet elhárítása érdekében (kitelepítésben és karantén fenntartásában történő részvétel, 
személyi mozgások ellenőrzése, migrációs és bűnözési hullám megfékezésében történő részvétel, katonai kórházak 
működtetése, stb.).

 170. További megfelelő válaszokat kell találni – figyelemmel a  szabadalmi védettségre és az  előállítás 
méretgazdaságosságára – az  oltóanyag- és gyógyszergyártás biztonságával, illetve az  egészségügyi 
ellátórendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekre. Különös tekintettel kell lenni a  betegek adatainak 
védelmére.

 171. A környezeti biztonság megteremtése érdekében elengedhetetlen a vízbázisok és a termőföld, valamint a hozzájuk 
szervesen kapcsolódó ökoszisztémák fokozott védelme, a  biodiverzitás megőrzése, a  lakosság egészséges 
ivóvízzel és géntechnológiával nem módosított élelmiszerrel történő ellátásához szükséges feltételek biztosítása, 
a  levegőminőség javítása, a  széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint a  közegészségügyi, illetve az  állat- és 
növény-egészségügyi szervek felkészültségének növelése. A  klímaváltozás elleni védekezés hatékonyságához 
nélkülözhetetlen a lehető legszélesebb körű nemzetközi együttműködés.

 172. A hazai élelmiszerbiztonság garantálása érdekében javítani kell az élelmiszerlánc felügyeletéért felelős szervezetek 
működésének feltételrendszerét, ideértve a  válságkezelési képességek fejlesztését, az  élelmiszerek nyomon 
követési rendszereinek kiépítését, illetve a  kockázatelemzés és kockázatkezelés elősegítése céljából egy, a  teljes 
élelmiszerlánc adatait tartalmazó informatikai rendszer létrehozását. Ezenkívül támogatni kell az élelmiszerláncban 
érdekelt hazai vállalkozások válságkezelési és megelőzési képességeinek erősítését is.

 173. Hazánk kiemelten kezeli az ország mindennapi életkörülményeinek fenntartásához, a gazdaság és az államszervezet 
működéséhez szükséges létfontosságú infrastruktúra hatékony védelmét. Biztosítani kell, hogy ezen infrastruktúra 
működésének esetleges megzavarása vagy manipulálása megelőzhető, kivédhető, illetve a  lehetséges mértékben 
rövid, kivételes és kezelhető legyen. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a hazai nukleáris védettségre.

 174. Különös figyelmet kell fordítani a  katasztrófakockázat átfogó csökkentésére. Magyarországnak rendelkeznie kell 
olyan képességekkel, amelyek komplex megelőzési és katasztrófakockázat-csökkentési rendszert alkotnak, és 
természeti vagy ipari katasztrófák, valamint egészségügyi válsághelyzetek és tömeges sérülésekkel és rombolással 
járó támadás esetén hatékonyan reagálnak a  lakosság életének, egészségének, anyagi javainak védelme és 
a  károk minimalizálása érdekében. Földrajzi adottságainkat és a  természeti vagy ipari katasztrófák gyakran 
határokon átívelő jellegét figyelembe véve, fokozni kell a  szomszédos országokkal folytatott katasztrófavédelmi 
együttműködést, feltérképezve a kölcsönös segítségnyújtási lehetőségeket.

 175. A tömegpusztító fegyverek, a  terrorizmus, a  kibertámadások, a  hibrid műveletek és a  katasztrófák elleni védelem 
egyaránt megköveteli hazánk nemzeti ellenálló képességének fokozását.

X. Záró rendelkezések
 176. Az állami szervek saját szakterületükön folyamatosan értékelik a  nemzeti és a  nemzetközi biztonság és 

fenyegetettség elemeit, és megteszik a  szükséges lépéseket a  megelőzés és a  kezelés érdekében. A  biztonsággal 
összefüggő tevékenységüknek összhangban kell állnia Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájával.

 177. A biztonság egyes részterületeiért felelős szervezetek a  jelen dokumentumban adott iránymutatás 
figyelembevételével alkotják meg és vizsgálják felül saját szakági szabályozóikat. A  szakstratégiák megalkotása 
során a  tárcáknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy azok álljanak összhangban a  Magyarország Nemzeti 
Biztonsági Stratégiájában foglaltakkal.
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 178. A biztonság egyes részterületeiért felelős állami szervezeteknek a  Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiában 
megfogalmazott iránymutatásokkal összhangban kell megalkotniuk és felülvizsgálniuk a  tevékenységükre 
vonatkozó szakági szabályzókat, különös tekintettel a  nemzeti katonai, a  rendészeti, a  nemzetbiztonsági, 
a terrorelhárítási, a katasztrófavédelmi, a kiberbiztonsági és a migrációs területekre.

 179. Hazánk biztonsági környezetének jelentős megváltozása, vagy más fontos körülmény módosulása esetén 
Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját felül kell vizsgálni.

A Kormány 1164/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének módosításáról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének címrendjét 2020. április 30-ai fordulónappal az  1.  melléklet 
szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. április 30.
 2.  felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy 2020. április 23-ig gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az  azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovat 

mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2020. április 23.

 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a  Magyar Államkincstár felé, hogy 2020. január 1-jei határnappal 
az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének 2020. április 
23-ig teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, 
teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint a  Budapesti Honvéd Sportegyesület (a továbbiakban: 

Sportegyesület) 2020–2023. évekre vonatkozó sportcélú létesítményfejlesztési programjának (a továbbiakban: 
Program) megvalósításával;

 2. egyetért a Program következő programelemeinek előkészítésével, ennek keretében
a) a 27999 helyrajzi számú, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon egy lőtérrel kombinált 

50 méteres uszoda fejlesztésének előkészítésével,
b) a  23796/29 helyrajzi számú, 1033 Budapest, Hajógyári-sziget területén található ingatlanon elhelyezkedő 

kajak-kenu telep bővítésének, felújításának előkészítésével,
c) a  27999 helyrajzi számú, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon egy többfunkciós 

sportcsarnok fejlesztésének előkészítésével;
 3. a 2. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. a 2.  pont a) és b)  alpontja szerinti beruházásoknak a  Beruházás Előkészítési Alap terhére a  vázlatterv készítésére, 

engedélyezési dokumentáció készítésére, valamint kivitelezési dokumentáció elkészítésére összesen 
306  565  000  forintot biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. február 28. napjáig kell 
megvalósítani;

 5. a 2.  pont c)  alpontja szerinti beruházásnak a  vázlatterv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, 
valamint kivitelezési dokumentáció elkészítésére a  2021. évi központi költségvetés terhére összesen 
145  510  000  forintot biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. március 31. napjáig kell 
megvalósítani;

 6. a 2. pont szerinti beruházások
a) 4. és 5. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Sportegyesületet,
b) megvalósítójának a Beruházási Ügynökséget
jelöli ki;

 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva, a  2.  pont a) és 
b)  alpontja szerinti beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében 306 565 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 66. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. május 30.

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  5.  pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges források 
tervezéséről a 2021. évi központi költségvetés tervezése során a saját fejezetében gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évi költségvetés tervezése során

 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  4. és 5.  pontban meghatározott előkészítési fázisok 
megvalósításához, a  4. és 5.  pontban megjelölt források terhére adjon ki – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – egyszerűsített támogatói okiratot 
a Sportegyesület részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
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A Kormány 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint a  Budapesti Honvéd Sportegyesület (a továbbiakban: 

Sportegyesület) 2020–2023. évekre vonatkozó sportcélú létesítményfejlesztési programjának (a továbbiakban: 
Program) megvalósításával;

 2. egyetért a Program következő programelemeinek előkészítésével, ennek keretében
a) a 27999 helyrajzi számú, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon egy lőtérrel kombinált 

50 méteres uszoda fejlesztésének előkészítésével,
b) a  23796/29 helyrajzi számú, 1033 Budapest, Hajógyári-sziget területén található ingatlanon elhelyezkedő 

kajak-kenu telep bővítésének, felújításának előkészítésével,
c) a  27999 helyrajzi számú, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon egy többfunkciós 

sportcsarnok fejlesztésének előkészítésével;
 3. a 2. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. a 2.  pont a) és b)  alpontja szerinti beruházásoknak a  Beruházás Előkészítési Alap terhére a  vázlatterv készítésére, 

engedélyezési dokumentáció készítésére, valamint kivitelezési dokumentáció elkészítésére összesen 
306  565  000  forintot biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. február 28. napjáig kell 
megvalósítani;

 5. a 2.  pont c)  alpontja szerinti beruházásnak a  vázlatterv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, 
valamint kivitelezési dokumentáció elkészítésére a  2021. évi központi költségvetés terhére összesen 
145  510  000  forintot biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. március 31. napjáig kell 
megvalósítani;

 6. a 2. pont szerinti beruházások
a) 4. és 5. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Sportegyesületet,
b) megvalósítójának a Beruházási Ügynökséget
jelöli ki;

 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva, a  2.  pont a) és 
b)  alpontja szerinti beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében 306 565 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 66. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. május 30.

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  5.  pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges források 
tervezéséről a 2021. évi központi költségvetés tervezése során a saját fejezetében gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évi költségvetés tervezése során

 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  4. és 5.  pontban meghatározott előkészítési fázisok 
megvalósításához, a  4. és 5.  pontban megjelölt források terhére adjon ki – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – egyszerűsített támogatói okiratot 
a Sportegyesület részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatások rendelkezésre állását követő 15 napon belül

 10. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – a 2. pont a) és b) alpontja szerinti beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  2.  pont a) és b)  alpontja szerinti 
beruházások megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően
 11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával – a  2.  pont c)  alpontja szerinti beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  2.  pont c)  alpontja szerinti beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
 12. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti beruházások során létrejövő építmények vagyonkezelője és üzemeltetője 

a Sportegyesület legyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Utasítások

A honvédelmi miniszter M/1/2020. (HK 6.) HM utasítása  
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál alkalmazandó pszichikai alkalmasság-vizsgálatról, 
valamint a katonai nemzetbiztonsági szolgálatra való alkalmasság különleges feltételeiről

1926	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	20.	szám	

A honvédelmi miniszter 19/2020. (IV. 17.) HM utasítása  
a hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő 
egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a  Magyar Honvédség Központi 
Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1373/2018. (VIII. 13.) 
Korm.  határozatban meghatározott állami beruházás megvalósulásával összhangban a  Magyar Honvédség 
(a továbbiakban: MH) Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezete és feladatrendszere átalakításra 
kerül a  katonai ellátási régiók kialakításával párhuzamosan, és az  MH ARB új telephelyén, annak szervezetében 
Központi Raktár kerül kialakításra.

 (3) A hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő 
feladatok előkészítésére és irányítására – a  (4)  bekezdés kivételével – a  honvédelmi szervezetek alapításáról, 
tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás 12.  § (1)  bekezdés c)  pontja, (2)  bekezdés 
d) pontja és (3) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.

 (4) A (3)  bekezdés szerinti előkészítés és a  feladatok irányítása során az  érintett honvédelmi szervezetek irányításáért 
felelős politikai és szakmai felsővezetők a hatáskörüket érintő és az MH parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) 
javaslataival összefüggő szakmai észrevételeket és javaslatokat a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztály útján 
–  a  HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatásával – küldik meg 
a HM közigazgatási államtitkára részére.

2. A hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek 
feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő feladatok

2. § (1) Az 1.  § (2)  bekezdésére tekintettel a  hadfelszerelések központi készletének tárolását érintő feladatrendszere 
átalakítása érdekében az  MH ARB feladatrendszere átalakításra, és az  MH ARB szervezetében – a  hadfelszerelések 
központi készletének tárolási feladatait ellátó szervezeti elemei szükség szerinti átalakításával – 
nyugat-magyarországi központi regionális raktározási feladatok ellátására Központi Raktár (Veszprém) 
(a továbbiakban: KR) megnevezéssel új zászlóalj szintű szervezeti elem kerül kialakításra.

 (2) A KR feladatrendszerében ellátja a kijelölt központi készletek költséghatékony tárolását, melynek keretében végzi
a) a hadfelszerelés hazai és importforrásokból történő beérkeztetésének, átvételének, nyilvántartásba vételének 

feladatait,
b) a beérkezett anyagok, felszerelések raktározását, illetve fenntartását, valamint a felhasználók részére történő 

kiadását,
c) a központi készletbe vont hadfelszerelés üzemképességének megőrzését,
d) a hadfelszerelések központi készletének tárolását, a  honvédségi szervezetek hadianyag készletei 

megalakításával és a  honvédelmi szervezetek részére szükséges, nomenklatúrába tartozó szolgáltatások 
biztosítását,

e) a raktározás, konzerválás központi feladatainak végrehajtását, a  honvédségi szervezetek részére történő 
hadfelszerelés előkészítését, és egységrakomány képzését és

f ) a központi tárolású anyagok állagmegóvását, az előírt konzerválásokat, karbantartásokat és tartós tárolásba 
helyezések végrehajtását.

 (3) Az MH ARB (1)  bekezdés szerint tervezett átalakítására és az  (5)  bekezdésben meghatározottakra figyelemmel 
szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésére, illetve megszüntetésére kerülhet sor.

 (4) Az MH ARB parancsnoka a  (2)  bekezdés szerint ellátandó feladatokra tekintettel az  MH ARB tervezett szervezeti 
felépítését és a  (3)  bekezdés szerinti új szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítését érintő javaslatait 
az  5.  § (1)  bekezdésében nevesített MH PK parancsban meghatározottak szerint szolgálati úton terjeszti fel 
az MH PK részére.
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A honvédelmi miniszter 19/2020. (IV. 17.) HM utasítása  
a hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő 
egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a  Magyar Honvédség Központi 
Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1373/2018. (VIII. 13.) 
Korm.  határozatban meghatározott állami beruházás megvalósulásával összhangban a  Magyar Honvédség 
(a továbbiakban: MH) Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezete és feladatrendszere átalakításra 
kerül a  katonai ellátási régiók kialakításával párhuzamosan, és az  MH ARB új telephelyén, annak szervezetében 
Központi Raktár kerül kialakításra.

 (3) A hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő 
feladatok előkészítésére és irányítására – a  (4)  bekezdés kivételével – a  honvédelmi szervezetek alapításáról, 
tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás 12.  § (1)  bekezdés c)  pontja, (2)  bekezdés 
d) pontja és (3) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.

 (4) A (3)  bekezdés szerinti előkészítés és a  feladatok irányítása során az  érintett honvédelmi szervezetek irányításáért 
felelős politikai és szakmai felsővezetők a hatáskörüket érintő és az MH parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) 
javaslataival összefüggő szakmai észrevételeket és javaslatokat a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztály útján 
–  a  HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyidejű tájékoztatásával – küldik meg 
a HM közigazgatási államtitkára részére.

2. A hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek 
feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő feladatok

2. § (1) Az 1.  § (2)  bekezdésére tekintettel a  hadfelszerelések központi készletének tárolását érintő feladatrendszere 
átalakítása érdekében az  MH ARB feladatrendszere átalakításra, és az  MH ARB szervezetében – a  hadfelszerelések 
központi készletének tárolási feladatait ellátó szervezeti elemei szükség szerinti átalakításával – 
nyugat-magyarországi központi regionális raktározási feladatok ellátására Központi Raktár (Veszprém) 
(a továbbiakban: KR) megnevezéssel új zászlóalj szintű szervezeti elem kerül kialakításra.

 (2) A KR feladatrendszerében ellátja a kijelölt központi készletek költséghatékony tárolását, melynek keretében végzi
a) a hadfelszerelés hazai és importforrásokból történő beérkeztetésének, átvételének, nyilvántartásba vételének 

feladatait,
b) a beérkezett anyagok, felszerelések raktározását, illetve fenntartását, valamint a felhasználók részére történő 

kiadását,
c) a központi készletbe vont hadfelszerelés üzemképességének megőrzését,
d) a hadfelszerelések központi készletének tárolását, a  honvédségi szervezetek hadianyag készletei 

megalakításával és a  honvédelmi szervezetek részére szükséges, nomenklatúrába tartozó szolgáltatások 
biztosítását,

e) a raktározás, konzerválás központi feladatainak végrehajtását, a  honvédségi szervezetek részére történő 
hadfelszerelés előkészítését, és egységrakomány képzését és

f ) a központi tárolású anyagok állagmegóvását, az előírt konzerválásokat, karbantartásokat és tartós tárolásba 
helyezések végrehajtását.

 (3) Az MH ARB (1)  bekezdés szerint tervezett átalakítására és az  (5)  bekezdésben meghatározottakra figyelemmel 
szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésére, illetve megszüntetésére kerülhet sor.

 (4) Az MH ARB parancsnoka a  (2)  bekezdés szerint ellátandó feladatokra tekintettel az  MH ARB tervezett szervezeti 
felépítését és a  (3)  bekezdés szerinti új szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítését érintő javaslatait 
az  5.  § (1)  bekezdésében nevesített MH PK parancsban meghatározottak szerint szolgálati úton terjeszti fel 
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 (5) A (4)  bekezdés szerinti új szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítése és a  honvédségi szervezetek 
feltöltöttségének emelése érdekében az  MH PK a  Hvt. 39.  § (2)  bekezdése szerinti jogkörében intézkedik 
a  honvédségi szervezetek állománytáblában rendszeresített azon feltölthető beosztások törlésére, amelyhez 
foglalkoztatási jogviszonnyal az utasítás hatálybalépésének napján személy nem kötött.

3. Az utasításban meghatározottakkal összefüggő szervezési feladatok

3. § (1) A szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: 2021. április 30.

 (2) Az MH ARB a  működés kezdeti képessége elérésének, valamint a  2.  § (5)  bekezdése szerint érintett honvédségi 
szervezetek az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja: 2020. május 1.

 (3) Az MH ARB kezdeti képessége elérését követő átalakítása következtében a KR szervezeti elemének új szervezeti rend 
szerinti működés kezdő napja: a KR használatba vételét követő hónap első napja.

 (4) Az átalakítás és az MH ARB kezdeti képessége elérés következtében az esetlegesen kiválók felmentése kezdetének 
vagy az átszervezéssel összefüggésben
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett 

állomány rendelkezési állományba helyezésének, továbbá
b) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény

ba) 21.  § (2)  bekezdés e)  pontja és 30.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy

bb) 31. és 33. §-a szerinti állásfelajánlást követően a 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek 
vagy a kinevezés módosítás hatálybalépésének

legkorábbi időpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja, legkésőbbi időpontja 
megegyezik az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

4. Működési alapokmányok előkészítése

4. § (1) Az MH ARB kezdeti képessége elérését érintő létszámkeretét úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az  – a  2.  § 
(2)  bekezdése szerinti feladatok végrehajtásához feltétlenül szükséges létszámon felül – nem haladhatja meg 
az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napját megelőző napon meghatározott létszámkeretet.

 (2) Az MH PK gondoskodik arról, hogy az  MH ARB és a  2.  § (5)  bekezdése szerint érintett honvédségi szervezet 
állománytábla-módosításának (a továbbiakban együtt: helyesbítő ívek) egyeztetése, véglegesítése és a munkaköri 
jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás 13. §-ától eltérően 
jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyása és a  jóváhagyott helyesbítő ívek kiadása az  utasítás 
hatálybalépését követő ötödik napig megtörténjen.

 (3) A helyesbítő ívek a 3. § (2) bekezdése szerinti kezdő napon lépnek hatályba.
 (4) Az MH ARB kezdeti képessége elérését érintő átalakításának következtében a KR szervezeti elemének új szervezeti 

rend szerinti működés kezdő napjára helyesbítő ív nem kerül kiadásra.

5. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az utasításban meghatározottak érdekében a  végrehajtásban érintett honvédségi szervezetek feladatait 
–  különösen az  MH ARB 3.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti kezdőnapok közötti végrehajtásra tervezett feladatait – 
az MH PK parancsban szabályozza.

 (2) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló közjogi 
szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések módosításának tervezeteit a  3.  § (2)  bekezdése szerinti új 
szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napjáig az  azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek 
készítik elő és küldik meg a HM Jogi Főosztály részére.
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 (5) A (4)  bekezdés szerinti új szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítése és a  honvédségi szervezetek 
feltöltöttségének emelése érdekében az  MH PK a  Hvt. 39.  § (2)  bekezdése szerinti jogkörében intézkedik 
a  honvédségi szervezetek állománytáblában rendszeresített azon feltölthető beosztások törlésére, amelyhez 
foglalkoztatási jogviszonnyal az utasítás hatálybalépésének napján személy nem kötött.

3. Az utasításban meghatározottakkal összefüggő szervezési feladatok

3. § (1) A szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: 2021. április 30.

 (2) Az MH ARB a  működés kezdeti képessége elérésének, valamint a  2.  § (5)  bekezdése szerint érintett honvédségi 
szervezetek az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja: 2020. május 1.

 (3) Az MH ARB kezdeti képessége elérését követő átalakítása következtében a KR szervezeti elemének új szervezeti rend 
szerinti működés kezdő napja: a KR használatba vételét követő hónap első napja.

 (4) Az átalakítás és az MH ARB kezdeti képessége elérés következtében az esetlegesen kiválók felmentése kezdetének 
vagy az átszervezéssel összefüggésben
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett 

állomány rendelkezési állományba helyezésének, továbbá
b) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény

ba) 21.  § (2)  bekezdés e)  pontja és 30.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy

bb) 31. és 33. §-a szerinti állásfelajánlást követően a 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek 
vagy a kinevezés módosítás hatálybalépésének

legkorábbi időpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja, legkésőbbi időpontja 
megegyezik az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

4. Működési alapokmányok előkészítése

4. § (1) Az MH ARB kezdeti képessége elérését érintő létszámkeretét úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az  – a  2.  § 
(2)  bekezdése szerinti feladatok végrehajtásához feltétlenül szükséges létszámon felül – nem haladhatja meg 
az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napját megelőző napon meghatározott létszámkeretet.

 (2) Az MH PK gondoskodik arról, hogy az  MH ARB és a  2.  § (5)  bekezdése szerint érintett honvédségi szervezet 
állománytábla-módosításának (a továbbiakban együtt: helyesbítő ívek) egyeztetése, véglegesítése és a munkaköri 
jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás 13. §-ától eltérően 
jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyása és a  jóváhagyott helyesbítő ívek kiadása az  utasítás 
hatálybalépését követő ötödik napig megtörténjen.

 (3) A helyesbítő ívek a 3. § (2) bekezdése szerinti kezdő napon lépnek hatályba.
 (4) Az MH ARB kezdeti képessége elérését érintő átalakításának következtében a KR szervezeti elemének új szervezeti 

rend szerinti működés kezdő napjára helyesbítő ív nem kerül kiadásra.

5. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az utasításban meghatározottak érdekében a  végrehajtásban érintett honvédségi szervezetek feladatait 
–  különösen az  MH ARB 3.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti kezdőnapok közötti végrehajtásra tervezett feladatait – 
az MH PK parancsban szabályozza.

 (2) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló közjogi 
szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések módosításának tervezeteit a  3.  § (2)  bekezdése szerinti új 
szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napjáig az  azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek 
készítik elő és küldik meg a HM Jogi Főosztály részére.
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6. A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló  
28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosítása

6. § (1) A  szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás 
(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A 28/2015. HM utasítás 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §  Hatályát veszti a 28/2015. HM utasítás 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:20 mezője.

7. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosítása

8. §  A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban: 9/2014. 
HM utasítás) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

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

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2020. (IV. 17.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz

1. A honvédelmi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke

A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés

2. HM Honvédelmi Minisztérium

3. HM HIM HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

4. HM TLSZ HM Tábori Lelkészi Szolgálat

5. KORK Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ

6. MÁNK VPR Magyarország Állandó NATO Képviselete, Védelempolitikai Részleg

7. MH Magyar Honvédség

8. MHP MH Parancsnoksága

9. MH 1. HTHE MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

10. MH 12. ALRE MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

11. MH 2. KRDD MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár

12. MH 2. TVE MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

13. MH 24. BGFE MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred

14. MH 25. KGY l. dd. MH 25. Klapka György Lövészdandár

15. MH 37. mű.e. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

16. MH 43. hír. és vt.e. MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

17. MH 5. LDD MH 5. Bocskai István Lövészdandár

18. MH 54. RE MH 54. Veszprém Radarezred

19. MH 59. SZD RB MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

20. MH 6. TVE MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred

21. MH 64. LE MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

22. MH 86. SZHB MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

23. MH 93. PS vv.z. MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj

24. MH AA MH Altiszti Akadémia

25. MH ARB MH Anyagellátó Raktárbázis

26. MH BHD MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

27. MH BHD HIRFK MH BHD, MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont

28. MH BHK MH Bakony Harckiképző Központ

29. MH BTKK MH Béketámogató Kiképző Központ

30. MH CKELMK MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ

31. MH GAVIK MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

32. MH GEOSZ MH Geoinformációs Szolgálat

33. MH HFKP MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

34. MH KIKNYP MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

35. MH KKH MH Katonai Képviselő Hivatala

36. MH KKK MH Katonai Közlekedési Központ

37. MH KRK MH Katonai Rendészeti Központ

38. MH Lé. Jü. MH Légijármű Javítóüzem
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A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés

39. MH LK MH Logisztikai Központ

40. MH LVIK MH Légi Vezetési és Irányítási Központ

41. MH LVIK HAMK MH LVIK, Harcászati Adatkapcsolatok Menedzsment Központ

42. MH LZ MH Ludovika Zászlóalj

43. MH MI MH Modernizációs Intézet

44. MH NKK MH Nemzeti Katonai Képviselet

45. MH NÖK MH Nemzeti Összekötő Képviselet

46. MH PBRT MH Pápa Bázisrepülőtér

47. MH RKKK MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

2. Az egyes beosztások rövidítésének jegyzéke

A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés 

2. alkp.pk.h. alközpontparancsnok-helyettes

3. alov.h. alosztályvezető-helyettes

4. csfh. csoportfőnök-helyettes

5. csop.pk.h. csoportparancsnok-helyettes

6. FAA vadászirányító asszisztens

7. főigh. főigazgató-helyettes

8. főnökh. főnökhelyettes

9. főovh. főosztályvezető-helyettes

10. HUMINT hírszerző

11. ICA elfogás-irányító asszisztens

12. IDOA légijármű azonosító tiszt asszisztens

13. ig. igazgató

14. igh. igazgató-helyettes

15. int.vez.h. intézetvezető-helyettes

16. ivh. irodavezető-helyettes

17. kp.pk.h. központparancsnok-helyettes

18. kvh. képviseletvezető-helyettes

19. lab.vez.h. laborvezető-helyettes

20. MCA váltásparancsnok asszisztens

21. műv.h. műveleti helyettese

22. NADREP nemzeti fegyverzeti igazgató képviselője

23. NOTAM légiforgalmi értesítés szerkesztő

24. ov. osztályvezető

25. ovh. osztályvezető-helyettes

26. pk. parancsnok

27. pkh. parancsnok-helyettes

28. rajpk.h. rajparancsnok-helyettes

29. rlg.vez.h. részlegvezető-helyettes
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A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés 

30. SAA légvédelmi rakétairányító asszisztens

31. SMA szenzor irányító asszisztens

32. szdpk.h. századparancsnok-helyettes

33. szolgf.h. szolgálatfőnök-helyettes

34. TKM útvonalkövető

35. tám.h. támogató helyettes

36. TPOA légihelyzetkép-előállító csoportparancsnok asszisztens

37. tvh. titkárságvezető-helyettes

38. vez.h. vezető helyettes

39. vez.orvos vezető orvos

40. WAA fegyverzet-kiválasztó asszisztens

3. Egyéb rövidítések

A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés 

2. EU Európai Unió

3. FRISZ Földi Repülésirányító Szolgálat

4. HKK Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

5. NATO Észak-atlanti Szerződés Szervezete

6. RHP Radar Head Processor

7. SEL speciális erődítésű létesítmény

”
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2. melléklet a 19/2020. (IV. 17.) HM utasításhoz

 1. A 28/2015. HM utasítás 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat E:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(E

1. Speciális előmeneteli rend)

(18.) HM Jogi Főosztály, Magánjogi Osztály: osztályvezető

 2. A 28/2015. HM utasítás 2. melléklet C) pontjában foglalt táblázat C:9–C:11 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(9.)

beszerző altiszt;
pénzügyi altiszt;
technikus altiszt;
tervező-szervező altiszt

(10.)

állománykezelő zászlós; 
beszerző zászlós;
informatikus zászlós; 
kidolgozó zászlós; 
logisztikai zászlós; 
műszakvezető zászlós; 
nyilvántartó zászlós; 
pénzügyi referens zászlós; 
pénzügyi zászlós;
segítő zászlós; 
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
technikus zászlós;
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő zászlós;
vezető ügykezelő zászlós

(11.)

állománykezelő zászlós; 
beszerző zászlós;
informatikus zászlós; 
kidolgozó zászlós; 
logisztikai zászlós; 
műszakvezető zászlós; 
nyilvántartó zászlós; 
pénzügyi referens zászlós; 
pénzügyi zászlós;
segítő zászlós; 
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
technikus zászlós;
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő zászlós;
vezető ügykezelő zászlós



436 H O N V é d E l M I  K ö z l ö N y  2020. évi 6. szám 
H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	20.	szám	 1933

3. melléklet a 19/2020. (IV. 17.) HM utasításhoz

 1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(16.)

kiemelt főtiszt (főnökh.); 
kiemelt főtiszt (ovh.); 
MH LK: 
kiemelt főmérnök főtiszt (főnökh.);  
MH HFKP: 
részlegvezető (ovh.);
vezető kiemelt referens főtiszt

 2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AB) pont II. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(14.)

beosztott tiszt;
belső ellenőr tiszt;
hadműveleti tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
személyügyi tiszt;
tervező tiszt;
tűzvédelmi tiszt;
MH HFKP:
biztonsági referens tiszt;
egészségügyi tiszt
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 3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(7.)

állomásparancsnok; 
állomásparancsnok (P); 
gépparancsnok (P); 
harcjárműparancsnok (P); 
harckocsiparancsnok; 
harckocsiparancsnok (P); 
központparancsnok; 
központparancsnok (P); 
laboratóriumvezető altiszt; 
lövegparancsnok; 
lövegparancsnok-helyettes (P); 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes (P); 
raktárvezető altiszt (P); 
részlegparancsnok (P); 
vezetési pont parancsnok

 4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:9–B:10 és C:9–C:10 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

  (B C

1. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)

(9.)

állomásparancsnok; 
csoportparancsnok; 
étkezdevezető zászlós; 
raktárvezető zászlós; 
váltásparancsnok; 
századok: 
vezénylő zászlós; 
zászlóalj ügyviteli részleg: 
részlegvezető zászlós; 
műszaki ellenőrző állomások: 
parancsnok; 
MH 86. SZHB, Tűzszerész Raj: 
rajparancsnok; 
MH AA, kiképző szervek: 
alcsoportparancsnok; 
vezető kiképző zászlós (csop.pk.h.)

műveleti helyettes zászlós
kutatómentő csoportok:
csoportparancsnok;
repülő- és helikopter bázisok:
Tűzszerész Raj:
rajparancsnok;
MH BHD, KORK:
raktárvezető zászlós;
MH AA, kiképző szervek: 
vezető kiképző zászlós

(10.)

csoportparancsnok; 
részlegparancsnok; 
Ügyviteli Részleg: 
részlegvezető zászlós; 
zászlóaljak: 
vezénylő zászlós; 
MH AA, kiképző szervek: 
csoportparancsnok;
részlegvezető zászlós;
vezető kiképző zászlós;
vezető kiképző zászlós (csop.pk.h.)

szólamvezető zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezető zászlós;
MH BHD, KORK:
étkezdevezető zászlós;
MH BHD, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság:
részlegvezető zászlós;
MH AA:
részlegvezető zászlós
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 5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(11.)

MH AA, Altiszti Vezető Képző Csoport:
csoportparancsnok; 
MH AA, kiképző szervek: 
központparancsnok; 
kiképzési parancsnok (kp.pk.h.); 
támogató parancsnok (kp.pk.h.); 
vezető csoportparancsnok

 6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:13 és C:13 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

  (B C

1. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)

(13.)

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 5. LDD:
bázisparancsnok (P);
beosztott tiszt (pkh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (P);
központparancsnok;
MH 59. SZD RB:
műhelyparancsnok (P);
üzemeltető mérnök (pkh.);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.);
üzemeltető mérnök (pkh.);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (P);
központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezető (P);
részlegvezető (alkp.pk.h.);
MH AA, kiképző századok:
századparancsnok-helyettes (P)

repülőműszaki:
műhelyparancsnok;
MH 59. SZD RB:
üzemeltető mérnök (pkh.);
üzemeltető mérnök (szdpk.h.);
Tűzoltó Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 86. SZHB:
üzemeltető mérnök (pkh.);
Vegyivédelmi Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.)
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 7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

  (C

1. Speciális előmeneteli rend)

(14.)

informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tűzvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH 25. KGY l. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. LDD:
belső ellenőr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtőernyős Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
csoportparancsnok-helyettes;
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
rendszer tervező-szervező tiszt (rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervező tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.);
MH BHD, Koronaőr Csoport:
csoportparancsnok;
MH BHD, Palotaőr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképző tiszt (alov.h.);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.);
MH AA, Kiképző szervek:
századparancsnok;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok;
MH KRK:
csoportparancsnok
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 8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:15 és C:15 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

  (B C

1. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)

(15.)

alosztályvezető (pkh.);
főközpontparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezető – csak a műszaki és a harcoló, 
harctámogató zászlóaljaknál;
vezető szervek:
részlegvezető (főnökh.);
főtiszt (ovh.);
Repülő- és helikopter bázisok:
főtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
repülőraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülőeszköz-javító, üzemeltető századok:
századparancsnok;
szolgálatvezető mérnök;
szolgálatvezető mérnök (pkh.);
MH 86. SZHB:
csoportparancsnok;
MH BHD:
bázisparancsnok;
főtiszt (alov.h.);
parancsnokhelyettes;
részlegvezető (pkh.);
vezető objektumkomendáns;
MH BHD, HIRFK:
parancsnok;
részlegvezető;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
parancsnok;
MH BHD, Honvéd Palotaőrség:
parancsnok;
MH BHD, Javítóműhely:
műhelyparancsnok;
MH BHD, KORK:
központparancsnok-helyettes;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmesterhelyettes;
MH 2. KRDD:
századparancsnok

pénzügyi referens főtiszt (vez.h.);
vezető pénzügyi referens főtiszt;
szolgálatvezető mérnök főtiszt;
jogi és igazgatási főnökségek:
jogász főtiszt (főnökh.);
Meteorológiai Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
csoportparancsnok;
MH BHD, HIRFK:
szolgálatvezető mérnök (pk.h.);
MH BHD, HM Ügyviteli Osztály:
ügyviteli irodavezető főtiszt;
MH 2. KRDD:
műveleti főtiszt (pkh.);
támogató főtiszt (pkh.)
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 9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont I. táblázat B:16–B:18 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

  (B

1. Általános előmeneteli rend)

(16.)

főközpontparancsnok;
osztályparancsnok;
zászlóaljparancsnok;
repülő- és helikopter bázisok:
Hadműveleti, oktatásbiztosító központok:
központparancsnok;
Repülőszázad:
századparancsnok;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;
MH BHD:
alosztályvezető (ovh.);
alosztályvezető;
igazgatóhelyettes;
osztályvezető;
osztályvezető (ig.h.);
MH BHD, HIRFK:
parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH BHD, KORK:
központparancsnok;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester;
MH BHD, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység:
parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH AA:
csoportvezető;
osztályvezető;
MH 2. KRDD:
osztagparancsnok;
MH MI:
kiemelt főtiszt (ovh.)
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(17.)

bázisparancsnok-helyettes;
dandárparancsnok-helyettes;
parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH NKK:
katonai képviselő helyettes;
MH BHD:
főkarmester;
igazgató;
MH BHD, HIRFK:
parancsnok;
MH BHD, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység:
parancsnok; 
MH KRK:
központparancsnok-helyettes;
MH MI:
igazgató (pkh.);
osztályvezető (igh.)

(18.)

MH 25. KGY l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 5. LDD:
dandárparancsnok (K);
MH 59. SZD RB:
bázisparancsnok (K);
MH 86. SZHB:
bázisparancsnok (K);
MH BHD:
dandárparancsnok (K);
MH AA:
parancsnok (K);
MH KRK:
központparancsnok (K);
MH 2. KRDD:
dandárparancsnok (K);
MH MI:
parancsnok (K)

 10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont II. táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(3.)

forgalomszabályzó I.;
gépkezelő I.;
gépkocsivezető I.;
harcjárművezető I.;
kezelő I.;
komendáns I.;
távbeszélő I.;
távírász I.;
vontatóvezető I.;
MH AA:
lövész (kiképzendő)
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 11. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont II. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(7.)

beosztott altiszt (P); 
főkezelő altiszt (P); 
főszakács altiszt (P); 
főtávírász altiszt (P); 
főtechnikus altiszt; 
futár altiszt (P); 
gépkocsivezető altiszt (P); 
harcjárműirányzó altiszt (P);
harckocsiirányzó altiszt (P); 
irányzó altiszt (P); 
karbantartó altiszt (P); 
kihallgató altiszt (P); 
laboráns altiszt (P); 
pénztáros altiszt (P); 
rejtjelző altiszt (P); 
technikus altiszt (P);
MH BHD: 
szakács altiszt (P); 
MH AA: 
harcjárművezető altiszt (P); 
főszerelő altiszt (P); 
MH 2. KRDD: 
specialista altiszt (P)

 12. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont II. táblázat C:8 és C:9 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

  (C

1. Speciális előmeneteli rend)

(8.)

adattáros altiszt;
ejtőernyős altiszt;
észlelő altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt – magasabb beosztású vezetők 
gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentő altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
személyügyi altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
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MH BHD:
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérő altiszt;
tervező-szervező altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
koronaőr altiszt;
MH AA:
kezelő altiszt;
MH AA, kiképző szervek:
segítő altiszt;
MH AA, Sportszázad:
beosztott altiszt;
MH KRK:
baleseti helyszínelő altiszt;
rendész altiszt;
MH 2. KRDD:
specialista altiszt;
beosztott altiszt;
MH 59. SZDRB:
fedélzeti támogató altiszt;
rádiós altiszt

(9.)

adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelő zászlós;
ellenőr zászlós;
főtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelő zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelző zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervező zászlós;
tűzvédelmi zászlós;
ügykezelő zászlós;
jogi és igazgatási főnökségek:
dokumentumkezelő zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
repülő- és helikopter bázisok:
repülőadat-kiértékelő zászlós;
informatikai központok:
beosztott zászlós;
kiképző csoportok:
kiképző zászlós;
Speciális Ejtőernyős Kiképző Csoport:
beosztott zászlós;
kiképző zászlós;
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MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezető zászlós;
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH BHD, HIRFK:
alkalmazás menedzsment ügyeletes zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó- és informatikai biztonsági ügyeletes;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
felvezető zászlós;
MH 2. KRDD:
beosztott zászlós;
harctéri irányító zászlós;
harcvezető zászlós;
művelettámogató zászlós;
tűztámogató zászlós

 13. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AC) pont II. táblázat B:11 mezője helyébe a következő mező lép:

  (B

1. Általános előmeneteli rend)

(11.)

MH AA: 
kiemelt oktató zászlós;
MH AA, kiképző szervek:
kiemelt kiképző zászlós 

 14. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont I. táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(8.)

állomásparancsnok;
étkezdevezető altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylő altiszt;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. LE:
raktárvezető altiszt;
MH KKK:
őrparancsnok;
MH ARB:
műhelyparancsnok;
raktárvezető-helyettes altiszt;
részlegparancsnok;
MH 24. BGFE:
csoportparancsnok
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 15. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont I. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(14.)

információvédelmi tiszt (főnökh.);
informatikai tiszt (főnökh.);
jogász tiszt (főnökh.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (főnökh.);
munkavédelmi tiszt (főnökh.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tűzvédelmi tiszt (alov.h.);
tűzvédelmi tiszt (főnökh.);
jogi és igazgatási főnökségek:
főnökhelyettes;
informatikai központok:
központparancsnok;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (főnökh.);
MH 24. BGFE:
személyügyi tiszt (főnökh.);
MH 37. mű.e.:
rejtjelző tiszt (főnökh.);
MH 43. hír. és vt.e.:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
rendszer tervező-szervező tiszt (pkh.);
MH 64. LE:
rejtjelző tiszt (főnökh.);
MH BHK:
testnevelő tiszt (főnökh.);
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
MH LVIK:
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
SEL működést irányító váltás:
váltásparancsnok;
MH Lé. Jü.:
technológus tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
hajóparancsnok;
MH 1. HTHE, Kutyakiképző Részleg:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH KKK:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
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MH ARB:
belső ellenőr tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (alov.h.)
MH PBRT, Létesítményi tűzoltóság:
tűzoltóparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP, Központi Adminisztratív
Részleg:
személyügyi tiszt (rlg.vez.h.)

 16. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont I. táblázat B:15–B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(15.)

alosztályvezető (ovh.);
alosztályvezető (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
főtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyőrségi komendáns hivatalok:
helyőrségkomendáns;
helyőrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. LE:
logisztikai főnökhelyettes;
részlegvezető (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérőpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai 
Század:
századparancsnok;
MH BHK:
alosztályvezető;
főnök;
részlegvezető (pkh.);
Kiképző Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
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MH 43. hír. és vt.e.:
főközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemző főtiszt (ovh.);
értékelő főtiszt (ovh.);
főnök;
laboratóriumvezető (ovh.);
szolgálatfőnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
főtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
főtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyőrségkomendáns (pkh.); 
MH Lé. Jü.:
törzsfőnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezető (kp.pk.h.);
MH KKK:
főnök;
főtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai főtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH ARB, KORK:
központparancsnok;
MH ARB, központi raktárak:
raktárparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP:
alosztályvezető;
főtiszt (pkh.);
irodavezető;
központparancsnok;
részlegvezető (pkh.);
MH RKKK:
részlegvezető;

MH PBRT:
helyőrségkomendáns;
központparancsnok;
Hadműveleti Központ:
parancsnokhelyettes;
váltásparancsnok
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(16.)

ezredparancsnok-helyettes;
főközpontparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok;
zászlóaljparancsnok;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;
MH 64 LE:
logisztikai főnök;
Nemzeti Támogató Központ:
központparancsnok (pkh.);
MH 12. ALRE:
hadműveleti központparancsnok;
MH LVIK:
osztályvezető;
vezető váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
kiemelt főtiszt (kp.pk.h.);
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
Légi Műveleti Tervező Csoport: 
csoportparancsnok;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
kiemelt főtiszt (kp.pk.h.);
váltásparancsnok;
MH BHK:
Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ:
parancsnok;
MH GAVIK:
osztályvezető (pkh.);
szolgálatfőnök;
MH Lé. Jü.:
főmérnök (pkh.);
osztályvezető;
MH KKK:
Területi Közlekedési Parancsnokság:
parancsnok;
MH NÖK:
kiemelt hadműveleti főtiszt 
(képviseletvezető-helyettes);
MH ARB:
bázisparancsnok;
osztályvezető;

MH ARB, központi raktárak:
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
osztályvezető;
MH GEOSZ:
főmérnök (szolgf. h.);
osztályvezető;
szolgálatfőnök-helyettes
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(17.)

MH 24. BGFE:
ezredparancsnok;
MH 37. mű.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. LE:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfőnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezető;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
központparancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfőnök;
MH RKKK:
központparancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok;
MH 2. TVE:
ezredparancsnok;
MH 6. TVE:
ezredparancsnok
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 17. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont II. táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(8.)

asszisztens altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt – magasabb beosztású 
vezetők gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
humán, katonai igazgatási szakterület:
adatkezelő altiszt;
Tűzszerész Raj:
tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 24. BGFE:
elemző altiszt;
mesteroperátor altiszt;
zavaró altiszt;
Értékelő-elemző Központ:
beosztott altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltető technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentő altiszt;
rejtjelző altiszt;
MH 64. LE:
közlekedési altiszt;
tervező altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
főkezelő altiszt;
főszerelő altiszt;
kidolgozó altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövető altiszt (TKM);
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MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelő altiszt;
főaknász altiszt;
kutyavezető tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész búvár altiszt;
tűzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelő altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
repülésbejelentő altiszt;
MH 2. és 6. TVE, kiképző századok:
beosztott altiszt;
technikus altiszt

 18. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont II. táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(10.)

törzseknél:
beosztott zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó-értékelő zászlós;
főtechnikus zászlós;
részlegvezető zászlós;
MH KIKNYP:
adatfeldolgozó zászlós;
MH LVIK:
NOTAM szerkesztő zászlós;
MH ARB:
nyilvántartó zászlós;
technikus zászlós
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 19. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AD) pont II. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(14.)

belső ellenőr tiszt;
elemző tiszt;
értékelő tiszt;
fedélzeti üzemeltető tiszt;
hadműveleti tiszt;
humán tiszt;
információbiztonsági tiszt;
információvédelmi tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
meteorológus tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
személyügyi tiszt;
technológus tiszt;
térképész tiszt;
testnevelő tiszt;
tűzvédelmi tiszt;
üzemeltető tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH KIKNYP:
igazgatási tiszt;
MH KIKNYP:
toborzó, humán, érdekvédelmi és kegyeleti 
részlegek:
beosztott tiszt;
MH ARB:
tervező tiszt;
MH 12. ALRE:
tűzelosztó tiszt;
MH KKK:
beosztott tiszt;
MH LVIK HAMK:
híradó tiszt;
MH PBRT:
bevezető irányító tiszt;
gurulás irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
meteorológus tiszt;
repülés biztonsági tiszt;
repülőtéri irányító tiszt
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 20. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AE) pont II. táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(8.)

főtechnikus altiszt; 
kiképző altiszt; 
pénzügyi altiszt; 
személyügyi altiszt; 
ügykezelő-gépíró altiszt; 
MH 93. PS vv.z.: 
laboráns altiszt

 21. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet AE) pont II. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

1. Speciális előmeneteli rend)

(14.)

belső ellenőr tiszt;
hadműveleti tiszt;
humán tiszt;
információvédelmi tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
személyügyi tiszt;
testnevelő tiszt;
tűzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH CKELMK:
elemző tiszt;
értékelő tiszt;
igazgatási tiszt

 22. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet BA) pont I. táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(15.)

adjunktus (ovh.);  
alosztályvezető (ovh.); 
rendelővezető főorvos;
részlegvezető főorvos; 
főtiszt (ovh.);  
könyvtárvezető főtiszt;  
honvéd-tiszti orvos (ovh.); 
Mobil Biológiai Laboratórium Komplexum: 
parancsnok



2020. évi 6. szám H O N V é d E l M I  K ö z l ö N y  455
1952	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	20.	szám	

 23. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet BA) pont II. táblázat B:8 és C:8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

  (B C

1. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)

(8.)

beosztott altiszt;
szakasszisztens altiszt;
szakápoló altiszt;
technikus altiszt

adminisztrátor altiszt;
anyagkezelő altiszt;
ápoló altiszt;
asszisztens altiszt;
boncmester altiszt;
diszpécser altiszt;
egészségügyi statisztikus altiszt;
fertőtlenítő altiszt;
gázmester altiszt;
gépkocsivezető altiszt;
gyógymasszőr altiszt;
laboráns altiszt;
laborasszisztens altiszt;
mentő gépkocsivezető altiszt;
műtős altiszt;
pénztáros altiszt;
szakasszisztens altiszt;
számviteli altiszt;
szülész altiszt;
technikus altiszt;
ügykezelő altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
üzemeltető technikus altiszt

 24. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet BB) pont I. táblázat B:15–B:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B

1. Általános előmeneteli rend)

(15.)

központparancsnok-helyettes; 
szakorvos főtiszt (főnökh.) 
szakorvos (főnökh.);  
részlegvezető (pkh.); 
MH 12. ALRE: 
vezető orvos (kp.pk.h.);  
MH 1. HTHE:  
részlegvezető (kp.pk.h.)

(16.)

központparancsnok;  
központparancsnok (vez.orvos);  
MH BHD:
rendelővezető főorvos;
fogászati rendelővezető főorvos;
MH BHD, Egészségügyi Főnökség: 
főnök
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 25. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet C) pont I. táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

1. Speciális előmeneteli rend)

(17.)

egyetemi docens (dékán);
egyetemi docens (dékánhelyettes);
egyetemi docens (tanszékvezető);
egyetemi tanár (dékánhelyettes);
egyetemi tanár (tanszékvezető);
katonai vizsgaközpont parancsnok;
vezető szakreferens (központvezető);
vezető szakreferens (vezető mentor)

 26. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet BB) pont I. táblázat B:17 mezője hatályát veszti.
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4. melléklet a 19/2020. (IV. 17.) HM utasításhoz

 1. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 11. HARCKOCSIZÓ című táblázat B:6 és C:6 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

  (B  C

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet

 2.  Megnevezés)

(6.) nehézharckocsi MHP HSZ SZF

 2. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 11. HARCKOCSIZÓ című táblázat E:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(E

1. Munkakör típus

 2.  Megnevezés)

(13.)  töltőkezelő

 3. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 12. TÜZÉR című táblázat B:5 és C:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 (B  C

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet

 2.  Megnevezés)

(5.) önjáró tüzér MHP HSZ SZF

 4. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 39. INFORMATIKAI című táblázat B:13 és C:13 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

 (B  C

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet

 2.  Megnevezés)

(13.) kibervédelmi MHP HSZ KIB

 5. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 82. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS című táblázat E:16 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(E

1. Munkakör típus

 2.  Megnevezés)

(16.)  beosztott

 6. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 90. KATONAI IGAZGATÁS című táblázat E:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(E

1. Munkakör típus

 2.  Megnevezés)

(6.) főnök, osztályvezető, alosztályvezető, 
részlegvezető, irodavezető
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 20/2020. (IV. 20.) HM utasítása  
a belföldi reprezentációról

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

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 terjed ki.

 (2) Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá honvédelmi 

szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre,
b) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2.  § 25.  pontja szerinti a  Magyarországon települő 

katonai szervezet magyar rangidősére.
 (3) Felkérem a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorát, hogy az  utasításban foglaltak 

végrehajtását tegye lehetővé.
 (4) Az  utasításban foglaltakat nem kell alkalmazni az  egyes hazai rendezvények és a  nemzetközi katonai 

együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a  nemzetközi kapcsolattartással 
összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló HM utasítás hatálya alá tartozó a  miniszter, 
az  államtitkár, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója, valamint a  Magyar Honvédség 
(a továbbiakban: MH) parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) által vezetett rendezvényekre.

2. §  A  veszélyhelyzet ideje alatt a  belföldi reprezentációs keretek igénybevétele a  mértékletesség elvének betartása 
mellett, csak az indokolt kiadásokra érvényesíthető.

3. § (1) Az utasítás alkalmazásában belföldi reprezentáció:
a) a  honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője, valamint a  honvédelmi szervezet 1.  melléklet szerinti 

vezető  beosztást betöltő tagja, továbbá a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Kit.) 29.  § (3)  bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban együtt: 
parancsnok) beosztásával összefüggésben felmerülő tevékenységéhez (a továbbiakban: személyi 
reprezentáció),

b) a  honvédelmi szervezetnél megtartásra kerülő, a  2.  melléklet szerinti ünnepélyekhez, rendezvényekhez és 
tudományos konferenciákhoz,

c) a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervek érdekvédelmi szervezetei által meglátogatott 
nyugállományú katonák megajándékozásához, és

d) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) 
által szervezett, az  MH társadalmi kapcsolatainak erősítését célzó rendezvényekhez, így különösen 
a  Múzeumok éjszakája és a  március 15-ei nemzeti ünnepségsorozathoz kapcsolódó „Forradalmi Forgatag” 
rendezvényekhez

kapcsolódó vendéglátás [a b)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: rendezvényi reprezentáció].
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti vendéglátás keretében belföldi reprezentációs kiadásként, különösen a  következő 

fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlása számolható el:
 1. kávé, cappuccino, tea, citromlé, kakaó;
 2. cukor, édesítőszer, kockacukor, méz;
 3. tejszín, tejszínpor, tej, sűrített tej;
 4. édes, sós aprósütemény, cukrászsütemény és az elkészítéséhez szükséges alapanyagok;
 5. édes, sós kínálnivalók, így különösen: keksz, chips, mogyoró, ropi, perec;
 6. desszert, csokoládé;
 7. zöldség, gyümölcs;
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 8. szendvics vagy az  elkészítéséhez szükséges alapanyagok, így különösen vaj, margarin, sajt, szendvicskrém, 
felvágott, pékáru;

 9. hidegtál vagy az elkészítéséhez szükséges alapanyagok;
10. szalvéta, kéztörlő, csomagolóanyag, betétdíj, zacskó;
11. üdítőital, gyümölcslé, ásványvíz;
12. alkohol tartalmú italok;
13. virág;
14. papírtálca, egyszerhasználatos – újrahasznosítható – pohár és evőeszköz;
15. éttermi vendéglátás;
16. mosogató- és tisztítószerek, takarítóeszközök.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti belföldi reprezentáció elszámolásához használt normák alapját képező bázisösszeg 
38 650 forint (a továbbiakban: felszámítási alap).

4. § (1) A reprezentációs normák évenkénti és rendezvényenkénti összege a felszámítási alap meghatározott százaléka.
 (2) A  személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnokok körét, valamint az  éves reprezentációs normákat 

az 1. melléklet tartalmazza.
 (3) A  rendezvényi reprezentációs alkalmakat, – a  megvendégeltek számától függetlenül – az  alkalmanként 

vendéglátásra felszámítható létszámot és a normákat a 2. melléklet tartalmazza.
 (4) A  személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnok normaösszege egy részét a  honvédelmi szervezet 

–  az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdése 
szerinti – gazdálkodási szabályzatában (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzat) meghatározott módon 
az alárendelt parancsnok részére leadhatja.

 (5) Személyi és rendezvényi reprezentációs célokra csak a  (2)  bekezdés szerinti normák alapján a  költségvetésben 
megtervezett és jóváhagyott előirányzat használható fel, de a rendezvényi reprezentáció normaösszege a személyi 
reprezentációs normaösszeg terhére túlléphető.

 (6) Az  1.  melléklet szerint felszámított személyi reprezentációs norma összegét a  parancsnok – gazdálkodási 
szabályzatban meghatározott – távolléte esetén a  szervezetszerű helyettes vagy a  helyettesítésre kijelölt 
parancsnoki jogkört gyakorló személy részére kell biztosítani.

 (7) Amennyiben az  1.  mellékletben szereplő parancsnok a  meglévő beosztásának további ellátása mellett miniszteri 
biztossá kerül kinevezésre, a  részére járó személyi reprezentációs normát a  magasabb mértékű személyi 
reprezentációs normára jogosító beosztás figyelembevételével kell megállapítani.

5. § (1) A  reprezentációs normák szerinti felhasználást számlával – a  honvédelmi szervezet készletéből történő büfé és 
éttermi vendéglátás esetén számviteli bizonylattal – kell igazolni.

 (2) A  személyi reprezentációs norma szerint felszámított összeget naptári negyedévenként a  parancsnok által 
meghatározott időpontban kell a rendelkezésére bocsátani. A norma szerinti negyedévenként felszámított összegek 
a tárgyéven belül utólag, összevontan is felhasználhatóak.

 (3) A  rendezvényi reprezentációra a  rendezvény előtt a  norma szerint felszámítható összeg terhére előleg adható, 
amelynek felhasználásáról a  rendezvényt követő 5 munkanapon belül – az  (1)  bekezdés szerinti bizonylatok 
leadásával – kell elszámolni az illetékes pénzügyi szerv részére.

6. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti magyar rangidős részére a  személyi reprezentáció összegét az  ellátó 
honvédelmi szervezet intézményi költségvetésében tervezi és számolja el.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellátó honvédelmi szervezetet – a  magyar rangidős egyidejű tájékoztatása mellett – 
az MH PK jelöli ki.

7. §  A  pályázaton elnyert forrás terhére történő vendéglátást a  pályázati kiírásban foglaltak szerint kell biztosítani és 
a kiadásokat – a 3. § (2) bekezdésétől eltérően – elszámolni.

8. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap 1. napján lép hatályba.

9. §  A  10.  § a)  pontja szerinti HM utasítás normái, valamint az  1. és 2.  melléklet szerinti normák különbözetéből 
adódó  többletkiadások 2020. évi fedezetét – a  honvédelmi szervezetek igénylését figyelembe véve – 
a HM Védelemgazdasági Hivatal előirányzat-átcsoportosítás kezdeményezésével biztosítja.
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10. §  Hatályát veszti
a) a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás,
b) a  Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek és 

készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának rendjéről szóló 29/2014. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás,
c) a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Ág, Protestáns Tábori Püspökség intézményi 

gazdálkodásáráról szóló 14/2014. (HK 4.) HM PÁT intézkedés.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 20/2020. (IV. 20.) HM utasításhoz 

Személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnokok 
és az éves reprezentációs normák

A B

1. A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése

Éves reprezentációs 

norma a felszámítási 

alap %-ában

2. I.

3. miniszter 1350

4.
államtitkár, MH PK, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) 
főigazgatója

1050

5.

helyettes államtitkár, a Kit. 29. § (3) bekezdésében foglalt álláshelyet betöltő 
személy, MH PK helyettese MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) törzsfőnök, 
miniszteri biztos, HM kabinetfőnök, HM Miniszteri Titkárság titkárságvezető, 
KNBSZ főigazgató-helyettese, KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes)

910

6.

főosztályvezető, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet 
főigazgatója (parancsnoka), haderőnemi szemlélő, csoportfőnök, MHP törzsfőnök 
műveleti helyettes, MHP törzsfőnök támogató helyettes, HM sajtófőnök, 
HM államtitkári titkárságvezetők, KNBSZ titkárságvezető, KNBSZ igazgató, 
KNBSZ főosztályvezető, MHP önálló szervezeti egységet vezető irodavezető és 
főnök, KNBSZ központvezető, MH vezénylő zászlósa

420

7.

HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ág vezetője, miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet főigazgató helyettesei, Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója, NKE Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja

300

8. II.

9. más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka 420

10.
az 1. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezet, 16. vagy annál magasabb besorolási kategóriába tartozó parancsnoka

200

11.
az 1–2. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezet parancsnoka és az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti intézmény 
vezetője

150

12. III.

13. Magyarországon települő katonai szervezet magyar rangidőse 250



2020. évi 6. szám H O N V é d E l M I  K ö z l ö N y  461
H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	21.	szám	 2029

2. melléklet a 20/2020. (IV. 20.) HM utasításhoz 

Rendezvényi reprezentációs normák

A B C

Reprezentációs

alkalom
A vendéglátásra felszámítható létszám

Reprezentációs norma 

a felszámítási alap 

%-ában

1.
Állami és nemzeti ünnepek, 

valamint a Honvédelem Napja

Az elismerésben részesültek, továbbá a külső és 
belső vendégek, melyek együttes létszáma nem 

haladhatja meg a szervezet rendszeresített 
létszámának 30%-át, de legfeljebb az 50 főt

1,7

2.
Katonai ünnepek, fegyvernemi 

nap, csapatünnep és kerek 
évforduló

Meghívott külső és belső vendégek, melyek 
együttes létszáma nem haladhatja meg 

a szervezet rendszeresített létszámának 20%-át, 
de legfeljebb a 30 főt

1,5

3.
Megszűnő katonai szervezetek 
záró ünnepi állománygyűlése

A meghívott külső és belső vendégek létszáma, 
de együttesen legfeljebb 150 fő

1,5

4.
Csapatzászló adományozási 

ünnepély
A meghívott külső és belső vendégek létszáma, 

de együttesen legfeljebb 50 fő
1,4

5.
Honvéd tisztjelöltek 

oklevélátadó és altisztjelöltek 
bizonyítványátadó ünnepsége 

Az avatottak létszáma, valamint két fő közvetlen 
hozzátartozójuk, továbbá az avatottak 25%-ának 
megfelelő számú külső és belső vendég, melyek 

létszáma nem haladhatja meg a 30 főt

1,7

6.
Szerződéses és önkéntes 

tartalékos altiszti avatások

Az avatottak létszáma és legfeljebb az avatottak 
25%-ának megfelelő létszámú külső és belső 

vendég, melyek létszáma nem haladhatja meg 
a 25 főt

1,5

7. Gyakorlatok
Az MHP PK által meghatározott gyakorlatokon 

a jóváhagyott vendéglétszám után
1,3

8. Nyugdíjasok fogadása

Az önálló állománytáblával rendelkező katonai 
szervezetek parancsnokai által évente egy 
alkalommal tartott megemlékező fogadás 

nyugdíjas vendégei után

1,3

9.

A lakóhely szerint illetékes 
katonai igazgatási szervek által 
meglátogatott nyugdíjas tisztek 

és altisztek megajándékozása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási 
szervhez tartozó nyugdíjas tisztek és altisztek

0,7

10.
Megszűnt katonai szervezetek 

nyugdíjasainak fogadása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási 
szervek által évente egy alkalommal tartott 

megemlékező fogadáson részt vevő nyugdíjas 
vendégek. A létszám megállapításánál a katonai 

igazgatási szerv illetékességi területén működött, 
de az illetékességi területén kívüli jogutóddal 

megszűnt szervezetektől, illetve az illetékességi 
területén jogutód nélkül megszűnt katonai 

szervezetektől nyugállományba vonult személyek 
vehetők figyelembe, akiknek az állandó lakóhelye 
a katonai igazgatási szerv illetékességi területén 

található

1,3
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A B C

Reprezentációs

alkalom
A vendéglátásra felszámítható létszám

Reprezentációs norma 

a felszámítási alap 

%-ában

11.

A HM Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott 

felsőszintű vezetői és 
munkaértekezletei, az MHP 

Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott 
vezetői és munkaértekezletei, 

a HM Miniszteri Kabinetet 
vezető kabinetfőnök által 

tartott heti vezetői értekezlet, 
valamint az NKE Tanácsadó 

Testületének kéthetente 
megtartásra kerülő ülése

A rendezvény megtartására intézkedő 
parancsnok által meghívott és berendelt 

állomány
0,3

12.
Tanévnyitó és tanévzáró 

ünnepély
A meghívott külső és belső vendégek létszáma, 

de együttesen legfeljebb 30 fő
1,3

13.
A 12. évfolyam ünnepélyes 

szalagtűző ünnepsége

A tizenkettedik évfolyamos növendékek, továbbá 
a meghívott külső és belső vendégek, melyek 

létszáma nem haladhatja meg a 30 főt
1,7

14.
A HM HIM által szervezett 

kiállítások megnyitója, 
sajtótájékoztatók és 

könyvbemutatók

A meghívott külső és belső vendégek létszáma 
– ideértve a sajtó képviselőit is –, de együttesen 

legfeljebb 40 fő
1,1/1,3*

15.
A HM, a HM HIM a KNBSZ és az 

MHP által szervezett 
tudományos konferenciák

A végrehajtó állomány, a meghívott előadók és 
a résztvevők létszáma, amelyek összlétszáma 
alkalmanként nem haladhatja meg a 200 főt

2,0/3,0*

16.
A HM HIM által szervezett, a 2. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti 

rendezvény

A végrehajtó állomány, a meghívott előadók és 
a közreműködők, összesen legfeljebb 100 fő

3,0

* A számláló a honvédelmi szervezet által, a nevező a külső szolgáltató által biztosított büfé vendéglátás esetén használt %-os mutató.
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A honvédelmi miniszter 21/2020. (IV. 20.) HM utasítása  
a külképviseletek beszerzéseinek eljárási 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 Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részlegre, a Magyarország Állandó 
EBESZ Képviselet, Katonai Képviseletre, a  Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatalra, a  Magyar Honvédség 
Nemzeti Katonai Képviseletre, a  Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviseletre (a továbbiakban együtt: 
Külképviseletek), a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalra, a Magyar Honvédség Parancsnokságára 
(a továbbiakban: MHP), valamint az  MHP alárendeltségébe tartozó Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisra 
(a továbbiakban: Ellátó katonai szervezet) terjed ki.

2. §  A  Külképviseletek jelen utasítás szabályait a  nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű 
beszerzések tervezése, lefolytatása, dokumentálása, jelentése során a  honvédelmi szervezetek beszerzéseinek 
eljárási rendjéről szóló 48/2018. (XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Besz. utasítás) rendelkezéseivel együtt 
alkalmazzák.

3. §  A  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő kivételi 
körre figyelemmel a Korm. rendelet 3. § a) pontja szerinti állami normatíva hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások 
beszerzését a Külképviseletek saját hatáskörben jogosultak lefolytatni a nemzeti közbeszerzési értékhatárig.

4. §  A  beszerzéseket a  kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről szóló 6/2019. (I. 31.) HM utasítás 
3.  melléklete szerinti nemzetközi ellenjegyzési tanúsítvány (a továbbiakban: NET) okmány alkalmazásával kell 
kezdeményezni.

5. §  Ha a tartós külszolgálatot teljesítők részére a Besz. utasítás 11. § (2) bekezdése szerinti nemzetközi utazásszervezés 
keretében a  szolgáltatás beszerzése határidőre vagy gazdaságosan nem biztosítható, a  külképviseleteknek 
a  beszerzést a  külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 2.  § 
(2) bekezdése szerinti engedélyező elöljáró által jóváhagyott és az illetékes pénzügyi ellátó szerv által ellenjegyzett 
kiutazást elrendelő döntés alapján, a  Besz. utasításban meghatározott eljárásrend betartásával kell végrehajtani, 
és a beszerzést elrendelő döntésben rögzíteni kell a felmerült akadályozó tényezőt.

2. A beszerzések tervezési és engedélyezési rendje

6. §  A  beszerzésekhez kapcsolódó tervezési feladatokat az  Ellátó katonai szervezet hajtja végre. A  Külképviseletek 
a  tervezési feladatok végrehajtásához az  Ellátó katonai szervezet igényének megfelelően tervezési alapadatokat 
biztosítanak.

7. §  A  Külképviseletek által – az  Ellátó katonai szervezet költségvetésében elkülönített logisztikai dologi előirányzatok 
terhére – saját hatáskörben végrehajtandó beszerzések szakmai felülvizsgálatát és engedélyezését az Ellátó katonai 
szervezet végzi.

8. §  A  Külképviseletek a  beszerzések kezdeményezéséhez szükséges, a  4.  §-ban meghatározott NET okmányokat 
közvetlenül az Ellátó katonai szervezet részére küldik meg.

3. A beszerzések dokumentálása és jelentési rendje

9. §  A beszerzések dokumentálása és jelentési rendje vonatkozásában a Külképviseleteknek az Ellátó katonai szervezet 
beszerzési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárniuk.
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10. §  Az  Ellátó katonai szervezet a  beszerzési szabályzata módosítása esetén, a  módosítás jóváhagyását követő 
5. munkanapig az új beszerzési szabályzatot megküldi a Külképviseletek részére.

11. §  A  Külképviseletek a  saját beszerzési szabályzataikat az  Ellátó katonai szervezet beszerzési szabályzata 
módosításának jóváhagyását követő 30. napig, annak figyelembevételével módosítják.

4. Záró rendelkezések

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

13. §  Az MHP alárendeltségében lévő külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának eltérő szabályait az MHP külön 
szabályozza.

14. §  Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Nemzeti Földügyi Központ elnökének 1/2020. (IV. 20.) NFK utasítása  
a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 4. § (9) bekezdésében, 6. § a) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – az agrárpolitikáért 
felelős miniszter jóváhagyásával, az alábbi utasítást adom ki:

1. § (1) A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) mint központi költségvetési szerv szervezetét, feladatai 
ellátásának részletes belső rendjét és módját a  jelen utasítás 1.  mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) tartalmazza.

 (2) Az NFK szervezeti felépítését az SzMSz 1. függeléke határozza meg.
 (3) Az NFK-nál vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett feladatkörökről (álláshelyekről) az SzMSz 2. függeléke rendelkezik.
 (4) Az NFK szervezeti egységeinek szintjeit (hierarchiáját) megjelenítő kódokat az SzMSz 3. függeléke tartalmazza.

2. § (1) Az  NFK egyes szervezeti egységeire vonatkozó ügyrendeknek (a továbbiakban: ügyrend) tartalmaznia kell 
a  szervezeti egységek által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a  szervezeti egység vezetőinek 
és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység NFK-n belüli belső 
és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait, ha azokról az SzMSz vagy az NFK más szabályzata nem 
rendelkezik.

 (2) Az  NFK szervezeti egységeinek ügyrendjeit az  SzMSz hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni, 
amelyeket az NFK elnöke hagy jóvá.

3. §  Ez az utasítás 2020. május 1. napján lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2019. (XI. 6.) NFK utasítás.

  Nagy János s. k.,
  elnök
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 22/2020. (IV. 24.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) Az utasításban nem szabályozott gazdálkodási területekre a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 
központi és intézményi gazdálkodásáról szóló HM utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási utasítás) rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) eszközök: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a tárgyi eszközök és a készletek összessége,
b) védelem-egészségügyi képesség: a  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti honvédségi szervezet (a továbbiakban: 

honvédségi szervezet) és a nemzetközi műveletekben részt vevő személyi állomány előírt követelményeknek 
megfelelő egészségügyi biztosításához, valamint a  foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok végzéséhez 
szükséges feltételrendszer rendelkezésre állása,

c) védelem-egészségügyi szakanyagok és szolgáltatások: a  gazdálkodási utasítás szerinti 26-os egészségügyi 
anyagnem részét képező, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Egészségügyi Központ (a továbbiakban: 
MH EK) központi költségvetése terhére beszerzett egészségügyi eszközök és szolgáltatások, valamint 
a  honvédségi szervezet intézményi költségvetése terhére beszerzett élőállat, egészségügyi készlet és 
szolgáltatás.

3. §  Az MH EK költségvetési gazdálkodása a  „6. MH Egészségügyi Központ” költségvetési címen – egymástól 
elkülönítve – intézményi és központi tagozaton történik.

4. §  Az MH EK
a) fekvő- és járóbeteg-ellátási közfeladatait a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 

és az országos tisztifőorvos felügyelete mellett látja el,
b) tevékenységének Hvt. 45.  § (1a)  bekezdése szerinti felügyeletét – a  védelem-egészségügyi képesség 

biztosításához tartozó tevékenységek kivételével – a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) 
átruházott hatáskörben gyakorolja, és

c) a védelem-egészségügyi képesség biztosításához kapcsolódó tevékenységét, továbbá a hazai és külszolgálati 
katona-egészségügyi feladatai szakanyagellátásának rendjét az MH parancsnoka irányítja.

5. §  A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) a központi pénzügyi és számviteli ellátás keretében
a) végzi az  MH EK Magyar Államkincstáron keresztül történő finanszírozását, amelynek során a  NEAK által 

folyósított támogatásértékű bevételeket (a továbbiakban: NEAK támogatás) és a  HM fejezet költségvetési 
támogatását – a  „6. MH Egészségügyi Központ” költségvetési cím elsődleges előirányzat-felhasználási 
keretszámlájáról – a  HM VHG (0600) illetmény számlára, valamint az  MH EK intézményi és központi 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalja, és

b) havonta tájékoztatást küld az  MH EK részére az  elsődleges számlára érkezett NEAK támogatásról, továbbá 
az  elsődleges számláról az  a)  pont szerinti számlákra indított utalásokról, NEAK és költségvetési támogatás 
bontásban.
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6. §  Az MH EK a  védelem-egészségügyi tevékenysége különleges jogrend idejére vonatkozó biztosítási és ellátási 
feladatait az MH parancsnoka által jóváhagyott saját terve szerint végzi.

2. Az MH EK működésének, fenntartásának és fejlesztésének forrásai

7. § (1) Az MH EK működésének és fejlesztésének erőforrásai:
a) a NEAK által az Egészségbiztosítási Alapból teljesítményfinanszírozás keretében folyósított támogatás,
b) a  HM költségvetési fejezet által a  működés érdekében biztosított költségvetési támogatás, ideértve 

a védelem-egészségügyi tevékenység keretébe tartozó feladatok költségvetési fedezetét is,
c) más tárca, illetve szervezet által igényelt speciális, a  NEAK által nem finanszírozott egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek,
d) az  MH EK alaptevékenysége keretében a  honvédelmi szervezet szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő 

tevékenységek szabályairól, valamint a  vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
HM utasítás (a továbbiakban: Kieg.ut.) szerint végzett bevételszerző tevékenységekből származó bevételek,

e) az orvostudományi kutatásból és kísérleti fejlesztésből származó bevételek,
f ) egyéb intézményi bevételek,
g) a  honvédelmi szervezet által biztosított egyes logisztikai, infrastrukturális és pénzügyi jellegű központi 

természetbeni ellátások és szolgáltatásnyújtások,
h) az előző évi jóváhagyott költségvetési maradvány,
i) a pályázat útján elnyert európai uniós és egyéb pénzeszközök és
j) a fejlesztés érdekében biztosított céljellegű költségvetési támogatási előirányzatok.

 (2) A  betegellátás közvetlen és közvetett költségeinek fedezeteként folyósított NEAK támogatás a  kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdése figyelembevételével használható 
fel. Az MH EK éves költségvetését úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a NEAK támogatás fedezetet nyújtson 
a járó- és fekvőbeteg-ellátási feladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.

 (3) Az (1) bekezdés b)–h) pontja szerinti forrásoknak biztosítaniuk kell
a) az MH EK által nyújtott speciális és a NEAK által nem finanszírozott egyes egészségügyi ellátások kiadásait,
b) a védelem-egészségügyi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat és
c) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 

2018.  évi CXIV. törvény alapján foglalkoztatottakkal összefüggésben a  jogszabályok előírásai alapján 
felmerülő sajátos kiadásokat.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, a  védelem-egészségügyi tevékenység keretébe tartozó feladatok fedezetét 
biztosító éves előirányzatok csökkentésére irányuló átcsoportosítások – a  4.  § c)  pontjában biztosított jogkör 
alapján – az MH parancsnoka vagy az általa kijelölt személy jóváhagyása esetén kezdeményezhetők.

8. § (1) Az  MH EK költségvetési gazdálkodása során felmerülő kiadások és bevételek teljesítésének nyomon követését 
úgy kell kialakítani, hogy az tegye lehetővé
a) a  funkcionálisan elkülönülő Honvédkórház és Védelem-egészségügyi Igazgatóság szervezeti egységek, 

valamint a  stratégiai, gazdasági, igazgatási, kontrolling, szervezési, műszaki, informatikai, tudományos, 
felügyeleti és egyéb, a  működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket magába foglaló vezetési és 
adminisztratív blokk kiadásairól és bevételeiről történő, egymástól elkülönült adatszolgáltatás biztosítását és

b) a  Honvédkórház és a  Védelem-egészségügyi Igazgatóság szervezeti egységek tekintetében 
a telephelyenkénti és címrendkódonkénti elkülönítését, valamint a költséghelyenkénti, továbbá a NEAK által 
finanszírozott és a NEAK által nem finanszírozott kiadások és bevételek bemutatását.

 (2) Az  alap- és vállalkozási tevékenységek bevételének tervezését és elszámolását az  évente kiadásra kerülő, 
az  intézményi és központi, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetési javaslatainak elkészítésére 
vonatkozó feladatokat és követelményeket tartalmazó eljárásrendben (a továbbiakban: tervezési körlevél), 
az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló HM utasításban, továbbá a Kieg.ut.-ban meghatározottak 
szerint kell végrehajtani.

 (3) Az  MH EK részére térítésmentesen biztosított eszközöket, szolgáltatásokat és kifizetéseket az  ellátó honvédelmi 
szervezet külön címrendkódon vagy projektkódon vagy egyéb módon elkülönítetten tervezi, kezeli, tartja nyilván, 
számolja el.

9. §  Az MH EK egészségügyi szolgáltatásaiból származó intézményi bevételei – a  jogszabályban és közjogi 
szervezetszabályozó eszközben elrendeltek kivételével – nem vonhatóak el.
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10. § (1) A  NEAK által nem finanszírozott, térítés ellenében végzett bevételszerző tevékenységek térítési díját a  HM fejezet 
egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló belső rendelkezéssel kiadott HM Egységes Számviteli 
Politika Önköltségi Szabályzatában foglaltak szerint kell meghatározni.

 (2) A térítési díjakat azokban az esetekben, ahol az  lehetséges – így különösen a különböző alkalmassági vizsgálatok, 
felülvizsgálatok térítési díjait –, normásítani kell.

 (3) A tárgyévet követő év speciális egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjaira vonatkozó javaslatot az MH EK minden 
év október 31-éig a honvédelemért felelős miniszter részére terjeszti fel.

3. Az MH EK intézményi gazdálkodása

11. § (1) Az MH EK a tervezési körlevél szerint tervezi, és összevont költségvetési javaslatának melléklete címrendkód szerinti 
bontásban, részletesen és teljeskörűen bemutatja a  NEAK által finanszírozott és nem finanszírozott feladatokkal 
összefüggő kiadásokat főkönyvi számlaszám szerinti bontásban.

 (2) Az  éves költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót, a  zárszámadáshoz kapcsolódó 
adatszolgáltatást, az  időközi mérlegjelentéseket és költségvetési jelentéseket az MH EK az évente kiadásra kerülő, 
a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás rendjéről szóló körlevél szerint állítja össze.

 (3) Az  MH EK érdekében felmerülő kiadásokat és bevételeket az  érintett honvédelmi szervezet a  saját költségvetési 
beszámolójában szerepelteti, és adatot szolgáltat a HM VGH részére. A HM VGH a beérkezett jelentéseket összesíti, 
és azt szöveges összefoglalóval kiegészítve, jóváhagyás céljából felterjeszti a HM KÁT részére.

12. §  A HM fejezet békeidőszaki és különleges jogrendre vonatkozó Logisztikai Utaltsági Rendje (a továbbiakban: LUR) 
szerint az  MH EK részére természetbeni ellátást, szolgáltatást vagy szolgáltatás kifizetést nyújtó honvédelmi 
szervezet, az MH EK érdekében a tárgyévre tervezett és ténylegesen teljesített kiadásait az elemi költségvetése és 
a  zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásuk részeként, azoktól elkülönítetten, adatszolgáltatási jelleggel, 
önálló mellékletben, részletesen bemutatja. E  melléklet egy példányát megküldi a  HM VGH-nak, valamint 
a logisztikai és infrastrukturális kiadások adatairól egyidejűleg tájékoztatja az MH EK-t.

13. §  Az MH EK
a) a  befektetett eszközeinek és készleteinek analitikus nyilvántartására az  SAP alapú integrált logisztikai és 

könyvelési informatikai rendszert (a továbbiakban: SAP-EK rendszer), a  gyógyszertári gazdálkodás 
tekintetében a  MedWorkS Pharma programot, közforgalmú patika tekintetében az  LX-Line rendszert 
alkalmazza,

b) az  egészségügyi szakanyagokat saját hatáskörben kezeli, nyilvántartja, – a  Honvédelmi Minisztérium által 
kezelt ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló HM utasítás szerint – honvédelmi célra feleslegessé 
minősíti és a  veszélyes hulladékokat – a  15.  § 14.  pontjában foglaltak kivételével – központi költségvetése 
terhére megsemmisíti,

c) a szakanyagok selejtezését az MH EK parancsnokának intézkedése, a HM vagyonkezelésében lévő eszközök 
esetében a  selejtezésről és a  selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló HM utasítás, a  HM fejezet egységes 
számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló belső rendelkezés és a  HM vagyonkezelésében lévő tárgyi 
eszközök, valamint készletek selejtezési eljárásának részletes szabályozásáról szóló belső rendelkezés alapján 
hajtja végre.

14. §  Az MH EK a működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzését elemi költségvetésében a 15. § szerint 
tervezi, figyelemmel arra, hogy
 1. a katonai tevékenységhez kapcsolódó fegyverzettechnikai eszközökkel és a kiképzési harcanyaggal,
 2. a katonai tevékenységhez kapcsolódó műszaki technikai szakanyagokkal,
 3. a – 15. § 4. és 5. pontjában foglaltak kivételével – páncélos és gépjármű-technikai eszközökkel,
 4. a  hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott gépjárművek honvédségi vizsgáló állomáson való műszaki 

vizsgáztatásához szükséges szolgáltatásokkal,
 5. az  üzemanyaggal és üzemanyag-technikai eszközökkel, valamint az  eszközök és a  kiszolgáló rendszerek 

karbantartási és javítási szolgáltatásokkal,
 6. a  15.  § 6.  pontjában foglaltak kivételével a  katonai tevékenységhez kapcsolódó kiképzés-technikai 

szakanyagokkal,
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 7. a katonai tevékenységhez kapcsolódó humán és kulturális szakanyagokkal, valamint az MH EK telephelyein 
telepített TV fejállomások karbantartási és javítási szolgáltatásokkal,

 8. a  vegyivédelmi szaktechnikai eszközökkel, valamint a  rendszeresített tűzoltó készülékekkel, azok technikai 
kiszolgálási, üzemben tartási és javítási szolgáltatásaival,

 9. a térképészeti szakanyagokkal és eszközökkel, továbbá az eszközök karbantartási és javítási szolgáltatásaival,
10. a  katonai tevékenységhez szükséges, az  MH EK által, saját állománnyal üzemeltetett konyha esetében 

az élelmezési szaktechnikai eszközökkel, ételhulladék elszállítási szolgáltatással,
11. az  MH EK objektumában lévő helikopterfogadó platform működőképességéhez szükséges repülő-műszaki 

szakanyagokkal és szolgáltatásokkal,
12. a  – 15.  § 3.  pontjában foglaltak kivételével – közlekedési szakanyagokkal, szaktechnikai eszközökkel 

és technikai kiszolgálással, továbbá a szállítási igények honvédségi járművekkel,
13. a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő, valamint a HM által bérelt egyéb ingatlanok 

használatba adásával és azok fenntartási, üzemeltetési, őrzésvédelmi szolgáltatásaival,
14. a központi biztosítású elhelyezési szakanyagokkal,
15. az MH Parancsnoksága hatáskör szerinti szervezete vezetőjének engedélye alapján, az általa szabott keretek 

között az  MH EK szolgáltatás átadási pontjain az  MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatán 
elérhető, költségvonzattal nem rendelkező híradó-informatikai, információvédelmi szolgáltatásokkal,

16. üzemeltetési szolgáltatás keretében, a  katonai feladatok végrehajtásához szükséges híradó és informatikai 
eszközökkel,

17. a minősített adatkezeléshez szükséges rejtjelanyaggal,
18. a  HM fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) telepített 

munkaállomásai üzemeltetéséhez szükséges eszközökkel, javítási és karbantartási szolgáltatásokkal és
19. a katonai feladatok végrehajtása érdekében tábori vezetési-irányítási képességekkel
történő központi ellátása térítés nélkül kerül biztosításra.

15. §  Az MH EK intézményi költségvetése terhére tervezi
 1. az élelmezési ellátás előirányzatait, amelynek fedezete

a) a fekvőbetegek esetében NEAK támogatás,
b) a  honvédelmi alkalmazott, hivatásos és szerződéses katona vonatkozásában az  étkezési térítési 

díjbevételek és
c) az önkéntes műveleti tartalékos esetében, továbbá a pótélelmezési, élelmezési feljavítási és védőital 

normák szerinti élelmezés biztosítása tekintetében a költségvetési támogatás;
 2. a ruházati ellátás kiadásait, ideértve

a) a  hivatásos és szerződéses katona, valamint a  honvédelmi alkalmazotti állomány ruházati 
költségtérítését,

b) a munka- és védőruházat-beszerzést,
c) a mosatás és vegytisztítás szolgáltatásait,
d) a fektető textília beszerzéseit,
e) a műtéti textília beszerzéseit,
f ) az  irodaszer-beszerzéseit, ideértve a  védelem-egészségügyi tevékenységet ellátó állomány 

irodaszerigényét is,
g) a betegdokumentáció biztosítására szükséges irodai papír beszerzését és
h) az MH-nál nem rendszeresített nyomtatványokkal történő ellátást;

 3. a jellegzetesen kórházi működéshez, kórházi technológiákhoz tartozó speciális anyagmozgatási rendszer, így 
különösen a  programvezérlésű targoncák és a  csőpostarendszer üzemeltetésének és technikai 
kiszolgálásának kiadásait;

 4. a  páncélos és gépjármű-technikai eszközök technikai kiszolgálásához, javításához, alkatrészellátásához, 
valamint az  azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, továbbá a  speciális gépjárművek, így különösen 
a mentőautók beszerzéséhez szükséges előirányzatokat;

 5. a  vizsgáztatási díj kiadásait, ha az  időszakos műszaki vizsgálat végrehajtása polgári vizsgáló állomás 
igénybevételével tervezett;

 6. az intézményi hatáskörbe tartozó kiképzés-technikai szakanyag- és szolgáltatásbeszerzés előirányzatait;
 7. az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó humán szakanyagbeszerzés és szolgáltatás kiadásait;
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 8. a  NEAK által finanszírozott feladatok ellátásához szükséges híradó-informatikai és információvédelmi 
eszközök és szolgáltatások szervezeten belüli biztosításának és üzemeltetésének előirányzatait;

 9. a telephelyek postai és futárküldeményeinek továbbításához szükséges szolgáltatások kiadásait;
10. a  székhelyére és a  budapesti Podmaniczky utcai telephelyére vonatkozóan a  direkt bekötés – Hálózat-

hozzáférési Pont – szolgáltatás kiadásait;
11. a kecskeméti telephelye és az MH EK Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet kivételével a székhelye 

és további telephelyei vezetékestelefon-szolgáltatásának előirányzatait;
12. a szükséges rádiótelefonok és szolgáltatások (SIM kártyák és forgalmi költségek) beszerzésének költségeit;
13. a HM KGIR működéséhez szükséges segédanyagokat;
14. a  NEAK által finanszírozott betegellátás biztosításához szükséges egészségügyi szakanyagok és 

szolgáltatások beszerzését;
15. a  járó- és fekvőbeteg-ellátás során keletkező veszélyes hulladék NEAK támogatás terhére történő 

megsemmisítését;
16. a gyógyító állománya orvos-felelősségbiztosításának előirányzatait;
17. az egészségügyi szakállomány képzésével kapcsolatos kiadásokat;
18. az ellátás biztosításához szükséges egészségügyi eszközök és berendezések javítását, időszakos hitelesítését;
19. a  védelem-egészségügyi képesség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges egészségügyi szakanyagok, 

eszközök és szolgáltatások beszerzését és
20. a  védelem-egészségügyi képesség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges egészségügyi eszközök és 

berendezések javítását, időszakos hitelesítését.

4. Az MH EK központi gazdálkodása

16. §  Az MH EK központ ellátási feladatai végrehajtása érdekében a  központi költségvetési támogatási és kiadási 
előirányzatai terhére tervezi
a) a  honvédelmi szervezet állománya egészségügyi ellátásának biztosításához szükséges egészségügyi 

szakanyagok és szolgáltatások beszerzését,
b) a  honvédelmi szervezet állománya egészségügyi ellátásának biztosításához szükséges egészségügyi 

eszközök és berendezések javítását, időszakos hitelesítését és
c) a honvédelmi szervezetnél keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok elszállítását és megsemmisítését.

5. Az MH EK központi ellátási feladatai

17. §  Az MH EK központi ellátási feladatai keretében a  16.  § szerinti központi előirányzatai terhére, térítés nélkül, 
a LUR alapján végzi
a) a honvédelmi szervezet központi ellátás körébe vont védelem-egészségügyi eszközökkel és szolgáltatásokkal 

történő ellátását,
b) a honvédelmi szervezet egészségügyi veszélyes hulladékai központi szolgáltatás-vásárlás keretében történő 

elszállítását és megsemmisítését,
c) az egészségügyi szakanyagok selejtezését és
d) a  leselejtezett egészségügyi szakanyagok kezelését, nyilvántartását, honvédelmi célra feleslegessé 

minősítését és hasznosítását.

6. Egyéb gazdálkodási szabályok

18. §  Az MH EK
a) biztosítja az általa használt főkönyvi informatikai rendszerben, hogy a  főkönyv adatai főkönyvi számlaszám 

mélységben a  HM VGH által meghatározott formátumú adatbázisba folyamatosan kimenthetők legyenek, 
és feladásra kerüljenek a HM KGIR-rendszerbe,

b) a vagyonváltozás analitikus nyilvántartását a SAP-EK rendszerben vezeti, és
c) a  felsővezetői döntéstámogatás érdekében, a HM Kontrolling Portálon közzétett kimutatások előállításához 

a HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály részére lekérdezési jogosultsággal folyamatos hozzáférést 
biztosít az informatikai rendszereiben tárolt adatokhoz, illetve havi rendszerességgel adatszolgáltatást nyújt 
a NEAK által visszaigazolt teljesítményadatokról.
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7. Záró rendelkezések

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

20. §  Az MH EK az  utasítás hatálybalépését követő 30. napig felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja a  szervezetére 
vonatkozó belső szabályzatait.

21. §  A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 47/2018. (XII. 21.) 
HM utasítás 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
„17. védelem-egészségügyi szakanyagok és szolgáltatások: a 2. melléklet szerinti 26-os – egészségügyi – anyagnembe 
tartozó, az  MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) központi költségvetése terhére beszerzett 
egészségügyi eszközök és szolgáltatások, valamint a  honvédségi szervezet intézményi költségvetése terhére 
beszerzett élőállat, egészségügyi készlet és szolgáltatás,”

22. §  Hatályát veszti
a) a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos szakkiképzés 

egyes szabályairól szóló 65/2012. (IX. 7.) HM utasítás,
b) a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól szóló 26/2017. (VI. 15.) 

HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 23/2020. (IV. 24.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2021–2022. évi fő célkitűzéseinek 
meghatározásáról

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

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 (a továbbiakban: 
honvédelmi szervezet) terjed ki.

 (2) Ezen utasítás honvédelmi szervezetre vonatkozó rendelkezéseit a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre is 
alkalmazni kell.

 (3) A  honvédelmi szervezet tevékenységét alaprendeltetésének megfelelően, jogszabályban, közjogi 
szervezetszabályozó eszközben, alapító okiratban vagy szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
feladat- és hatáskörében eljárva, a 2. és 3. §-ban előírt kiemelt feladatok és fő célkitűzések figyelembevételével végzi.

2. §  Az Alaptörvény 45. cikkében a Magyar Honvédség részére meghatározott fő feladatok végrehajtása – Magyarország 
függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös 
védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a  nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius 
tevékenység – érdekében a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatait az alábbiakban határozom meg:
 1. a Kormány által kihirdetett, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében, az államhatár 

őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció 
kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában való közreműködés,

 2. a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) rendelkezésére álló pénzügyi erőforrások körültekintő 
tervezésével és tervek szerinti felhasználásával a  honvédelmi szervezet működőképességének és 
fejlesztésének biztosítása, kiemelt figyelemmel a  szervezési és képességfejlesztési feladatok 
eredménycentrikus végrehajtására, a végrehajtás informatikai platformmal támogatott nyomon követésére, 
a beszerzésre kerülő hadfelszerelési eszközök rendszeresítésére és élettartam menedzsmentjére,
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 3. a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) zökkenőmentes 
megvalósulásának elősegítése érdekében a  gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése, illetve 
a gazdálkodás-felügyeleti mechanizmus ehhez illeszkedő továbbfejlesztése,

 4. a nemzetközi hadfelszerelési együttműködés erősítésével párhuzamosan, a magyar hadiipar támogatásának 
folytatása, a hazai hadiipari kutatás és műszaki fejlesztés erősítése, a honvédelmi szervezet kutatás-fejlesztési 
(K+F) projektjei végrehajtásának nyomon követése, felügyelete, a  kutatási és fejlesztési eredmények 
integrálása a Zrínyi 2026 HHP hadfelszerelés-fejlesztési projektjei megvalósításába,

 5. az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) védelmi tervezési és áttekintési folyamatával 
kapcsolatos feladatok végrehajtása, azok összehangolása a Zrínyi 2026 HHP feladataival (kiemelten 2021-ben 
Magyarország vonatkozásában a  NATO védelmi tervezési képesség felülvizsgálata, és jelentés elkészítése 
a Szövetség részére),

 6. az európai uniós forrásból megvalósított, vagy megvalósítás alatt álló projektek fenntartása, 
új  projektlehetőségek felkutatásának folytatása, a  projekteken elnyert összegek szabályszerű és hatékony 
felhasználása,

 7. Magyarország fegyveres védelmére történő felkészülés érdekében, az  Ország Fegyveres Védelmi 
Tervrendszerének naprakészen tartása és a NATO vonatkozó terveinek periodikus felülvizsgálata,

 8. a különleges jogrendben fennálló honvédelmi kötelezettségek bevezetéséhez szükséges békeidőszaki 
képesség fenntartása és a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és felszámolásában 
való közreműködésre történő felkészülés,

 9. a nemzeti érdekek és szövetségesi igények figyelembevételével, a  nemzetközi válságkezelésben, 
humanitárius műveletekben, a  nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés, 
figyelemmel a  Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről szóló 1344/2019. (VI. 11.) 
Korm. határozatban foglaltakra,

10. a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) polgári irányítási- és katonai vezetési rendjének megszilárdítása, 
szükséges mértékű átalakítása, a  működési tapasztalatok alapján a  középszintű vezetői feladatokat ellátó 
katonai szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átvilágítása, illetve racionalizációja, 
továbbá egyes feladatrendszerek és szakterületek átstrukturálása,

11. a Katonai Egységes Felderítő Rendszer, az  MH felderítő vezetési, irányítási, információfeldolgozó rendszer, 
valamint a hadműveleti-harcászati felderítő támogató képesség fejlesztési feladatainak folytatása,

12. a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (Headquarters Multinational Division–Centre) 
(a továbbiakban: HQ MND-C) NATO kezdeti műveleti képességének elérése,

13. a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, 
felkészítésének folytatása, valamint a nemzeti kezdeti műveleti képesség elérése,

14. részvétel a regionális együttműködésben, kiemelten a 2021-ben esedékes Visegrádi csoport (V4) elnökségből 
fakadó feladatokra történő felkészülésre,

15. a véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása,
16. a légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok korszerűsítése, illetve az európai uniós és szövetségi előírások 

hazai jogszabályi rendszerbe való átültetésének vizsgálata,
17. a nemzeti ellenálló képesség és polgári felkészültség NATO és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) elveivel 

összhangban történő erősítése, az ehhez szükséges, ágazatok közötti együttműködés kialakítása,
18. a felülvizsgálat alá kerülő településrendezési eszközökben a kiemelt fontosságú honvédelmi területek valós 

kiterjedésének megfelelő kijelöltetésével a  terület és településrendezési véleményezési eljárásokban 
a honvédelmi érdekek érvényre juttatásának erősítése,

19. a környezethasználatból származó környezetkárosítások lehető legkisebb mértékre történő csökkentése,
20. a tűzvédelmi, a  veszélyes katonai objektumfelügyeleti hatósági eljárások eredményeként a  katonai 

objektumok és a bennük végzett tevékenység biztonsága színvonalának növelése,
21. a beérkezett azonosítási jelentések alapján a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére irányuló 

hatósági eljárások lefolytatása, a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése,
22. a honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenységvizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók 

területén a képességfejlesztés folytatása, az MH kiberkoordinációs szervezeti elem kialakítása,
23. az integrált katonai felkészítési, képzési, kiképzési rendszer korszerűsítésének folytatása,
24. a NATO 2021-ben levezetésre kerülő válságkezelési gyakorlata (Crisis Management Exercise 2021 — CMX 21) 

Budapesten megrendezésre kerülő Záró Tervező Konferenciájának előkészítése, végrehajtása, valamint 
a gyakorlat nemzeti előkészületeinek tárcaközi összehangolása,
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25. az EU 2020. évi válságkezelési gyakorlatán (Integrated Resolve 2020 – EU IR20) a történő részvétel,
26. a Honvéd Kadét Program minőségi és mennyiségi fejlesztése, az  új honvéd középiskola és kollégium 

működési, üzemeltetési feltételeinek megteremtése, a meglévő intézmény hatékony működtetése,
27. az Önkéntes Honvédelmi Előképzés működésének nyomon követése, fejlesztése,
28. a lakhatás-támogatási rendszer szükség szerinti fejlesztése, a lakáselidegenítések végrehajtása,
29. az Önkéntes Tartalékos Rendszer, valamint a  Területvédelmi Erők stabilizálásához, további fejlesztéséhez 

kapcsolódó feladatok végrehajtása,
30. a katonai igazgatás szervezeti átalakítása, területi szerveként hadkiegészítő és toborzó központ, valamint 

hadkiegészítő és toborzó iroda kijelölése,
31. a tárcaszintű belső és külső kommunikációs eszközök biztosította lehetőségek felhasználásával 

a honvédelem ügyének népszerűsítése a honvédelmi nevelés rendszerén keresztül, illetve a Zrínyi 2026 HHP 
kiemelt mozzanatai mentén,

32. az együttműködés erősítése a  honvédelem ügyéért tevékenykedő civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, 
egyházakkal, valamint a katonai és csapat hagyományőrzés területén megkezdett programok folytatása,

33. az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus biztosítási feladataiban való közreműködés,
34. a katona-egészségügyi utánpótlás biztosítása érdekében szakmai projektek kidolgozása és végrehajtása 

a civil egészségügyi szervezetek és társszervek bevonásával, az egészségügyi tartalékosok, ösztöndíjasok és 
katonai rezidensek vonatkozásában,

35. a katonai szervezeteknél a hagyományőrző díszszakaszok kialakításának megkezdése és
36. részvétel a  Többnemzeti Meteorológiai és Oceanográfiai Támogató Csoport (MNMSG), valamint 

a Többnemzeti Térképészeti Támogató Csoportok (MNGSG) munkájában.

3. §  A honvédelmi szervezet 2021–2022. évi fő célkitűzései:
 1. az MH polgári irányítási- és katonai vezetési rendjében az  eljárások finomhangolása, az  ehhez szükséges 

szabályozási feladatok és szervezeti átalakítások végrehajtása,
 2. a Zrínyi 2026 HHP-ben tervezett fejlesztési és modernizációs feladatok végrehajtása,
 3. infrastrukturális- és infokommunikációs feltételek kialakítása Székesfehérvár Helyőrségben, az  MH 

Parancsnokságának elhelyezése érdekében,
 4. az HQ MND-C NATO teljes műveleti képesség elérése,
 5. a NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme — NSIP) képességcsomagok 

magyarországi projektjeinek folytatása,
 6. a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) kezdeti műveleti képesség elérése,
 7. a NATO Készenléti Kezdeményezése (NRI) keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése 

érdekében tervezett, és az Egyéni Képességfejlesztési Tervben vállalt feladatok végrehajtása,
 8. a Magyarország által elfogadott fegyverzetellenőrzési szerződésekben és egyezményekben meghatározott 

ellenőrzési kötelezettségek maradéktalan biztosítása, és az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése,
 9. doktrinális háttér megteremtése az MH Kiberműveleti Központ kialakítása céljából,
10. telepíthető egészségügyi képesség kialakítása az  egészségügyi harctámogató, kiszolgáló képességek 

megteremtése érdekében,
11. a hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtása és az ahhoz szükséges képességek 

megőrzése, a beazonosított képességhiányok csökkentése,
12. a 2021-ben kezdődő V4 elnökség alatt a honvédelmi szervezetre háruló feladatok ellátása,
13. a 2021. október – 2022. október közötti időszakban betöltendő KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos 

feladatokra történő felkészülés és végrehajtás,
14. felkészülés a  2022 szeptemberében kezdődő (BLOCK 60) Baltic Air Policing (BAP) műveleti feladat 

végrehajtására,
15. a szükséges felkészülést követően, a  kijelölt erők 2021. évi részvétele a  Védelmi Együttműködési 

Kezdeményezés (Defence Cooperation Initiative – DECI) EU harccsoport készenléti szolgálatban,
16. a jóváhagyott nemzetbiztonsági vonatkozású fejlesztési programok megvalósításának folytatása, 

figyelemmel a  technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a  honvédségi szervezet minősített 
összeköttetéseinek biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre,

17. a speciális nemzetbiztonsági humánerőforrás-kapacitás és képzési képességek fejlesztése,
18. a munkavédelmi érdekképviseleti rendszer működtetésével, célzott tájékoztató anyagok érintettekhez 

történő eljuttatásával, képzések és tájékoztató fórumok szervezésével az  állományilletékes parancsnoki, 
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vezetői állomány és a  beosztottak munkavédelmi tudatosságának, a  honvédelmi szervezet által használt, 
üzemeltetett létesítmények, építmények, technológiák és munkahelyek jogszabályi követelményeknek, 
illetve a gyártói előírásoknak megfelelő módon történő használatának fejlesztése,

19. az elsőfokú honvédelmi szakhatósági eljárások során a  szakhatósági jogkör konzekvens gyakorlásával 
a honvédelem érdekei érvényesítésének fokozása,

20. a belső tűzvédelmi szabályzók folyamatos felülvizsgálata és jogharmonizációja, valamint létesítési és 
használati szabályrendszer kidolgozása a speciális honvédségi építmények vonatkozásában,

21. a tűzvédelmi, a  veszélyes katonai objektumfelügyeleti hatósági eljárások eredményeként a  katonai 
objektumok és a bennük végzett tevékenység biztonsága színvonalának megőrzése,

22. a beérkezett azonosítási jelentések alapján a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére irányuló 
hatósági eljárások lefolytatása, a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése és

23. a XIII. HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési lefedettségének biztosítása.

4. § (1) A HM részfeladatait és azok végrehajtásának ütemezését a HM 2020. évi intézményi munkaterve (a továbbiakban: 
HM intézményi munkaterv) határozza meg.

 (2) A  honvédelmi szervezet vezetője a  2.  § szerinti kiemelt feladatok teljesítése és a  feladat- és hatáskörükbe tartozó 
tevékenységek végrehajtása érdekében, az  éves és havi munkatervek összeállításával és a  tervezett feladatok 
megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 4.  §-a 
figyelembevételével, a  HM intézményi munkatervben foglalt ütemezés alapján határozza meg szervezete, 
alárendeltjei 2020. évi részletes feladatait, készíti el saját terveit.

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

6. §  Ez az utasítás 2021. március 31-én hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 11/2020. (IV. 24.) KKM utasítása  
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,  
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről szóló  
10/2020. (III. 27.) KKM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletre, a  következő 
utasítást adom ki:

1. § (1) A  Külgazdasági és Külügyminisztériumban az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről 
és a  követendő eljárásrendről szóló 10/2020. (III. 27.) KKM utasítás (a továbbiakban: KKM utasítás) 3.  § a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium nevében új kötelezettség nem vállalható, kivéve)
„a) a minisztérium normál feladatellátásához, az ehhez kapcsolódó beszerzésekhez,”
(szükséges kötelezettségvállalásokat.)
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A honvédelmi miniszter 24/2020. (IV. 30.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezetek által, a katonai hagyományőrzők bevonásával szervezett rendezvények 
tervezéséről és értékeléséről, valamint a rendezvényekkel szemben támasztott követelményekről

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 – Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: 
HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével – a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti 
honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: honvédelmi szervezet), valamint a  honvédelemért felelős miniszter 
fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézményre terjed ki.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) állományilletékes parancsnok: a  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvényt szervező honvédelmi 

szervezet parancsnoka vagy vezetője,
b) honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény: olyan, honvédelmi szervezet által fő- vagy társszervezőként 

szervezett rendezvény, amelynek során történelmi korok reguláris magyar – beleértve a Habsburg-birodalom 
és az  Osztrák–Magyar Monarchia magyar kiegészítésű alakulatait is – egyenruháiba öltözött személyek 
jelennek meg korhű hadi felszerelésben fegyverzettel vagy fegyverzet nélkül, technikai eszközökkel,

c) katonai hagyományőrző: a b) pontban megjelölt rendezvényen történelmi korok reguláris magyar – beleértve 
a  Habsburg-birodalom és az  Osztrák–Magyar Monarchia magyar kiegészítésű alakulatait is – egyenruhába 
öltözött, vagy azt más módon megjelenítő személy,

d) katonai hagyományőrző csapat: olyan bejegyzett civil szervezet, amelynek a  c)  pontban foglalt személyek 
tagjai, és amely a b) pontban foglalt rendezvényen megjelenhet.

2. A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvényekkel szemben támasztott követelmények

3. § (1) A  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény során a  katonai hagyományőrző megjelenésében, 
felszerelésében, alaki mozgásában, valamint a történelmi harctevékenység felelevenítése során bemutatott harctéri 
tevékenységében meg kell feleljen az általa megjelenített korszak hiteles és pontos bemutatása követelményének.

 (2) A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény programjában kizárólag a katonai hagyományőrző rendezvény 
tárgyához vagy jellegéhez szorosan kapcsolódó történelmi korszakot megjelenítő katonai hagyományőrző, illetve 
katonai hagyományőrző csapat vehet részt.

 (3) A megjeleníteni kívánt történelmi korszakot képviselő haditechnikai eszközt vagy annak másolatát kizárólag 
az  eszköz rendszerben állásának idején viselt egyenruházatban és felszerelésben megjelenő katonai 
hagyományőrző kezelhet. A fegyveres konfliktus során zsákmányanyagként használt vagy rendszerbe állított eszköz 
alkalmazását kerülni kell.

 (4) A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény során alkalmazott fegyverzettechnikai és pirotechnikai eszközök 
használata során a  rendezvényt szervező honvédelmi szervezetnek be kell tartani és tartatni az  egyéb közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat is, különösen a balesetmegelőzési, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi, 
a természet- és környezetvédelmi előírásokat.

 (5) A katonai hagyományőrző honvédségi katonai hagyományőrző rendezvénybe történő bevonása a HM költségvetési 
fejezetet és a  honvédelmi szervezet költségvetését a  feladattervben foglalt, előre tervezett költségeken felül nem 
terhelheti.

3. A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény előkészítése

4. § (1) A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény levezetési tervének minimum követelményként tartalmaznia kell 
a  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény helyét, idejét, a  programjában részt vevő katonai 
hagyományőrző csapat nevét, képviselője elérhetőségét, valamint az  általa megjeleníteni kívánt történelmi 
korszakot, a használni kívánt főbb haditechnikai eszközöket, illetve azok másolatát és – amennyiben lehetséges – 
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a  megjeleníteni kívánt katonai alakulatot. Jóváhagyott levezetési terv hiányában a  végrehajtást nem lehet 
megkezdeni.

 (2) A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvénnyel összefüggő adatkezelés megkezdése előtt a  honvédségi 
katonai hagyományőrző rendezvényt szervező honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja 
a tervezett adatkezelést a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
szabályainak megfelelése tekintetében. Az  adatkezelés kizárólag akkor kezdhető meg, ha az  megfelel a  GDPR 
rendelkezéseinek.

 (3) A levezetési tervben világosan és egyértelműen meg kell jelölni a  szervező honvédelmi szervezet, valamint 
a közreműködő katonai hagyományőrző csapat felelősségi körébe tartozó feladatokat.

 (4) A levezetési tervet az  állományilletékes parancsnok a  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény előtt 
legalább 30 munkanappal, a  szolgálati út betartásával, véleményezés céljából megküldi a  HM társadalmi 
kapcsolatokért felelős szervének. A HM társadalmi kapcsolatokért felelős szerve a HM honvédelmi államtitkárának 
jóváhagyásával megtilthatja a  tervezett katonai hagyományőrző vagy katonai hagyományőrző csapat részvételét 
a  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvényen, ebben az  esetben a  levezetési tervet – az  (5)  bekezdésben 
foglaltak szerint – át kell dolgozni, és ismételten meg kell küldeni a HM társadalmi kapcsolatokért felelős szervének.

 (5) A HM társadalmi kapcsolatokért felelős szerve a levezetési tervet jóváhagyja, vagy javasolja átdolgozását a 3. §-ban 
foglalt szempontok figyelembevételével. Észrevételeit 8 napon belül szolgálati úton megküldi az  azt felterjesztő 
honvédelmi szervezetnek. Az  észrevételek alapján átdolgozott levezetési tervet haladéktalanul meg kell küldeni 
ismételt véleményezésre a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

 (6) A HM társadalmi kapcsolatokért felelős szerve a  (4) és (5)  bekezdésben foglalt feladatai ellátása során szakmai 
állásfoglalást kérhet. A megkeresett honvédelmi szervezet a szakmai állásfoglalást szolgálati úton terjeszti fel.

 (7) A levezetési terv vonatkozó részeit olyan időpontban kell az  (1)  bekezdésben megjelölt, katonai hagyományőrző 
csapatot képviselő személlyel ismertetni, hogy a katonai hagyományőrző csapat feladatára fel tudjon készülni.

 (8) A katonai hagyományőrző rendezvény előkészítése során, amennyiben a végrehajtáshoz más honvédelmi szervezet 
közreműködése szükséges, a  szervező honvédelmi szervezet köteles a  más honvédelmi szervezet 
közreműködésének lehetőségét a  szolgálati út betartásával előzetesen megvizsgáltatni. Amennyiben 
a  közreműködés a  felkért honvédelmi szervezet állásfoglalása alapján biztosítható, a  jóváhagyásra felterjesztett 
levezetési tervben egyértelműen rögzíteni kell a közreműködő más honvédelmi szervezet feladatait.

4. A honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény értékelése

5. § (1) A  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény végrehajtása után 30 napon belül az  állományilletékes 
parancsnok az 1. mellékletben foglalt adatlap kitöltésével rövid jelentést terjeszt fel a HM társadalmi kapcsolatokért 
felelős szerv részére, amelyben összegzi a  honvédségi katonai hagyományőrző rendezvényen részt vett katonai 
hagyományőrzővel, illetve katonai hagyományőrző csapattal kapcsolatos tapasztalatait. A  kitöltött adatlapot 
elektronikus úton, közvetlenül kell a  HM társadalmi kapcsolatokért felelős szerv részére felterjeszteni, a  szervező 
honvédelmi szervezet kommunikációs beosztottja vagy rendezvényért felelős szervezője által, a  katonai 
hagyományőrző, illetve katonai hagyományőrző csapat tevékenységéről készített fényképek, videofelvételek 
lehetőség szerinti csatolásával.

 (2) A felterjesztett értékeléseket a HM társadalmi kapcsolatkért felelős szerv összegzi, és az azokban foglaltakat szakmai 
irányítása, valamint a civil szervezetekkel való kapcsolattartása során felhasználja.

5. Záró rendelkezés

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 24/2020. (IV. 30.) HM utasításhoz

Honvédségi katonai hagyományőrző rendezvény – adatlap tapasztalatok összegzéséhez

Szervező honvédelmi szervezet

Társszervező(k)

A honvédségi katonai hagyományőrző 
rendezvény helye, ideje, célja

Részt vett katonai hagyományőrző csapat1  
(vagy személy, ha nem csapat tagja) neve

Létszáma

Megjelenített történelmi korszak/alakulat

Megjelenített főbb haditechnikai eszközök 
(másolatok)

Egyenruházat és felszerelés általános egységessége, 
minősége

Alakias mozgás

Általános megjelenés, viselkedés, fegyelmezettség

Egyéb észrevételek

1 Minden egyes katonai hagyományőrző csapatra vagy önállóan megjelenő személyre külön kell kitölteni.

A honvédelmi miniszter 25/2020. (IV. 30.) HM utasítása  
a ruházati illetménynorma 2020. évi összegeinek megállapításáról

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

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, továbbá a honvédelmi 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó többcélú szakképző intézményre terjed ki.

 (2) Jelen utasításban a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó többcélú szakképző intézmény esetében a honvédelmi 
szervezet személyügyi szervezeti egysége és ruházati ellátását végző szervezeti egysége alatt a többcélú szakképző 
intézmény – logisztikai utaltsági rend szerinti – ellátásáért felelős honvédelmi szervezet szervezeti egységeit kell 
érteni.

2. §  A ruházati illetménynorma 2020. évi összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2020. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzetben 111 000 Ft, tábornok esetében 124 000 Ft keretösszeget 
kell előrenyomtatni és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

 (2) A szerződéses tiszti, altiszti állomány részére a szerződéses év fordulónapján kiadásra kerülő 2020. évi szerződéses 
utánpótlási ruházati utalványfüzetben a 2020. évre vonatkozóan 126 000 Ft utánpótlási illetményt kell bejegyezni 
és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.
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4. § (1) A  2020. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzetben előrenyomtatott és a  3.  § (1)  bekezdése szerint 
hitelesített keretösszegen felül, utalványszelvény kitöltése nélkül
a) tábornok részére 20 000 Ft-ot,
b) hivatásos tiszt és altiszt részére 15 000 Ft-ot
kell kifizetni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kifizetést követően – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) 
állományának kivételével – a  hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet „Feljegyzések” részében hivatásos tiszt 
és altiszt esetében a „Keretösszegen felül 15 000 Ft kifizetve.”, tábornok esetében a „Keretösszegen felül 20 000 Ft 
kifizetve.” megjegyzést kell bejegyezni és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

 (3) A szerződéses tiszti, altiszti állomány részére – a 3. § (2) bekezdése szerint hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény 
terhére – utalványszelvény kitöltésével 15 000 Ft-ot kell kifizetni.

 (4) A  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott – 126 000 Ft-tal, tábornok esetében 
144  000  Ft-tal érvényesített – 2020. évi utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerződéses utánpótlási 
ruházati utalványfüzet keretösszeg maradványából a 2020. évi utánpótlási illetmény terhére 15 000 Ft-ot, tábornok 
részére 20 000 Ft-ot kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

 (5) Ha a  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel 
ellátott igényjogosult nem rendelkezik a  (4)  bekezdés szerinti 15 000 Ft, tábornok részére 20 000 Ft kifizetéséhez 
szükséges fedezettel, részére csak a keretmaradvány összege fizethető ki.

 (6) A KNBSZ állományának kivételével az  (1) bekezdés és a  (3)–(5) bekezdés szerinti kifizetés csak azon igényjogosult 
részére teljesíthető, aki átvett, érvényes 2020. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (7) Az  (1) bekezdés és a  (4) és (5) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti egysége 
és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék alapján 
legkésőbb 2020. május 31-ig kell teljesíteni.

 (8) A  KNBSZ állományának kivételével az  (1)  bekezdés és a  (3)–(5)  bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fehérnemű, 
egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, illetve a  katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: 
HM rendelet) 17. §-ában előírt fizikai kondicionális képességi követelmények teljesítéséhez szükséges sportruházat 
vásárlására és pótlására fordítható.

 (9) Az  (1)  bekezdés és a  (3)–(5)  bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel az  igényjogosultnak számlával nem kell 
elszámolni.

5. § (1) A  KNBSZ állományának kivételével a  tábornok, hivatásos tiszt és altiszt részére – a  3.  § (1)  bekezdése szerint 
hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény terhére – utalványszelvény kitöltésével 24 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (2) A szerződéses tiszt, altiszt részére – a 3. § (2) bekezdése szerint hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény terhére – 
utalványszelvény kitöltésével 24 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (3) A  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott – 126 000 Ft-tal, tábornok esetében 
144  000  Ft-tal érvényesített – 2020. évi utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerződéses utánpótlási 
ruházati utalványfüzet keretösszeg maradványából – a 4. § (4) bekezdése szerinti kifizetést követően – a tábornok, 
tiszt, altiszt részére 24 000 Ft előleget kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

 (4) Ha a  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel 
ellátott tábornok, tiszt, altiszt – a  4.  § (4)  bekezdése szerinti kifizetést követően – nem rendelkezik a  (3)  bekezdés 
szerinti 24 000 Ft előleg kifizetéséhez szükséges fedezettel, részére csak a keretmaradvány összege fizethető ki.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti előleg kifizetése csak azon igényjogosult részére teljesíthető, aki átvett, érvényes 
2020. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (6) Az  (1)  bekezdés és a  (3) és (4)  bekezdés szerinti előleg kifizetését a  honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti 
egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék 
alapján legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

 (7) Az  utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha az  előleg kifizetésére való jogosultság később keletkezik, 
a  jogosultság keletkezésének napján külszolgálaton lévő tábornok, tiszt, altiszt részére az  (1)–(4) bekezdés szerinti 
előleg kifizetése kérelem alapján történik. Az  előleg a  külszolgálat időtartama alatt vagy az  annak befejezésétől 
számított 30. napig, de legkésőbb 2023. november 30-ig kérelmezhető.

 (8) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint folyósított előleg felhasználását igazoló számlával az  igényjogosultnak a  kifizetés 
napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az  adott naptári évre szóló, belföldön nyilvántartásba vett adóalany 
által kiállított számlát az  állományilletékes honvédelmi szervezet, az  1 évet meghaladó időtartamra külföldi 
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beosztásba vezényelt – ide nem értve a rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet meghaladó időtartamban 
külföldi szolgálatot teljesítő – tábornoki, tiszti, altiszti állomány esetében a  ruházati ellátásért felelős honvédelmi 
szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.

 (9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleget az igényjogosult fehérnemű, egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, 
illetve a  HM rendelet 17.  §-ában előírt fizikai kondicionális képességi követelmények teljesítéséhez szükséges 
sportruházat vásárlására és pótlására fordíthatja.

 (10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleget az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és méretre 
igazításra.

 (11) Ha az igényjogosult a (8) bekezdésben meghatározott határidőig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleggel nem 
vagy csak részben számol el, a  honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek 
gondoskodnia kell az  elszámolás után fennálló összegből az  adó és a  járulék – következő havi illetményéből 
történő – levonásáról.

6. § (1) A KNBSZ állományának kivételével a hivatásos katonanői állomány részére – a 3. § (1) bekezdése szerint hitelesített 
2020. évi utánpótlási illetmény terhére – utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (2) A szerződéses tiszt, altiszt katonanő részére – a 3. § (2) bekezdése szerint hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény 
terhére – utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (3) A  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2020. évi 
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerződéses utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg 
maradványából – a 4. § (4) bekezdése és az 5. § (4) bekezdése szerinti kifizetést követően – a tiszt, altiszt katonanő 
részére további 15 000 Ft előleget kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

 (4) Ha a  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel 
ellátott hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt katonanő – a  4.  § (4)  bekezdése és az  5.  § (4)  bekezdése szerinti 
kifizetést követően – nem rendelkezik a  (3)  bekezdés szerinti 15 000 Ft előleg kifizetéséhez szükséges fedezettel, 
részére csak a keretmaradvány összege fizethető ki.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti előleg kifizetése csak azon igényjogosult részére teljesíthető, aki átvett, érvényes 2020. 
évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (6) Az  (1)  bekezdés és a  (3) és (4)  bekezdés szerinti előleg kifizetését a  honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti 
egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék 
alapján legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

 (7) Az  utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha az  előleg kifizetésére való jogosultság később keletkezik, 
a  jogosultság keletkezésének napján külszolgálaton levő tiszt, altiszt katonanő részére az  (1)–(4) bekezdés szerinti 
előleg kifizetése kérelem alapján történik. Az  előleg a  külszolgálat időtartama alatt vagy az  annak befejezésétől 
számított 30. napig, de legkésőbb 2023. november 30-ig kérelmezhető.

 (8) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint folyósított előleg felhasználását igazoló számlával az  igényjogosultnak a  kifizetés 
napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az  adott naptári évre szóló, belföldön nyilvántartásba vett adóalany 
által kiállított számlát az  állományilletékes honvédelmi szervezet, az  1 évet meghaladó időtartamra külföldi 
beosztásba vezényelt – ide nem értve a rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet meghaladó időtartamban 
külföldi szolgálatot teljesítő – tiszti, altiszti állomány esetében a  ruházati ellátásért felelős honvédelmi szervezet 
nevére és címére kell kiállíttatni.

 (9) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint kifizetett előleget az  igényjogosult katonanő a  Magyar Honvédség Öltözködési 
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet Mellékletének (a továbbiakban: Öltözködési 
Szabályzat) 68. pont a) és c) alpontjában meghatározott, a szolgálatteljesítéséhez szükséges
a) a nemének és az Öltözködési Szabályzat előírásainak megfelelő fehérnemű, így különösen kombiné, kombi 

dressz, trikó, melltartó, női alsónemű, valamint
b) testszínű harisnya és harisnyanadrág vagy a  használat tekintetében hasonló rendeltetésű termékek 

vásárlására fordíthatja.
 (10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleget az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és méretre 

igazításra.
 (11) Ha az igényjogosult a (8) bekezdésben meghatározott határidőig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleggel nem 

vagy csak részben számol el, a  honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek 
gondoskodnia kell az  elszámolás után fennálló összegből az  adó és a  járulék – következő havi illetményéből 
történő – levonásáról.
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7. § (1) Az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő tábornok, 
hivatásos tiszt, altiszt részére – a  3.  § (1)  bekezdése szerint hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény terhére – 
utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (2) Az  egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő 
szerződéses tiszt, altiszt részére – a 3. § (2) bekezdése szerint hitelesített 2020. évi utánpótlási illetmény terhére – 
utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft előleget kell kifizetni.

 (3) A  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2020. évi 
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerződéses utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg 
maradványából – a 4. § (4) bekezdése szerinti kifizetést, valamint az 5. § (4) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése szerinti 
előleg kifizetését követően – az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meghatározott beosztásban 
szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt részére további 15 000 Ft előleget kell utalványszelvény 
kitöltésével kifizetni.

 (4) Ha a  2019. évre előrehozott vagy az  utasítás hatálybalépése előtt kiadott utánpótlási ruházati utalványfüzettel 
ellátott, az  egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő 
hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt – a 4. § (4) bekezdése szerinti kifizetést, valamint az 5. § (4) bekezdése és a 6. § 
(3)  bekezdése szerinti előleg kifizetését követően – nem rendelkezik a  (3)  bekezdés szerinti 15 000 Ft előleg 
kifizetéséhez szükséges fedezettel, részére csak a keretmaradvány összege fizethető ki.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti előleg kifizetése csak azon igényjogosult részére teljesíthető, aki átvett, érvényes 
2020. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (6) Az  (1)  bekezdés és a  (3) és (4)  bekezdés szerinti előleg kifizetését a  honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti 
egysége és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék 
alapján legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

 (7) Az  utasítás hatálybalépésének napján, vagy ha az  előleg kifizetésére való jogosultság később keletkezik, 
a  jogosultság keletkezésének napján külszolgálaton levő, az  egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval 
meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő tábornok, tiszt, altiszt részére az  (1)–(4)  bekezdés szerinti előleg 
kifizetése kérelem alapján történik. Az előleg a külszolgálat időtartama alatt vagy az annak befejezésétől számított 
30. napig, de legkésőbb 2023. november 30-ig kérelmezhető.

 (8) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint folyósított előleg felhasználását igazoló számlával az  igényjogosultnak a  kifizetéstől 
számított 30. napig kell elszámolni. Az  adott naptári évre szóló, belföldön nyilvántartásba vett adóalany által 
kiállított számlát az állományilletékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meghaladó időtartamra külföldi beosztásba 
vezényelt – ide nem értve a  rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet meghaladó időtartamban külföldi 
szolgálatot teljesítő – tábornoki, tiszti, altiszti állomány esetében a ruházati ellátásért felelős honvédelmi szervezet 
nevére és címére kell kiállíttatni.

 (9) Az  (1)–(4)  bekezdés szerint kifizetett előleget az  igényjogosult a  kulturált munkahelyi megjelenéshez szükséges 
felsőruházati cikkek és lábbeli vásárlására fordíthatja.

 (10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett előleget az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és méretre 
igazításra.

 (11) Ha az  igényjogosult a  meghatározott határidőig az  (1)–(4)  bekezdés szerint kifizetett előleggel nem vagy csak 
részben számol el, a honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek gondoskodnia kell 
az elszámolás után fennálló összegből az adó és a járulék – következő havi illetményéből történő – levonásáról.

8. § (1) A  2020. évi hivatásos és szerződéses alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben bejegyzett és érvényesített 
keretösszegből, utalványszelvény kitöltésével, a  próbaidő leteltét követően a  katonanő részére – a  6.  § szerinti 
összeg helyett – 17 000 Ft-ot kell kifizetni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kifizetés csak azon igényjogosult részére teljesíthető, aki átvett, érvényes 2020. évi 
alapfelszerelési ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (3) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fehérnemű, valamint testszínű harisnya és harisnyanadrág vásárlására 
fordítható.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

9. § (1) A  legénységi állomány részére a  2020. évben egyszeri alkalommal, külön jegyzék alapján 24 000 Ft előleget kell 
kifizetni a következők figyelembevételével:
a) ha a  legénységi állományú katona szolgálati viszonya év közben keletkezik, a próbaidő letelte után a  teljes 

összegre jogosult,
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b) ha a legénységi állományú katona próbaideje a 2020. év végéig nem telik le, kifizetésre nem jogosult,
c) teljes összegben jogosult a  legénységi állományú katona a  kifizetésre akkor is, ha próbaidejét letöltötte, 

de  szolgálati viszonya az  utasítás hatálybalépésének időpontja előtt megszűnt, vagy annak megszűnési 
időpontja ismert, és

d) ha a  teljes összeg kifizetése jogszerűen történt, a  legénységi állományú katona szolgálati viszonyának év 
közbeni megszűnése, megszüntetése miatt a kifizetett összeg nem követelhető vissza.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti egysége és a honvédelmi szervezet 
ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék alapján kell teljesíteni. A  kifizetés 
határideje legkésőbb 2020. szeptember 30-a, azon legénységi állományú katona esetén, akinek próbaideje 
az  utasítás hatálybalépésének napjáig letelt. Egyéb esetben a  kifizetést a  próbaidő leteltét követő 30. napig kell 
teljesíteni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint folyósított előleg felhasználását igazoló számlával az  igényjogosultnak a  kifizetés napjától 
számított 30. napig kell elszámolni. Az  adott naptári évre szóló, belföldön nyilvántartásba vett adóalany által 
kiállított számlát az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerint kifizetett előleget az  igényjogosult fehérnemű, egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, 
illetve a  HM rendelet 17.  §-ában előírt fizikai kondicionális képességi követelmények teljesítéséhez szükséges 
sportruházat vásárlására és pótlására fordíthatja.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint kifizetett előleget az  igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és méretre 
igazításra.

 (6) Ha az  igényjogosult a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőig az  (1)  bekezdés szerint kifizetett előleggel nem 
vagy csak részben számol el, a  honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységnek 
gondoskodnia kell az  elszámolás után fennálló összegből az  adó és a  járulék – következő havi illetményéből 
történő – levonásáról.

 (7) Ha a  legénységi állományú katona szolgálati viszonya az  utasítás hatálybalépésének időpontja előtt megszűnt, 
az igényjogosult részére a ruházati költségtérítés adóval és járulékkal csökkentett része kerül kifizetésre.

10. § (1) A  honvéd tisztjelölt és a  honvéd altiszt-jelölt állomány részére a  2020. évben egyszeri alkalommal, az  évfolyam 
megkezdésekor – első évfolyam esetében a próbaidőt követően –, külön jegyzék alapján 10 000 Ft-ot kell kifizetni.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti teljes összeg kifizetése jogszerűen történt, a  honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti 
szolgálati viszony év közbeni megszűnése, megszüntetése miatt a kifizetett összeg nem követelhető vissza.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti egysége és a honvédelmi szervezet 
ruházati ellátását végző szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg fehérnemű, egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, illetve 
a HM rendelet 17. §-ában előírt fizikai kondicionális képességi követelmények teljesítéséhez szükséges sportruházat 
vásárlására és pótlására fordítható.

 (5) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeggel az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

11. § (1) A  KNBSZ szakmai, támogatási, együttműködési, biztonságvédelmi és kapcsolattartási feladataiban részt vevő 
hivatásos állomány differenciált ruházati kiegészítő illetménye a  ruházati utánpótlási illetmény 60%-áig terjedhet. 
A differenciált ruházati kiegészítő illetmény megállapítását, valamint a ruházati utánpótlási és differenciált ruházati 
kiegészítő illetmény kifizetési, elszámolási, valamint nyilvántartási rendjét, módját, továbbá a  katonai 
egyenruházaton felül elszámolható cikkek listáját a KNBSZ főigazgatója szabályozza.

 (2) Az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselésére kötelezett tényleges állományú katona részére 
az  eltérő öltözet beszerzésére – a  KNBSZ állományának kivételével – az  utánpótlási illetményből előlegként 
készpénz fizethető ki. A  ruházati utánpótlási illetmény terhére készpénzben kifizethető előleg jóváhagyása 
– a honvédelmi szervezet vezetőjének javaslata alapján – a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) 
hatáskörébe tartozik. A  javaslatokat a  honvédelmi szervezetek vezetői – a  HM Védelemgazdasági Hivatal útján – 
terjesztik fel a HM KÁT részére jóváhagyásra.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott utánpótlási illetményből történő kifizetés esetén a  folyósított előleg 
felhasználását igazoló számlával az  igényjogosultnak a  kifizetés napjától számított 30. napig kell elszámolni. 
Az  adott naptári évre szóló, belföldön nyilvántartásba vett adóalany által kiállított számlát az  állományilletékes 
honvédelmi szervezet, az  1 évet meghaladó időtartamra külföldi beosztásba vezényelt – ide nem értve 
a  rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet meghaladó időtartamban külföldi szolgálatot teljesítő – 
tábornoki, tiszti, altiszti és legénységi állomány esetében a ruházati ellátásért felelős honvédelmi szervezet nevére 
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és címére kell kiállíttatni. A  kifizetés mértékét és a  katonai egyenruházaton felül számla ellenében elszámolható 
cikkek listáját a honvédelmi szervezet vezetője határozza meg.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti előleg kifizetése csak azon személyek részére lehetséges, akik az  Öltözködési Szabályzat 
15. pont d) alpontjának előírásai szerint rendelkeznek az Öltözködési Szabályzat 45–48. pontjában meghatározott 
öltözeti változatokkal. Az öltözetek meglétének ellenőrzésére a honvédelmi szervezetek vezetői intézkednek.

 (5) A (2) bekezdés szerinti előleg kifizetése a tábornoki, tiszti, altiszti állomány esetében csak azon igényjogosult részére 
teljesíthető, aki átvett, érvényes 2020. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

 (6) Ha az  igényjogosult a  (3) bekezdésben meghatározott határidőig az  (1) és (2) bekezdés szerint kifizetett előleggel 
nem vagy csak részben számol el, a  honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti egységének 
gondoskodnia kell az  elszámolás után fennálló összegből az  adó és a  járulék – következő havi illetményéből 
történő – levonásáról.

12. § (1) Az  egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 33/A.  §-a alapján a  honvédelmi szervezeteknél 
foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak, közalkalmazottak 2020. évi ruházati költségtérítésének keretösszegét 
bruttó 142 000 Ft-ban állapítom meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti keretösszegre vonatkozó költségtérítés kifizetését a  honvédelmi szervezet személyügyi 
szervezeti egysége által szakmailag ellenőrzött jegyzék alapján legkésőbb 2020. május 31-ig kell teljesíteni.

 (3) Az (1) bekezdés szerint folyósított összeg felhasználását igazoló számlával az igényjogosultnak nem kell elszámolnia.

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

14. §  Ez az utasítás 2024. január 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 26/2020. (V. 8.) HM utasítása  
a Magyarországon telepítésre tervezett „Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság” 
kialakításával összefüggő szervezési feladatokról

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (a továbbiakban: HQ MND-C) a  Közép-európai 
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a  kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 
1608/2019.  (X. 22.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján 2020. március 5-én Zágrábban aláírt 
Egyetértési Megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásra került.

 (3) A HQ MND-C az  1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az  Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi 
katonai parancsnokságok jogállásáról szóló Jegyzőkönyv szerinti és a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal 
tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai 
parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 
2011. évi XXXIV. törvény 2.  § c)  pontja szerinti jogállást az  Észak-atlanti Tanács külön döntésével nyeri el, 
és csatlakozik az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) haderőstruktúrájához.

 (4) A HQ MND-C – mint Magyarországon települő katonai szervezet – a  Megállapodás alapján, a  teljes műveleti 
képességének elérését és a  NATO haderőstruktúrájához történő csatlakozását követően egy olyan regionálisan 
telepíthető, harcászati szintű vezetési elemként működik tovább, amely a felajánlott NATO kötelékek és képességek 
integrálását biztosítja egy nagyobb harcászati magasabb egységbe, illetve képes azok vezetésére a  szárazföldi 
műveletek teljes spektrumában.

 (5) A HQ MND-C elhelyezésére Székesfehérvár helyőrségben a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő földterületen és ingatlanon kerül sor.

 (6) A HQ MND-C NATO teljes műveleti képesség elérésének tervezett határideje: 2022. december 31.

2. A HQ MND-C kialakításával összefüggő feladatok

2. § (1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: 
MH HFKP) feladatrendszere és szervezete módosul, a  szervezeti felépítéséből a  Magyarországon települő 
nemzetközi katonai parancsnokság létrehozásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására rendszeresített 
beosztások a 4. § (2) bekezdésével összhangban törlésre kerülnek.

 (2) A HQ MND-C támogatása keretében, annak magyarországi működéséhez és a NATO haderőstruktúrájához történő 
csatlakoztatásához szükséges feltételek érdekében
a) az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred feladatrendszerében a logisztikai támogatási,
b) az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred feladatrendszerében a műszaki támogatási,
c) az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj feladatrendszerében a vegyivédelmi támogatási,
d) az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred feladatrendszerében a  közvetlen támogatási, speciális 

szállítási,
e) az MH 25. Klapka György Lövészdandár feladatrendszerében az  erők megóvásával összefüggő „Force 

Protection”, és
f ) figyelemmel a  Hvt. 39.  § (2)  bekezdésében foglaltakra, az  MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) által 

külön intézkedésben kijelölt honvédségi szervezet a további támogatási
feladatokat – szervezeti felépítésének és létszámának módosítása nélkül – új feladatként látja el.

3. Jelen utasításban meghatározottakkal összefüggő szervezési feladatok

3. § (1) Az MH HFKP új szervezeti rend szerinti működésének kezdő napja az  utasítás hatálybalépését követő 
tizenötödik nap.
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 (2) Az MH PK az  5.  § (1)  bekezdésére figyelemmel tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az  MH  HFKP-t érintő, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeti átalakítások 
és  szervezési feladatok – a munkaköri jegyzékekről, az  állománytáblákról és a  létszámgazdálkodásról szóló 
59/2019.  (VIII. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: 59/2019. HM utasítás) 2.  § 16.  pontjától eltérően – jelen utasítás 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig kerüljenek végrehajtásra.

4. Működési alapokmányok előkészítése

4. § (1) Az MH PK gondoskodik arról, hogy az  59/2019. HM utasítás 13.  §-ától eltérően az  MH HFKP állománytáblája 
módosításának jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyása és a  jóváhagyott állománytábla és helyesbítő ív 
kiadása a jelen utasítás hatálybalépését követő tizenötödik napig megtörténjen.

 (2) Az MH PK az  59/2019. HM utasítás 3.  § (6)  bekezdése, valamint 11.  § (1), (5) és (6)  bekezdése alapján intézkedik 
a  HQ  MND-C rendszeresített beosztásait tartalmazó „Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság 
(MH rendelkezési állománya)” megnevezésű állománytábla egyeztetésére és véglegesítésére.

 (3) Az (1) és (2)  bekezdés szerinti állománytábla legkésőbb a  jelen utasítás hatálybalépését követő tizenötödik napig 
lépjen hatályba.

5. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az MH PK az  utasításban szabályozott és a  honvédségi szervezetek feladatainak végrehajtásával összefüggő, 
a HQ MND-C kezdeti és teljes műveleti képessége elérését biztosító további feladatokat intézkedésben szabályozza.

 (2) Jelen utasítás végrehajtásával összefüggésben szükségessé váló közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső 
rendelkezések módosításának tervezeteit az  utasítás hatálybalépését követő tizenötödik napig az  azok 
kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő és – a  belső szabályozási tevékenységről szóló 
19/2019.  (III. 13.) HM utasítás 7.  § (3)–(5)  bekezdései szerinti belső rendelkezések kivételével – küldik meg 
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Jogi Főosztály részére.

 (3) Az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettsége 
teljesítése érdekében a jelen utasítás szerint tervezett szervezeti változásokkal összefüggő, az Európai Hagyományos 
Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről szóló 1999. évi 
VI.  törvényben meghatározott adatokról a  jelentésre kötelezett szervezet új szervezeti rend szerinti működés 
kezdőnapját megelőző ötvenedik napig a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztály útján tájékoztatja 
a HM Védelempolitikai Főosztályt.

6. § (1) Az MHP
a) a HQ MND-C hazai pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjének kialakítását érintő javaslatát megküldi 

a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére,
b) a logisztikai és a  pénzügyi ellátó szervezet a  saját költségvetésében megtervezi a  HQ MND-C 2020. évi 

logisztikai és pénzügyi dologi ellátásának kiadásait és javaslatot tesz a  szükséges előirányzat-
átcsoportosításokra a 2020. évben jóváhagyott előirányzatok terhére,

c) a NATO követelmények, valamint a  HQ MND-C alkalmazói igényei alapján megtervezi a  HQ MND-C 
infokommunikációs és információvédelmi szolgáltatások és eszközök ellátásával, az  infokommunikációs 
hálózat tervezési és kiépítési folyamataival, valamint a fizikai biztonság kialakításával kapcsolatos logisztikai 
és pénzügyi dologi ellátás kiadásait, és javaslatot tesz a  szükséges előirányzat-átcsoportosításokra 
a 2020. évben jóváhagyott előirányzatok terhére,

d) megtervezi a támogató képesség kialakításával kapcsolatos pénzügyi és dologi kiadásokat, és javaslatot tesz 
a szükséges előirányzat-átcsoportosításokra a 2020. évben jóváhagyott előirányzatok terhére,

e) megtervezi a  HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály által kiadásra kerülő MHP 2021. évi 
keretszámán belül a HQ MND-C 2021. évi ellátásának kiadásait,

f ) kidolgozza és javaslatot tesz a  HQ MND-C többnemzeti költségvetése kialakítására, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok és szabályozók elkészítésére.

 (2) A HM VGH
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti javaslat alapján módosítja a pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendet,
b) az (1)  bekezdés b)–d)  pontjai szerinti javaslat alapján kezdeményezi és végrehajtja a  szükséges 2020. évi 

előirányzat-átcsoportosításokat,
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c) biztosítja a  HQ MND-C vezényelt állománya személyi járandóságai előirányzat-fedezetét, összeállítja 
a szükséges 2020. évi előirányzat-átcsoportosításokat,

d) szakmai segítséget nyújt a  HQ MND-C többnemzeti költségvetése kialakításához, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok és szabályozók elkészítéséhez,

e) a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 1031/2020. (II. 13.) Korm. határozatra figyelemmel végrehajtja a HQ MND-C ideiglenes 
elhelyezéshez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítását, valamint a  Közép-európai Többnemzeti 
Hadosztály-parancsnokság végleges elhelyezése megvalósítási koncepciójának elfogadásáról, valamint 
az  ezzel összefüggésben felmerülő források biztosításáról rendelkező kormányhatározat szerint kialakítja 
a  végleges infrastrukturális feltételeket a  szükséges költségvetési források biztosításának ütemében, illetve 
kidolgozza a  HQ MND-C feladatrendszere – elhelyezési-utaltsági rend – szerinti infrastrukturális ellátásával 
összefüggő igényeket, egyben intézkedik azok jóváhagyásra történő előkészítésére, továbbá az  érintett 
ingatlanok üzemeltetésével összefüggő szerződések módosítására, és

f ) az MHP felkérése alapján a  szakterületét illetően támogatást nyújt a  jelen utasításban foglalt feladatok 
végrehajtásához.

6. Záró rendelkezések

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

8. §  A 3., 4., valamint a 6. § 2021. január 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 13/2020. (V. 8.) BVOP utasítása  
a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének  
illetékességi rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján a  polgári egészségügyi intézményben 
elhelyezett fogvatartottak őrzésének, illetve ellenőrzésének illetékességi rendjére vonatkozóan a következő utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az utasítás hatálya a  büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és az  érintett büntetés-
végrehajtási intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek), valamint azok személyi állományára terjed ki.

 2. A polgári egészségügyi intézményben (a továbbiakban: külkórház) elhelyezett fogvatartottak őrzését, illetve 
ellenőrzését az a bv. szerv végzi, amelyben a fogvatartott a kihelyezés időpontjában tartózkodik.

 3. Azonos megye területén lévő bv. szervek közül a  kihelyezett fogvatartott őrzését vagy ellenőrzését annak 
a bv. szervnek kell ellátnia, amelyikhez a külkórház a legközelebb található. A fogvatartott átadás-átvétel időpontjáig 
történő őrzését az a bv. szerv köteles ellátni, amelyik a fogvatartottat a külkórházba szállította.

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

 4. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (a továbbiakban: Központi Kórház), a  Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet, a  Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB), a  Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
vagy  a  Váci Fegyház és Börtön nyilvántartásában szerepelő fogvatartott Budapest területén történő külkórházi 
kihelyezése esetén az őrzést vagy az ellenőrzést az érintett bv. szerv látja el.
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Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V. 15.) EMMI utasítása  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az állami 
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11.  § (1)  bekezdés f )  pontjára, 
a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Informatikai Biztonsági Szabályzatát az  1.  mellékletben foglaltak szerint 
határozom meg.

2. §  Ezen utasítás 1. mellékletét az érintettek közvetlenül kapják meg.

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

4. §  Hatályát veszti az  Emberi Erőforrások Minisztériuma 32585/2014/INFDOK iktatószámú, 2014. június 26. napján 
hatályba lépett Informatikai Biztonsági Szabályzata.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A honvédelmi miniszter 27/2020. (V. 15.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) Az  utasítást a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó 
szakképző intézményre is alkalmazni kell.

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában
a) adatvédelmi tisztviselő: a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő 

feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az  ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási 
rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Adatvédelmi HM utasítás) 14.  §  
(1)–(3) bekezdésében meghatározott személy;

b) alrendszer: a  Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer 
(a továbbiakban: HM KGIR) jól körülhatárolt, egy adott szakterülethez kapcsolódó részterülete;

c) alrendszer rendszergazda: olyan stratégiai szintű szakmai vezető, aki az  adott alrendszer felépítéséért, 
dokumentálásáért, használatának megszervezéséért, az  ahhoz kapcsolódó eljárási rendek kialakításáért, 
az  adatelérési jogosultságok meghatározásáért, valamint – a  modulgazdákon keresztül – az  alrendszer 
vonatkozásában a tartalomszolgáltatásáért felel;

d) biztonsági eseménykezelési megbízott (BEKeM): az  állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 11. § (6) bekezdése alapján a HM 
KGIR elektronikus információbiztonságával összefüggő biztonsági eseménykezelés kivizsgálásának feladatait 
ellátó személy;

e) elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (EIRBF): az  Ibtv. 11.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
figyelembevételével a  Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) 
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állományából, a HM VGH főigazgatójának javaslatára a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára 
(a  továbbiakban: HM KÁT) által kijelölt személy, aki felelős – a  HM VGH adatvédelmi tisztviselőjének 
véleményét kikérve – a  HM KGIR informatikai biztonsági követelményeinek és az  ezek megvalósítására 
irányuló védelmi rendszabályok meghatározásáért, a  vonatkozó szabályzók meglétéért, kidolgoztatásáért, 
továbbá naprakészen tartásukért és rendszeres ellenőrzések végrehajtatásával azok betartatásáért;

f ) modul: az egyes alrendszereken belül, jól elhatárolható módon, jellemzően egy adott szakmai szervezeti elem 
feladatához vagy szakterület feladatrendszeréhez kapcsolódóan kialakított, különálló programrész, melyet 
modulgazda irányít;

g) modulgazda: az  adott modul működésének – felépítés, dokumentálás, fejlesztési követelmények, 
eljárásrendek, adatok előállítása, adatbevitel, adatok hitelessége, időben történő adatszolgáltatás, képzések, 
jogosultságok, tájékoztatás – biztosításáért felelős, az  alrendszer rendszergazda által kijelölt személy. 
A  modulgazdák listáját az  Üzemeltetési és Alkalmazásfelügyeleti alrendszer rendszergazdája a  HM KGIR 
Portálon közzéteszi az alrendszer rendszergazdák adatszolgáltatása alapján.

3. §  A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) nemzetbiztonsági szempontból érzékeny 
adatkörének minősülnek a KNBSZ költségvetési és számviteli rögzítési alapadatai, továbbá személyi állományának 
juttatásaira vonatkozó és személyes adatai.

2. A HM KGIR rendeltetése

4. §  A  HM KGIR alapvető rendeltetése, hogy a  szervezeti és vezetői szinteknek megfelelően kialakított jogosultsági 
rendszer alkalmazásával békeidőszakban szolgáltatásai révén – a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) által meghatározott adatkezelési célokon túlmenően, a személyes adatok fogalmába nem 
tartozó adatok tekintetében – biztosítsa:
 1.  a  honvédelmi szervezet szervezeti felépítésének elektronikus nyilvántartását, kezelését, a  helyesbítéséhez 

kapcsolódó okmányok előállítását,
 2.  a  honvédelmi szervezet munkaköri jegyzékének vagy állománytáblájának elektronikus nyilvántartását, 

kezelését, helyesbítései tervezését, jóváhagyásra előkészítését, valamint az  e  tevékenységekhez szükséges 
okmányok előállítását,

 3.  az adatszolgáltatást a honvédelmi szervezet szervezeti és beosztási hierarchiájára vonatkozóan,
 4.  az  előírt munkaköri követelmények adatait tartalmazó, elektronikus formában létrehozott munkaköri 

jegyzéklapok (a továbbiakban: MJL) létrehozását, karbantartását,
 5.  az MJL adataira vonatkozó adatszolgáltatások elkészítését,
 6.  a  katonai toborzással és a  munkaerő-kiválasztással összefüggésben a  betöltendő beosztási helyek 

összeállítását, tervezését, csoportos munkaerő-igénylések összeállítását,
 7.  a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30/A.  §-ában 

a  közalkalmazotti állomány tekintetében meghatározott munkakör-felajánlási lehetőség biztosítása 
érdekében a  Kjt. 30/E.  § (1)  bekezdése, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 31. § (1) bekezdésében a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában 
meghatározott munkakör-felajánlási lehetőség biztosítása érdekében a  Haj.tv. 34.  § (1)  bekezdése szerinti 
elektronikus adatnyilvántartás vezetését,

 8.  az  előirányzatok, követelések, kötelezettségek nyilvántartását, az  ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések 
elszámolását,

 9.  a készpénzforgalom lebonyolításának nyilvántartását, a kapcsolódó bizonylatok előállítását,
10.  a  kötelezettségvállalások nyilvántartását, ellenjegyzését, azoknak a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

MÁK) részére történő bejelentését,
11.  a kimenő számlák és a hozzájuk kapcsolódó levelezések rendszerből történő előállítását,
12.  az előírt követelményeknek megfelelő beszámolási kötelezettség végrehajtását,
13.  a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet gazdálkodási területein jellemző adatok egységes 

rendszerben és egységes szempontok szerint történő gyűjtését, tárolását, feldolgozását és értékelését,
14.  a  HM fejezet gazdálkodásának átláthatóságát, a  folyamatos kontrollt, valamint adatszolgáltatást a  belső, 

a felügyeleti és a külső ellenőrzések számára,
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15.  a párhuzamos adatkezelés kiszűrését, a rendelkezésre álló adatok adatkezelésre jogosult felhasználók közötti 
megosztását, az erőforrások optimális felhasználását,

16.  a honvédelmi szervezet jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeinek támogatását,
17.  a honvédelmi szervezet egyéb funkcionálisan kapcsolódó informatikai rendszereihez történő csatlakozását, 

a redundáns fejlesztések elkerülését, az adat- és információtovábbítás egységes feltételeit,
18.  az adatszolgáltatást a hatósági elektronikus ügyintézésben érintett szervezetek részére, a szükséges adatokat 

a HM KGIR adatbázisától elkülönített és írásvédett adattárházból előállítva,
19.  az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete számára szükséges adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítését,
20.  a  HM fejezetnek az  új hazai és nemzetközi követelményeknek megfelelő pénzügyi audit bevezetésére 

és alkalmazhatóságára, a pénzügyi monitoring rendszer kiszolgálására való felkészítésének elősegítését,
21.  a  honvédségi szervezet önkéntes tartalékos személyi állományának kiszolgálását, azok munkáltatóival 

történő elektronikus kapcsolattartás lehetőségének a biztosítását,
22.  a  meghatározott személyi állomány számára az  internetes portálon keresztül történő elektronikus 

ügyintézést, valamint a  honvédelmi szervezet vezetője részére a  vezető személyügyi, a  katonai igazgatási 
és a pénzügyi tevékenységek támogatását,

23.  a  személyi állomány számára biztosítandó juttatások tervezéséhez, megállapításához, az  azokról szóló 
adat-lekérdezésekhez, adatszolgáltatások előkészítéséhez szükséges támogatást és

24.  a  mennyiségben és értékben nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, ingatlanok és készletek 
analitikus nyilvántartását, a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok rendszerből történő előállítását.

3. A HM KGIR felépítése

5. §  A HM KGIR integrált információs rendszerként magában foglalja
a) a Szervezési alrendszert,
b) a Munkaköri Követelmények alrendszert,
c) a Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszert,
d) a Fegyelmi alrendszert,
e) a Személyi Pénzbeli Járandóságok alrendszert,
f ) a Pénzügyi-Számviteli alrendszert,
g) az Üzemeltetési és Alkalmazásfelügyeleti alrendszert,
h) az Adattárház alrendszert,
i) az Ügyfélszolgálati alrendszert (a továbbiakban: ÜSZR),
j) a Logisztikai alrendszert.

6. § (1) A  Szervezési alrendszer célja biztosítani a  honvédelmi szervezet nem különleges jogrendre vonatkozó szervezeti 
és  beosztási hierarchiájának, valamint rendszeresített haditechnikai eszközei nyilvántartásának létrehozását, 
karbantartását, ezen adatkörökre vonatkozó adatszolgáltatási lehetőségeket, továbbá a  személyek beosztásba 
helyezéséhez szükséges, a  szervezeti és beosztási hierarchiához tartozó alapadatok rögzítésével lehetővé tenni 
a személyügyi, pénzügyi szakfeladatok végrehajtását a HM KGIR más alrendszereiben. Az alrendszer moduljai:
a) szervezetmenedzsment modul és
b) haderőszervezési modul.

 (2) A  Munkaköri Követelmények alrendszer célja biztosítani a  beosztások, munkakörök követelményeit megjelenítő 
munkaköri jegyzéklapokkal kapcsolatos feladatok – létrehozás, karbantartás, adatszolgáltatás – végrehajtását.

 (3) A  Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszer célja biztosítani, támogatni a  Haktv. által a  toborzó, a  személyügyi, 
az érdekvédelmi és a szolgálaton kívüliekre vonatkozó nyilvántartással kapcsolatban meghatározott célok elérését 
és az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az alrendszer moduljai:
a) személyügyi adminisztrációs modul,
b) időkezelési modul,
c) oktatás- és képzéstervezési modul,
d) elismerési és jutalomkezelési modul,
e) toborzási modul,
f ) érdekvédelmi modul,
g) teljesítményértékelési modul,
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h) karriertervezési modul,
i) vezetői és alkalmazotti önkiszolgálói modul.

 (4) A  Fegyelmi alrendszer célja biztosítani, támogatni a  Haktv. által a  fegyelmi nyilvántartással kapcsolatosan 
meghatározott célok elérését.

 (5) A Személyi Pénzbeli Járandóságok alrendszer célja biztosítani, támogatni a Haktv. által a pénzügyi nyilvántartással 
kapcsolatosan meghatározott célok elérését, valamint a  személyi állomány járandóságainak biztosítását. 
Az alrendszer moduljai:
a) személyi juttatási modul,
b) társadalombiztosítási és családtámogatási modul,
c) nyugdíj modul,
d) bérgazdálkodási modul.

 (6) A Pénzügyi-Számviteli alrendszer célja biztosítani, támogatni a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, 
költségvetési, főkönyvi könyvelési és beszámolási feladatok végrehajtását. Az alrendszer moduljai:
a) főkönyvi könyvelési modul,
b) követelések modul,
c) kötelezettségek modul,
d) kötelezettségvállalások, ellenjegyzés modul,
e) előirányzatok nyilvántartása modul,
f ) MÁK átutalások modul,
g) pénztár modul,
h) számvitel üzemeltetési modul.

 (7) Az  Üzemeltetési és Alkalmazásfelügyeleti alrendszer célja biztosítani a  HM KGIR adatbiztonsági, 
üzemeltetésbiztonsági, valamint a felhasználó támogató feladatok végrehajtását. Az alrendszer moduljai:
a) védelmi modul,
b) üzemeltetési és felügyeleti modul,
c) HM KGIR levelező modul,
d) hibajelentő modul.

 (8) Az Adattárház alrendszer a HM KGIR adatbázisába felvitt adatok fokozott védelme érdekében egy naponta frissített, 
már ellenőrzött adatállomány segítségével biztosítja a  feldolgozott adatok gyors, egységes szempontok szerinti 
lekérdezhetőségét, elemzését és más informatikai rendszerek részére történő átadását.

 (9) Az  ÜSZR célja a  hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos katonák, valamint a  honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt 
jelölt, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott és munkavállaló állomány számára 
meghatározott internetes portálról indítható személyügyi, katonai igazgatási és pénzügyi eljárások, ügyek 
ügyfélszolgálati támogatása és az önkiszolgáló funkcionalitások biztosítása.

 (10) A  Logisztikai alrendszer célja a  logisztikai gazdálkodással kapcsolatos beszerzési, nyilvántartási, értékesítési 
feladatok végrehajtásának, az  egységes törzsadatok létrehozásának és karbantartásának támogatása, valamint 
naprakész információk biztosítása a döntés-előkészítés folyamatában. Az alrendszer moduljai:
a) készletgazdálkodási modul,
b) eszközgazdálkodási modul,
c) értékesítési modul,
d) összetett eszközgazdálkodási, karbantartási modul,
e) kötelezettségvállalások, ellenjegyzés modul,
f ) logisztikai üzemeltetési modul.

 (11) Az  (1)–(10)  bekezdésben meghatározott, HM KGIR által biztosított feladatok végrehajtása esetenként külső 
informatikai alkalmazás igénybevételével, támogatásával történik.

4. A HM KGIR működési modellje

7. § (1) A  HM KGIR a  Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának béke idejű üzemeltetési 
és  felügyeleti rendjéről, valamint a  központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 
55/2013. (IX. 13.) HM utasítás alapján a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Kormányzati Célú Elkülönült 
Hírközlő Hálózat (a továbbiakban: MH KCEHH) része, mely nem központi üzemeltetési körbe tartozó önálló 
információs célrendszer.
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 (2) A HM KGIR informatikai technológiai szempontból a nemzetközi szabványokat, ajánlásokat és eljárásokat alkalmazó, 
„központi szerver – távoli terminálok” felépítésű, nagykiterjedésű virtuális magánhálózat.

 (3) A HM KGIR alapvetően a központi adatbázisban tárolt adatoknak a felhasználók által alkalmazási felületen keresztül 
történő közvetlen elérésére és kezelésére épül.

 (4) A HM KGIR alkalmazás környezetei:
a) éles környezet: a  honvédelmi szervezetet érintő valós adatok rögzítésére, feldolgozására szolgáló 

környezetek,
b) oktató környezet: a  személyi állomány felhasználói szintű ismereteinek oktatására, gyakorlására szolgáló 

környezetek,
c) teszt környezet: a  fejlesztői környezetekben kifejlesztett módosítások valósághű környezetben történő 

tesztelését biztosítja,
d) fejlesztői környezet: a működés során szükségessé vált programmódosítások kifejlesztésére szolgál, és
e) korábbi platformhoz tartozó környezet: a  jelenleg használt éles környezetek által nem tartalmazott adatok 

elérését biztosítja.
 (5) A  HM KGIR éles adatbázisaiban a  Haktv. alapján kezelt adatok a  Haktv. 7.  §-a szerinti okiratokon alapulnak, 

és ellenőrzési eljárások után kerülnek az adatbázisokba. A Pénzügyi-Számviteli alrendszer és a Logisztikai alrendszer 
tekintetében az  Számvitelről szóló 2011. évi CXCV. törvény, az  Államháztartás Számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet és a  HM fejezet Egységes Számviteli Politikájának Szabályzatáról szóló 9/2017. (HK 5.) HM VGHÁT 
szakutasítás 1.  melléklete szerint meghatározott bizonylatok, okiratok alapján kerülnek a  HM KGIR rendszerbe 
a meghatározott ellenőrzési (kontroll) eljárásokat követően. Az elemi adatokat a keletkezési helyük szerint illetékes 
honvédelmi szervezet katonai igazgatási, alapnyilvántartás vezetésére kötelezett személyügyi és pénzügyi-
számviteli, jogi és igazgatási, valamint logisztikai szakállománya rögzíti.

 (6) A  HM KGIR integrált adatszerkezete, adatbázis-kezelési eljárásai biztosítják, hogy a  rendszeren belül minden adat 
csak egyszer és ott kerüljön rögzítésre, ahol az keletkezik és ahová funkcionálisan, valamint felelősség szerint kötve 
van, továbbá biztosítják az egyes modulokban, alrendszerekben kezelt adatok más modulokban, alrendszerekben 
történő megjelenítését, felhasználását.

 (7) A HM KGIR működtetéséért a HM VGH főigazgatója a felelős.
 (8) A HM KGIR üzemeltető szervezete a HM VGH.

5. A HM KGIR és egyes alrendszereinek működtetéséhez kapcsolódó feladat- és hatáskörök

8. § (1) A  HM KGIR működtetését és fejlesztését a  HM KÁT a  HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály 
(a továbbiakban: HM KIF) főosztályvezetője útján felügyeli, és a 12. § szerinti munkacsoport tevékenységén keresztül 
összehangolja az  annak fejlesztésére irányuló alkalmazói követelmények kidolgozását, előterjeszti a  miniszter 
részére a rendszer fejlesztésére irányuló szakmai követelményeket.

 (2) A  HM KGIR működtetését és annak fejlesztésére irányuló, HM KÁT hatáskörébe tartozó alkalmazói követelmények 
kidolgozását a HM KÁT a HM VGH főigazgatója útján irányítja.

 (3) A  HM KGIR fejlesztésére irányuló honvédségi alkalmazói követelmények kidolgozását az  MH parancsnoka 
(a továbbiakban: MH PK) az MH PK helyettese útján irányítja.

 (4) A  honvédségi alkalmazói követelmények és a  HM KÁT hatáskörébe tartozó alkalmazói követelmények alapján 
összeállított, a HM KGIR stratégiai szintű fejlesztési irányainak jóváhagyására a miniszter jogosult.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott jogkörök nem érintik az  információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Haktv. alapján az egyes nyilvántartások adatkezelői részére 
meghatározott jogköröket.

9. § (1) Az alrendszer rendszergazdák a Haktv. előírásainak figyelembevételével – a szakterületükre vonatkozóan, az érintett 
modulgazdák bevonásával – részletesen, a  több szakterületet érintő kérdésekben az  érintett alrendszer 
rendszergazdájával, az EIRBF-fel és a HM VGH adatvédelmi tisztviselőjével egyeztetve
a) kidolgozzák az  általuk felügyelt alrendszerben és azok moduljaiban feldolgozandó adatokat tartalmazó 

okmányok kezelésére, a  feldolgozások végrehajtására, a  modulok alkalmazásával kapcsolatos eljárásokra, 
feladatokra, hatáskörökre, a központi adatbázishoz és adattárházhoz való hozzáférés és lekérdezés módjára, 
a  lekérdezési és karbantartó jogosultságokra, a  kinyerhető információk körére, az  adatszolgáltatás rendjére 
vonatkozó szabályokat, javaslatot tesznek az eszközök elosztására és az üzemeltetés szabályaira,
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b) meghatározzák és a  jogszabályok, valamint a  közjogi szervezetszabályozó eszközök változásának 
megfelelően aktualizálják a  HM KGIR adatbázisában tárolt adatok beviteléért, naprakészségéért felelős 
felhasználók körét,

c) együttműködés keretében biztosítják az  adott alrendszer működtetéséhez szükséges és az  illetékességi 
körükbe tartozó személyi és szakmai feltételeket,

d) a  jogszabályok szerinti naprakész működés biztosítása érdekében a  szakterületüket érintő jogszabály és 
egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben történt változásokról, továbbá a  már ismert, várható 
változásokról haladéktalanul tájékoztatják az  üzemeltetés-támogató szolgáltatót, aki az  üzemeltetési 
szerződés keretében biztosítja a  rendszer megváltozott jogszabályi környezethez illeszkedő módosítását 
és a módosítás előkészítését,

e) biztosítják a  szükséges szakértők részvételét a  szakterületüket érintő fejlesztési projektekben és 
a funkcionális, valamint a több szakterületet is érintő integrált tesztekben,

f ) közreműködnek a  szolgáltatási szerződések tartalmi összeállításában és annak teljesítésével összefüggő 
szakmai teljesítési igazolások kiállításában,

g) létrehozzák, továbbá folyamatosan működtetik a  felhasználók szakmai tevékenységét támogató és 
a  felmerült problémákat kezelő szakmai egyeztető csoportokat, amelyek javaslatot tesznek a  hibajelentő 
modul kategóriáinak fejlesztésére, módosítására, a  hatáskörüket meghaladó problémákat átirányítják 
az érintett szakterülethez.

 (2) A modulgazdák az adott alrendszer rendszergazda egyetértése mellett
a) gondoskodnak a  szakállomány folyamatos képzéséről, útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásáról, 

naprakészen tartásáról,
b) kezdeményezik az  általuk felügyelt folyamatokban használatos típusjogosultságok létrehozását, szükség 

szerinti módosítását, valamint törlését, felelősek mindezek dokumentálásáért,
c) folyamatosan figyelemmel kísérik a  létrehozott jogosultságtípusok aktualitását, változtatás esetén 

a jogosultság leíró dokumentációt érintő módosítást megküldik a HM VGH részére,
d) engedélyezik a szakterület referensei részére kért, a szakterülethez tartozó jogosultságokat,
e) felelnek a  HM KGIR tájékoztatójában elhelyezendő, a  modult érintő okmányok naprakészségéért, 

kezdeményezik az okmányok közzétételét és törlését,
f ) elektronikus tájékoztatókat készítenek és tesznek közzé a  HM KGIR üzemeltetésével kapcsolatos hatékony 

és gyors tájékoztatás, valamint az egyszerűbb feladatok összehangolása érdekében,
g) összegyűjtik a  HM KGIR használata során felmerülő felhasználói észrevételeket és a  működést esetleg 

akadályozó hibákat, amelyekről jelentést készítenek, hibajegyet rögzítenek, szükség esetén fejlesztési 
javaslatot tesznek.

 (3) Ha az alrendszer vonatkozásában modulgazda nem kerül kijelölésre, a (2) bekezdésben meghatározott feladatokat 
az alrendszer rendszergazda látja el.

6. A HM KGIR egyes alrendszereinek működtetéséért felelős szervek, szervezetek

10. § (1) A  Szervezési alrendszer rendszergazdája a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) 
Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF) csoportfőnöke. Az  MHP HTCSF csoportfőnöke 
rendszergazdai jogait és kötelességeit a  HM  Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) 
főosztályvezetőjének egyetértésével gyakorolja.

 (2) Az alrendszer eltérő adatterületei vonatkozásában
a) az  alrendszer értékkészleteiért, a  szervezeti hierarchia kialakításáért, továbbá az  MH PK alárendeltségében 

lévő szervezetek állománytábláinak (beleértve az  ideiglenes katonai szervezetek állománytábláit) 
és a lajstrom adatainak karbantartásáért az MHP HTCSF csoportfőnöke,

b) a  HM, a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a  szakképző intézmény munkaköri 
jegyzékeiért, a  honvédelmi szervezet létszámgazdálkodásához tartozó adatszolgáltatásokért a  HM TKF 
főosztályvezetője,

c) a KNBSZ hatás- és felelősségi körébe tartozó állománytáblák vonatkozásában a KNBSZ főigazgatója,
d) a Haderőszervezési modul vonatkozásában az MHP HTCSF csoportfőnöke
a felelős.
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 (3) A  Szervezési alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az  érintett modulgazdák bevonásával, belső 
rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen 
meghatározott feladatokat, különösen
a) a HM KGIR-ben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését és
b) az útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.

 (4) A Munkaköri Követelmények alrendszer rendszergazdája a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője.
 (5) A  Munkaköri Követelmények alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan belső rendelkezésben 

részletesen szabályozza a magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen meghatározott feladatokat, 
különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését és
b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.

 (6) A Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszer rendszergazdája az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnöke.
 (7) A Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modulgazdák 

bevonásával, belső rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem 
teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét és
c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.

 (8) A Fegyelmi alrendszer rendszergazdája a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály főosztályvezetője.
 (9) A  Fegyelmi alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, belső szabályozóban részletesen szabályozza 

a magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését és
b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.

 (10) A Személyi Pénzbeli Járandóságok, a Pénzügyi-Számviteli és az Üzemeltetési és Alkalmazásfelügyeleti alrendszerek, 
az Adattárház alrendszer, valamint az ÜSZR rendszergazdája a HM VGH főigazgatója.

 (11) A (10) bekezdésben szereplő alrendszerek rendszergazdája szakterületei vonatkozásában, az érintett modulgazdák 
bevonásával, belső szabályozóban részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem 
teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) jogosultságokra vonatkozó eljárások rendjét,
b) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
c) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
d) biztonságát szolgáló rendelkezéseket,
e) az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy és a  biztonsági eseménykezelési 

megbízott rendszerspecifikus feladatait,
f ) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét,
g) levelezőrendszerrel összefüggő és
h) végpontokkal kapcsolatos részletes feladatokat.

 (12) A Logisztikai alrendszer rendszergazdája az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöke.
 (13) A  Logisztikai alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az  érintett modulgazdák bevonásával, belső 

rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen 
meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatok, az azokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét és
c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.

7. ÜSZR

11. § (1) Az ÜSZR működtetéséért és a hozzá kapcsolódó internetes portál üzemeltetéséért a HM VGH főigazgatója felelős. 
Az ÜSZR vonatkozásában a 10. §-ban meghatározott, az egyes alrendszerek működtetéséhez kapcsolódó feladat- és 
hatásköröket – a  Haktv. szerinti adatkezelői jogkörök kivételével – az  ÜSZR rendszergazdájaként a  HM VGH 
főigazgatója látja el.

 (2) Az ÜSZR további fejlesztésére, az önkiszolgáló funkcionalitások bővítésére az egyes alrendszerek rendszergazdáinak 
kezdeményezésére, az  érintett szakterületeket és szervezeteket képviselő vezetők, szakértők javaslatának 
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figyelembevételével – a  HM KGIR fejlesztésére vonatkozóan meghatározott általános elvek alapján – a  HM VGH 
főigazgatója intézkedik.

 (3) Az  ÜSZR rendszergazdája gondoskodik az  ÜSZR-en keresztül történő elektronikus ügyintézéssel összefüggő 
adatkezelési tájékoztató és a (4) bekezdés szerinti telefonos ügyfélszolgálatot érintően a hívásrögzítésre vonatkozó 
adatkezelési tájékoztató kidolgozására, kiadására, naprakész vezetésére. Az  elektronikus információs rendszer 
biztonságáért felelős személy felügyeli és ellenőrzi az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, 
és a HM VGH adatvédelmi tisztviselője ellenőrzi az ÜSZR-rel összefüggésben meghatározott adatvédelmi szabályok 
betartását.

 (4) A személyi állomány ÜSZR portálon keresztül történő ügyintézésének támogatása, az internetes portál használata, 
illetve elektronikusan indított ügyeinek segítése érdekében a HM VGH telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

8. A HM KGIR munkacsoport

12. § (1) A  HM KGIR működtetésének, üzemeltetésének, üzemeltetés-támogatásának és fejlesztésének tárca szintű 
koordinációs tevékenységét a HM KGIR munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) végzi.

 (2) A munkacsoport tevékenységét a HM KÁT irányítja, aki hatáskörét a munkacsoport vezetőjén keresztül gyakorolja.
 (3) A  munkacsoport vezetője a  HM KIF főosztályvezetője, tagjai a  10.  § szerint kijelölt alrendszer rendszergazdák, 

továbbá a  HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály főosztályvezetője, az  MHP Infokommunikációs és 
Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF) csoportfőnöke, valamint az  Adatvédelmi 
HM  utasítás 2.  §-a szerinti szakmai szerv és az  információbiztonsággal összefüggő feladatok szakmai irányítását 
ellátó szervezeti egység vezetője.

 (4) A  munkacsoport vezetője feladatát az  alrendszer rendszergazdák, az  érintett szakterületeket és szervezeteket 
képviselő vezetők, szakértők, valamint az üzemeltetés-támogató szolgáltató közreműködésével látja el.

 (5) A  munkacsoport negyedévente ülésezik. A  munkacsoport üléseit a  munkacsoport-vezető hívja össze. 
A  munkacsoport ülésére a  HM KGIR üzemeltetés-támogató szolgáltató képviselője, a  HM gazdálkodási ügyekért 
felelős államtitkári főtanácsos képviselője és az  MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) (a továbbiakban: MHP 
HSZ LOG) képviselője állandó, a KNBSZ kijelölt képviselője – az ülés témájának megfelelően – eseti meghívást kap.

 (6) A  munkacsoport tagjai által készített és a  munkacsoport-vezető által előterjesztett, miniszter által meghatározott 
fejlesztési irányoknak megfelelően a HM KGIR-ra vonatkozó rövid- és hosszútávú fejlesztési tervjavaslatot, valamint 
annak az adott évre vonatkozó költségvetési és beszerzési tervjavaslatát a HM KÁT hagyja jóvá. A tervjavaslatokat 
jóváhagyás előtt véleményezésre meg kell küldeni az MH PK és a KNBSZ főigazgatója részére.

9. A HM KGIR előkészítő munkacsoport

13. § (1) A  HM KGIR működtetését, üzemeltetését, illetve fejlesztését vagy adott alrendszert érintő kérdések megvitatása, 
a  gyűjtött tapasztalatok hasznosítása, a  problémák feltárása és megszüntetése, valamint a  szükséges döntések 
előkészítése érdekében HM KGIR előkészítő munkacsoport (a továbbiakban: előkészítő munkacsoport) kerül 
létrehozásra. Az  előkészítő munkacsoportot az  alrendszer rendszergazdák kezdeményezése alapján a  HM VGH 
főigazgatója hívhatja össze.

 (2) Az előkészítő munkacsoport tevékenységét – a fejlesztési feladatok kivételével – a HM VGH főigazgatója irányítja, aki 
hatáskörét az  előkészítő munkacsoport vezetőjén keresztül gyakorolja. A  fejlesztési feladatok tekintetében 
az  előkészítő munkacsoport tevékenységének irányítását a  munkacsoport vezetője végzi. Az  előkészítő 
munkacsoport vezetője a  HM VGH főigazgatója által kijelölt személy, tagjai a  10.  § szerint kijelölt alrendszer 
rendszergazdák képviselői, az MHP HSZ LOG képviselője, továbbá az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP), az  MH KCEHH-t, illetve a  kormányzati informatikai szolgáltatásokat 
érintő fejlesztések esetén az MHP IICSF képviselője.

 (3) Az  előkészítő munkacsoport vezetője feladatát az  alrendszer rendszergazdák, az  érintett szakterületeket 
és  szervezeteket képviselő vezetők, szakértők, valamint az  üzemeltetéstámogató szolgáltató közreműködésével 
látja el.

 (4) Az előkészítő munkacsoport összehívását az alrendszer rendszergazdák kezdeményezhetik a témák megjelölésével 
az előkészítő munkacsoport vezetőjénél. A témákat a munkacsoportülést megelőzően az előkészítő munkacsoport 
vezetője megküldi az alrendszer rendszergazdák, továbbá az MH KIKNYP és az MH KCEHH-t, illetve a kormányzati 
informatikai szolgáltatásokat érintő fejlesztések esetén az  MHP IICSF csoportfőnöke részére. Az  előkészítő 
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munkacsoport vezetője legkésőbb a  kezdeményezést követő 30. napig intézkedik az  előkészítő munkacsoport 
összehívására.

 (5) Az  előkészítő munkacsoport munkájában a  HM KGIR üzemeltetéstámogató szolgáltató képviselői – az  alrendszer 
rendszergazdák javaslata alapján – az  előkészítő munkacsoport vezetőjének kezdeményezésére eseti jelleggel 
vesznek részt.

 (6) A  fejlesztési feladatok előkészítése, megtervezése céljából a  munkacsoport munkájának támogatása érdekében 
a HM VGH főigazgatója, a HM KIF főosztályvezetője és az MH PK az előkészítő munkacsoporthoz 1-1 fő titkárt jelöl ki. 
A titkárok – a megalapozott véleményalkotás és az elöljárói döntés-előkészítés érdekében a szükséges mértékben – 
rendszeresen tájékoztatják a  munkacsoport tagjait a  feladatok alakulásáról és az  új információkról. A  titkárok 
feladata továbbá az  előkészítő munkacsoport működéséhez és munkájához kapcsolódó adminisztratív, valamint 
a munkacsoport vezetője által meghatározott, az előbbiekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.

 (7) Az  előkészítő munkacsoport döntés-előkészítő munkájának támogatása, egy-egy konkrét fejlesztési folyamat 
előkészítése, megtervezése érdekében, HM utasítás keretében – projektszervezetként – ideiglenes szervezeti egység 
vagy szervezeti elem hozható létre.

10. A jogosultság igénylésének és engedélyezésének rendje

14. § (1) A  honvédelmi szervezet személyi állományának (a továbbiakban: felhasználó) a  HM KGIR-ban történő 
munkavégzéséhez hozzáférési jogosultság (a továbbiakban: jogosultság) engedélyezése szükséges.

 (2) A  felhasználó részére a  jogosultság engedélyezését, módosítását vagy megszüntetését, illetve az  infrastrukturális 
feltételek biztosítását a  honvédelmi szervezet a  HM KGIR felhasználóinak regisztrálásához és jogosultságainak 
definiálásához megnevezésű, a HM KGIR portálon elérhető 3/A–C jelű adatlap (a továbbiakban: adatlap) kitöltésével 
kezdeményezi a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint.

 (3) Az adatlap karbantartását a HM VGH végzi.
 (4) A 3/A–B jelű adatlapot kell kitölteni

a) új felhasználó definiálása és jogosultság igénylése,
b) meglévő felhasználó

ba) jogosultságainak módosítása,
bb) további jogosultságának igénylése vagy
bc) jogosultságainak megszüntetése vagy

c) a központilag lezárt felhasználók ismételt aktívvá tétele
esetén.

 (5) A 3/C jelű adatlapot kell kitölteni
a) a HM KGIR hálózati végpont, munkaállomás, monitor, nyomtató és egyéb, a működéshez szükséges eszköz 

(a továbbiakban: HM KGIR hardverelemek) igényléséhez vagy
b) a HM KGIR hardverelemek áthelyezéséhez, megszüntetéséhez.

 (6) A kitöltött adatlapot a 15. § (2) bekezdése szerinti engedélyező honvédelmi szervezet részére kell megküldeni.
 (7) Minden felhasználóra külön adatlapot kell kitölteni, amelyet a honvédelmi szervezet vezetője vagy az általa kijelölt 

személy ír alá.
 (8) Egy adatlapon csak egy alrendszer rendszergazdához tartozó jogosultságok igényelhetők.
 (9) HM KGIR jogosultságot igényelni csak olyan felhasználó vonatkozásában lehet, aki a  Felhasználói Nyilatkozatot 

aláírta, és azt a honvédelmi szervezet személyügyi szerve a személyügyi anyaggyűjtőjében elhelyezte. A nyilatkozat 
meglétét az  adatlapon a  felhasználó és a  honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetője vagy az  általa 
kijelölt személy aláírásával igazolja.

 (10) Az adatlapon a felhasználó új jogosultságainak igénylése mellett az esetlegesen lezárandó jogosultságokat is fel kell 
tüntetni.

 (11) A honvédelmi szervezet vezetője vagy az általa kijelölt személy az adatlap kitöltésével és a HM VGH részére történő 
megküldésével kezdeményezi a  jogosultság megszüntetését a  felhasználó szolgálati viszonyának, kormányzati 
szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, illetve munkaviszonyának 
megszűnésekor, vagy ha a  felhasználó beosztása, feladat- vagy munkaköre ellátásához már nem szükséges 
a jogosultság. Az adatlap információi alapján a HM VGH a felhasználóhoz rendelt jogosultságokat lezárja.

15. § (1) A  jogosultság engedélyezése esetén az  adatlapot a  (2)  bekezdés szerinti engedélyező honvédelmi szervezet 
továbbítja a HM VGH részére.
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 (2) A jogosultság-igénylés engedélyezésére jogosult:
a) alapjogosultság, központi és üzemeltetési jogosultság igénylése esetén az alrendszer rendszergazda és
b) a  KNBSZ nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatköreihez hozzáférést biztosító jogosultság esetén 

az alrendszer rendszergazda, és azt követően a KNBSZ főigazgatója vagy az általa felhatalmazott személy.

16. § (1) A KNBSZ nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatköreihez hozzáférést biztosító jogosultság csak a felhasználó 
nemzetbiztonsági szakvéleményének érvényességi idejére állítható ki. Az  adatlapon az  igénylő szervezet köteles 
feltüntetni a  szakvélemény érvényességének idejét és határozott idejű hozzáférés esetén annak záró dátumát. 
Az adatlapokat a KNBSZ részére kell megküldeni.

 (2) A  KNBSZ a  jogosultság érvényességéről „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot állít ki, amelyet megküld az  alrendszer 
rendszergazda részére, aki gondoskodik az igénylő szervezet tájékoztatásáról. A KNBSZ írásban értesíti az alrendszer 
rendszergazdát a  jogosultság engedélyezésére vonatkozó igénylés nemleges elbírálásáról, valamint a  jogosultság 
megszüntetésének kezdeményezéséről is.

11. A jogosultság kiosztásával kapcsolatos szabályok

17. § (1) A  hiányosan vagy helytelenül kitöltött, valamint a  jóváhagyás nélküli adatlapot a  HM VGH visszaküldi az  illetékes 
honvédelmi szervezet részére.

 (2) A  HM VGH az  adatlapon engedélyezett jogosultság kiosztását a  18.  § szerint a  beérkezést követő ötödik 
munkanapig hajtja végre, amelynek tényét a HM VGH kijelölt állománya az adatlapon aláírásával igazolja, valamint 
az adatlapot nyilvántartásba veszi.

 (3) A  jogosultságok rendszeres felülvizsgálata érdekében a  HM VGH évente egy alkalommal, indokolt esetben soron 
kívül, megküldi az érvényes jogosultsággal rendelkezők és a jogosultságok listáját az igénylő honvédelmi szervezet 
részére, illetve – egy adott alrendszerhez tartozó jogosultságok esetén – az alrendszer rendszergazda részére, akik 
indokolt esetben a kézhezvételt követő 30. napig kezdeményezik a jogosultságok pontosítását. A HM VGH a KNBSZ 
nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatköréhez érvényes jogosultsággal rendelkezők névsorát a  KNBSZ 
részére tájékoztatásul megküldi.

 (4) A  jogosultságokkal kapcsolatos dokumentációt, amely magában foglalja valamennyi jogosultság tartalmi leírását, 
funkcionalitásuk és az elérhető adatkörök vonatkozásában a HM VGH vezeti.

12. A felhasználók értesítése a jogosultság kiosztásáról

18. § (1) Új felhasználó esetén, a  felhasználó HM KGIR Központi Címtára szerinti felhasználói nevét, a  személyügyi 
törzsszámát – amelynek segítségével a  felhasználó eléri a  munkaállomás operációs rendszerét, a  HM KGIR belső 
levelező rendszert és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – és a vonatkozó tudnivalókat a HM VGH a honvédelmi 
szervezet részére ügyviteli úton, zárt borítékban küldi meg. A Logisztikai alrendszer felhasználói számára a HM VGH 
kizárólag a Logisztikai alrendszerbe történő belépéshez szükséges információkat küldi meg.

 (2) A HM KGIR portálhoz a bejelentkezési jelszót levelezőrendszeren keresztül kell kiküldeni.

13. Egyéb rendelkezések

19. § (1) Az  MH Egészségügyi Központ az  analitikus vagyonnyilvántartását az  általa használt számviteli informatikai 
rendszerben vezeti.

 (2) A védelem-egészségügyi szaktechnikai eszközök és szakanyagkészletek nyilvántartását
a) a katonai szervezetek vonatkozásában a HM KGIR Logisztikai alrendszere,
b) a védelemegészségügyi intézmények tekintetében az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszer
biztosítja.

20. § (1) A  15.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti KNBSZ engedélyezést érintő jogosultságokat kizárólag kockázatmentes 
nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkező felhasználók részére lehet igényelni.

 (2) A  KNBSZ a  jogosultság engedélyezésére vonatkozó igényeket indokolt esetben a  kézhezvételtől számított 
15. munkanapig, egyéb esetben a 20. munkanapig bírálja el.

 (3) Az ÜSZR a KNBSZ vonatkozásában nem kerül alkalmazásra.
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14. Záró rendelkezések

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

22. §  Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) 

HM utasítás, valamint
b) a  Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer felhasználói 

jogosultságok, valamint a kapcsolódó infrastrukturális elemek igénylésének és kiosztásának eljárásrendjéről 
szóló, a  Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának és a  Honvéd Vezérkar főnökének 
9/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedése.

23. §  A HM VGH főigazgatója a  10.  § szerinti, a  HM  KGIR egyes alrendszereinek működtetéséért felelős rendszergazdák 
együttműködésében az utasítás közzétételétől számított 60 napon belül felülvizsgálja az utasítás 14–18. §-a szerinti 
jogosultságok igénylésének és engedélyezésének rendjével, a  jogosultság kiosztásával, illetve a  felhasználóknak 
a jogosultság kiosztásáról szóló értesítésével kapcsolatos szabályait.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 28/2020. (V. 15.) HM utasítása  
a határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az egyes adatszolgáltatások 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 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetekre (a továbbiakban: 
honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. A határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás rendje

2. §  A határidőn túli tartozásállomány és a tartós fizetésképtelenség kialakulásának elkerülése érdekében a honvédelmi 
szervezet vezetője kötelezettséget csak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (1)  bekezdése 
szerinti szabad előirányzatai mértékéig vállalhat.

3. § (1) A honvédelmi szervezet az általa elismert, lejárt határidőn túli tartozásállományról – nemleges adat esetében is – 
havonta a tárgyhónap utolsó napi helyzetének megfelelően, a tárgyhónapot követő hónap 2. napjáig a Honvédelmi 
Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) által kialakított és biztosított elektronikus 
adatszolgáltatást teljesít. Az  adatszolgáltatást az  intézményi és a  központi előirányzatokra külön-külön kell 
elkészíteni.

 (2) Az  adatszolgáltatás csak a  költségvetési előirányzat- vagy költségvetési támogatás fedezethiányából adódó 
kifizetetlen számlák összegét tartalmazza.

4. § (1) 30 napon túli tartozásállomány esetében az  elektronikus adatszolgáltatást követő öt munkanapon belül 
a honvédelmi szervezet vezetője feljegyzést küld a HM VGH részére, amely tartalmazza
a) a tartozásállomány kialakulásának okát,
b) a saját hatáskörben nem rendezhető tartozásállomány számszaki és szöveges indokolását.

 (2) A  saját hatáskörben nem rendezhető tartozásállomány esetén az  (1)  bekezdés szerinti feljegyzés egy példányát 
a katonai szervezet parancsnoka közvetlen szolgálati elöljárója részére is felterjeszti.
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5. §  A HM VGH
a) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározott határidőre költségvetési címekre, alcímekre összesített adatszolgáltatást küld a  Magyar 
Államkincstár részére,

b) a  honvédelmi szervezetek által nem rendezhető tartozásállomány esetében saját hatáskörben – a  katonai 
szervezetek esetében azok szolgálati elöljárójával együttműködve – intézkedik a  tartozásállomány 
megszüntetésére, és

c) a  hatáskörében nem rendezhető tartós fizetésképtelenség megszüntetése, illetve kialakulása felelősének 
megállapítása érdekében javaslatot terjeszt fel a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 
közigazgatási államtitkára részére.

3. A Magyar Nemzeti Bank részére az egyéb befektetésekről történő adatszolgáltatás rendje

6. §  A  Magyar Nemzeti Bank a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 
1.  melléklet 109. folyószáma szerinti R09 MNB azonosító kódú Egyéb befektetésekkel kapcsolatos, a  HM 
költségvetési fejezet havi adatszolgáltatását a HM VGH teljesíti.

7. §  A  6.  § szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a  szerződés szerint külföldre előleget kifizető honvédelmi szervezet 
az  előleg állomány változásáról – havonta, a  tárgyhónapról a  tárgyhónapot követő hónap 6. napjáig – a  HM VGH 
részére – a HM VGH által elektronikus úton megküldött formában – elektronikus adatszolgáltatást teljesít.

4. Záró rendelkezések

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

9. §  Hatályát veszti a határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről szóló 
39/2011. (IV. 8.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2020. (V. 15.) ITM utasítása  
az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló  
45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában és az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint (3)  bekezdésében 
meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) 
ITM utasítás [a továbbiakban: 45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás] 2.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá a központosított közbeszerzési eljárásokra is, így)
„c) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH rendelet) szerinti kommunikációs 
beszerzéseivel, szponzorációival, rendezvényszervezéseivel kapcsolatos beszerzéseire;”
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Államtitkári intézkedések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 20/2020. (HK 6.) HM KÁT határozata  
a 2020. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 230/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítása  
Magyar katonai szabványok visszavonásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló 61/2007. (III. 31.) 
Korm. rendelet 2. §-ra az alábbi szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség Parancsnokságára és az alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetekre.

 2. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a Szabványügyi Közlöny 2020. 2. számában közzétett visszavont Magyar 
katonai szabványok jegyzékét.

 3. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök

1. melléklet a 230/2020. (HK 6.) MH PK szakutasításhoz

VISSZAVONT MAGYAR KATONAI SZABVÁNYOK JEGYZÉKE

A B

Hivatkozási szám Tárgy

1. MSz K 1102:1998 A NATO-ban elfogadott automata és félautomata interfészek a harcászati szintű 
kapcsolt távközlő rendszerek között

2. MSz K 1105-1:1998 Elektromágneses összeférhetőség katonai alkalmazásokban (EMC). Elektronikai 
berendezések elektromágneses zavarkibocsátásának és zavarérzékenységének 
mérési módszerei

3. MSz K 1105-2:1999 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) katonai alkalmazásokban. Elektronikai 
berendezések elektromágneses zavarkibocsátási és zavarérzékenységi 
követelményei
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A B

Hivatkozási szám Tárgy

4. MSz K 1105-3:1999 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) katonai alkalmazásokban. Elektronikai 
berendezések elektromágneses zavarkibocsátásának és zavarérzékenységének 
mérési feltételei

5. MSz K 1105-4:2000 Elektromágneses összeférhetőség katonai alkalmazásokban (EMC).  
4. rész: Fogalommeghatározások

6. MSz K 
1105-4:2000/1M:2002

Elektromágneses összeférhetőség katonai alkalmazásokban (EMC).  
4. rész: Fogalommeghatározások

7. MSz K 1110:2003 Anyagmozgató berendezések

8. MSz K 1111:1998 Katonai szállítási és tárolási megjelölések

9. MSz K 1113:1998 lövészfegyvertöltények és csomagolásuk megjelölése és jelképei

10. MSz K 1115:1999 Katonai hírközlési fogalommeghatározások

11. MSz K 1118:1999 Egycsatornás VHF-rádióberendezések műszaki követelményei

12. MSz K 1119:1999 Egycsatornás UHF-rádióberendezések műszaki követelményei

13. MSz K 1122:2004 Figyelmeztető jelzések az atom-, biológiai és vegyi szennyezettségek  
és veszélyek megjelölésére

14. MSz K 1124:1999 Biológiai és vegyi szennyeződés mentesítésére alkalmazott kalcium-hipoklorit 
műszaki követelményei

15. MSz K 1126:2001 A katonai csomagolás fogalommeghatározásai

16. MSz K 1129-1:2004 Hadfelszerelések szállíthatóságának műszaki feltételei.  
1. rész: Emelő- és rögzítőszerelvények követelményei

17. MSz K 1131:2005 digitális időosztásos parancs/válasz multiplex adatbusz

18. MSz K 1132:2007 Atom-, biológiai és vegyi (ABV-) védelmi felszerelések. Műveleti irányelvek

19. MSz K 1134:2006 Az anyagmozgatás és anyagkezelés fogalommeghatározásai

20. MSz K 1136:2004 Szárazföldi haditechnikai eszközökhöz alkalmazott vegyszereknek és mentesítő 
anyagoknak ellenálló festékek és festékrendszerek követelményei

21. MSz K 1137:2001 Közúti szállításhoz alkalmazott rögzítőeszközök megjelölése

22. MSz K 1145:2000 Termokémiai állandók származtatása belső ballisztikai számításokhoz

23. MSz K 1148:2001 légi járművek navigációs és összeütközés elleni fényei

24. MSz K 1158:2001 A személyi állomány azonosítása egyéni vegyivédelmi védőfelszerelés viselése 
közben

25. MSz K 1159:2001 Ionizáló sugárzások egyes nemzetközi mértékegységeinek (SI) alkalmazása  
a fegyveres erőknél

26. MSz K 1164:2002 légi járművek túlnyomásos tüzelőanyag-töltő csatlakozóinak kialakítása  
és a tüzelőanyag-leeresztési eljárások

27. MSz K 1165:2003 Repülési és űrhajózási hidraulikafolyadékok szilárd szennyeződéseinek 
meghatározása részecskenagyság-elemzővel

28. MSz K 1166:2002 Külső teherszállító hálók műszaki követelményei

29. MSz K 1170:2005 Hadfelszerelések vasúti fuvarozásának műszaki szempontjai. AMovP-4

30. MSz K 1171:2003 Ellátási cikkek kodifikációja. Az adatbeszerzés egységes rendszere. A szállító 
adatszolgáltatása

31. MSz K 1173:2004 Általános rendeltetésű, fokozott minőségű, gázállapotú és folyékony argon 
jellemzői

32. MSz K 1185:2006 Integrált, rendszer- és életciklus-szemléletű NATO-minőségpolitika

33. MSz K 1203:2007 Anyagmozgatás terepen

34. MSz K 1204:2007 Anyagmozgatási segédeszközök
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A Magyar Honvédség parancsnokának 236/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítása  
NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi szakutasítást adom ki:

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

 2. STANAG 4107 (EdITION 11) MUTUAl ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUAlITy ASSURANCE ANd USAGE OF 
THE  AllIEd QUAlITy ASSURANCE PUBlICATIONS (AQAP) / Kormányzati minőségbiztosítás és a szövetséges 
minőségbiztosítási kiadványok (AQAP) használatának kölcsönös elfogadása című NATO egységesítési egyezmény 
nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség logisztikai Központ (a továbbiakban: MH lK),
b) témakezelő: MH lK Technológiai Igazgatóság Átvételi Osztály,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés,
d) a bevezetés időpontja: 2020. június 1.,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi és légierő haderőnem, és
f ) a bevezetés módja: Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) szakutasításával, teljes 

terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 3. STANAG 4714 (EdITION 2) MINIMUM QUAlITy SURVEIllANCE FOR lUBRICANTS ANd ASSOCIATEd PROdUCTS – 
AFlP-4714 EdITION B / Kenőanyagok és kapcsolódó termékek minimális minőségellenőrzése című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés,
d) a bevezetés időpontja: 2020. június 1.,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi és légierő haderőnem, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 4. STANAG 4671 (EdITION 3) UNMANNEd AIRCRAFT SySTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMNETS (USAR) / A pilóta 
nélküli járművek légi alkalmassági követelményei című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP lGCSF),
b) témakezelő: MHP lGCSF légijármű Fenntartó Főnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás jövőbeni bevezetéssel,
d) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem és légierő, és
e) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 5. STANAG 5630 (EdITION 1) NARROWBANd WAVEFORM FOR VHF/UHF RAdIOS / Ultrarövid és rövidhullámú rádiók 
keskeny sávú hullámformája című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP lGCSF,
b) témakezelő: MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF),
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás jövőbeli bevezetéssel,
d) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem és légierő,
e) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 6. STANAG 4609 JCGISR (EdITION 5) (RATIFICATION dRAFT 1) NATO dIGITAl MOTION IMAGERy STANdARd / NATO 
digitális mozgás megjelenítési szabvány című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP lGCSF,
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés,
d) a bevezetés időpontja: NATO kihirdetést követő hat hónapon belül,
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e) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem és légierő, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 7. STANAG 2902 (EdITION 3) NON-BAllISTIC TEST METHOd ANd EVAlUATION CRITERIA FOR COMBAT HElMETS / 
Harci sisak nem ballisztikus felmérése és értékelésének szempontjai című NATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés fenntartással,
d) a bevezetés időpontja: NATO-kihirdetést követően,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem és légierő, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 8. STANAG 4496 (EdITION 2) FRAGMENT IMPACT TEST PROCEdURES FOR MUNITIONS / Vizsgálati módszerek repeszek 
lőszerekbe történő becsapódására című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) részvétele nélkül, és
d) indokolás: az MH nem végez vizsgálatokat a különféle lőszerek repeszállóságára vonatkozóan.

 9. STANAG 4763 (EdITION 1) SAFETy ANd SUITABIlITy FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING FOR SMAll CAlIBRE 
AMMUNITION lESS THAN 20MM / 20 mm alatti kiskaliberű lőszerek biztonságának és alkalmazási 
követelményeknek való megfelelőségének vizsgálatai című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: 
STANAG 4763) nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás az MH részvétele nélkül, és
d) indokolás: a STANAG 4763 bevezetése előtt meg kell teremteni a bevezetéshez szükséges vizsgálati 

képességeket: telephely, vizsgáló berendezések, mérőeszközök, személyzet. Ezen képesség megteremtése 
jelenleg beláthatatlan anyagi vonzattal és időszükséglettel bír.

 10. STANAG 4797 (EdITION 1) SAFETy REQUIREMENTS FOR HAzARd MITIGATION dEVICES (HMd) EMPlOyEd 
TO  AddRESS FAST/SlOW HEATING THREATS TO MUNITIONS EdITION A / VERSION 1 / A lőszerek gyors vagy lassú 
felmelegedés védelmére alkalmazott veszélycsökkentő eszközökre vonatkozó biztonsági követelmények című 
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés,
d) a bevezetés időpontja: NATO-kihirdetést követően,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem és légierő, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 11. STANAG 4398 (EdITION 2) NATO REQUIREMENTS FOR REUSABlE CONTAINERS – AEPP-1 EdITION B / NATO 
Követelmények a többször felhasználható konténerekhez című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Közlekedési Osztály,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés,
d) a bevezetés időpontja: NATO-kihirdetést követően,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem, légierő, logisztika, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 12. STANAG 4712 (EdITION 1) STANdARdS FOR MAINTENANCE OF dEPlOyABlE FUEl, RECEIPT, STORAGE ANd 
dISPENSING SySTEMS – AFlP-4712 (EdITION A, VERSION 1) / Tábori hajtóanyag-fogadó, -tároló és -ellátó rendszerek 
karbantartásának egységes eljárásai című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH lK,
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b) témakezelő: MH lK logisztikai Igazgatóság Hadtápfőnökség,
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás, jövőbeni bevezetéssel,
d) a bevezetés időpontja: NATO-kihirdetést követően,
e) a bevezetés szintje: szárazföldi haderőnem, és
f ) a bevezetés módja: MH PK szakutasítással, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven.

 13. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 244/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítása  
a STANAG 2518 (EDITION2) nemzeti bevezetéséről

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

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

 2. A STANAG 2518 (EdITION 2) (RATIFICATION dRAFT 1) angolul: AllIEd JOINT dOCTRINE FOR INFORMATION 
OPERATIONS, magyarul: Szövetségi Információs Műveletek című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: 
NATO egységesítési egyezmény) nemzeti bevezetésre kerül az alábbiak szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP),
b) témakezelő: MHP Hadműveleti Csoportfőnökség Nem-kinetikus Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a szakutasítás Honvédelmi Közlönyben történő megjelenésének napja,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol 

nyelven kerül bevezetésre, mely elektronikusan érhető el az MH Központi doktrinális Adatbázisban.

 3. A szakutasítás a közzététele napján lép hatályba. 

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 245/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítása  
a STANAG 2576 (EDITION1) nemzeti bevezetéséről

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

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

 2. A STANAG 2576 (EdITION1) (RATIFICATION dRAFT 1) angolul: AllIEd JOINT dOCTRINE FOR THE MIlITARy 
CONTRIBUTION TO HUMANITARIAN ASSISTANCE, magyarul: Katonai részvétel humanitárius segítségnyújtásban című 
NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: NATO egységesítési egyezmény) nemzeti bevezetésre kerül 
az alábbiak szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP),
b) témakezelő: MHP Hadműveleti Csoportfőnökség Nem-kinetikus Főnökség,
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c) a bevezetés időpontja: a szakutasítás Honvédelmi Közlönyben történő megjelenésének napja,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, angol 

nyelven kerül bevezetésre, mely elektronikusan érhető el az MH Központi doktrinális Adatbázisban.

 3. A szakutasítás a közzététele napján lép hatályba. 

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 253/2020. (HK 6.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése 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 6511 (EdITION 1) AllIEd JOINT dOCTRINE FOR RECOVERy OF PERSONNEl IN A HOSTIlE ENVIROMENT 
(AJP  3.7 VERSION A) / Személyi mentés ellenséges környezetben szövetséges összhaderőnemi doktrína című 
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Haderőtervezési Csoportfőnökség 

(a továbbiakban: MHP HTCSF),
b) témakezelő: MHP HTCSF,
c) a bevezetés időpontja: a szakutasítás Honvédelmi Közlönyben (a továbbiakban: HK) történő közzétételét 

követően azonnal, és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással.

 3. STANAG 6518 (EdITION 1) AllIEd JOINT dOCTRINE FOR OPERATIONS SECURITy ANd dECEPTION (AJP-3.10.2 
EdITION A) / Műveleti biztonság és katonai megtévesztés összhaderőnemi doktrína című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HdMCSF),
b) témakezelő: MHP HdMCSF,
c) a bevezetés időpontja: NATO-kihirdetést követő hat hónapon belül, és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással.

 4. STANAG 5641 (EdITION 1) SPECTRUM MANAGEMENT IN MIlITARy OPERATION (ASP-01 EdITION A) / 
Spektrumgazdálkodás katonai műveletekben című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF),
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) a bevezetés időpontja: a szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal, és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással.

 5. STANAG 5642 (EdITION 1) SPECTRUM MANAGEMENT AllIEd dATA EXCHANGE FORMAT-EXTENSIBlE MARKUP 
lANGUAGE (SMAdEF-XMl) (ASP-02) / Spektrumgazdálkodási adatcsere formátum leírás című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP IICSF,
b) témakezelő: MHP IICSF,
c) a bevezetés időpontja: a szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal, és



2020. évi 6. szám H O N V é d E l M I  K ö z l ö N y  509

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 
angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással.

 6. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök

A Magyar Honvédség parancsnokának 258/2020. (HK 6.) 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 4113 (EdITION 3) PRESSURE MEASUREMENT By CRUSHER GAUGES / Nyomásmérés Crusher-hengerrel című 
NATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség logisztikai Központ (a továbbiakban: MH lK),
b) témakezelő: MH lK Technológiai Igazgatóság (a továbbiakban: MH lK TI),
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 a Magyar 
Honvédség Központi doktrinális Adatbázisban (a továbbiakban: MH KdAB) elérhető.

 3. STANAG 4114 (EdITION 3) MEASUREMENTS OF PROJECTIlE VElOCITIES / lövedék sebességek mérése című NATO 
egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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 4115 (EdITION 2) dEFINITION ANd dETERMINATION OF BAllISTIC PROPERTIES OF GUN PROPEllANTS / 
lövedék indítótöltetek ballisztikus tulajdonságainak definíciója és meghatározása című NATO egységesítési 
egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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 4164 (EdITION 3) TEST PROCEdURES FOR ARMOUR PERFORATION TESTS OF ANTI-ARMOUR AMMUNITION / 
Páncéltörő lőszerek páncél átütő képességének teszt eljárásai című NATO egységesítési egyezmény bevezetésre 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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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 6. STANAG 4400 (EdITION 1) dERIVATION OF THERMOCHEMICAl VAlUES FOR INTERIOR BAllISTIC CAlCUlATIONS / 
Termokémiai értékek levezetése belballisztikai számításokhoz című NATO egységesítési egyezmény bevezetésre 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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 4427 (EdITION 3) CONFIGURATION MANAGEMENT IN SySTEM lIFE CyClE MANAGEMENT – ACMP-2000 
EdITION A & ACMP-2009 EdITION A & ACMP-2100 EdITION A / Konfiguráció irányítás az élettartam menedzsment 
rendszerben (ACMP-k) című NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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 4489 (EdITION 1) EXPlOSIVES, IMPACT SENSITIVITy TESTS / Robbanóanyagok, becsapódási érzékenység 
tesztek című NATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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 4490 (EdITION 1) EXPlOSIVES, ElECTROSTATIC dISCHARGE SENSITIVITy TEST(S) / Robbanóanyagok, 
elektrosztatikus kisülés érzékenység tesztek című NATO egységesítési egyezmény bevezetésre kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH lK,
b) témakezelő: MH lK TI,
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. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka
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A Magyar Honvédség parancsnokának M/4/2020. (HK 6.) MH PK intézkedése  
az Ország Fegyveres Védelmének Tervéhez kapcsolódó hadműveleti tervek kidolgozásáról szóló  
M/11/2019. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 263/2020. (HK 6.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 213/2020. (HK 6.) MH PK parancsa  
a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis átszervezésével összefüggő egyes feladatokról***

*** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 243/2020. (HK 6.) MH PK parancsa  
a 2020. évi Honvédelmi tábor program megszervezéséről és végrehajtásáról szóló  
68/2020. MH PK parancs módosítására****

**** A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
3/2020. (HK 6.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a katonai szervezetek vagyonkezelésében lévő logisztikai szakanyagok selejtezéséről szóló  
5/2016. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § 3. pontja alapján az alábbi szakutasítást adom ki:

 1. A katonai szervezetek vagyonkezelésében lévő logisztikai szakanyagok selejtezéséről szóló 5/2016. (HK 6.) 
HVK lOGCSF szakutasítás 5. pontja a következő k) ponttal egészül ki:
(Jelen szakutasítás alkalmazásában: )
„k) az MHP lGCSF csoportfőnöke a szakterületért felelős főnöke javaslatára a selejtezésbe vont eszközök Műszaki 
Állapot Jegyzőkönyvének elkészítése alól mentesítést adhat.”

 2. A szakutasítás az aláírása napján lép hatályba.*

  Kaposvári László dandártábornok s. k.,
  csoportfőnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. május 7.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnökének  
4/2020. (HK 6.) MHP HDMCSF szakutasítása  
a Rendészeti Szakfeladatok Eljárásrendje Kézikönyv kiadásáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség egészségügyi főnökének 1/2020. (HK 6.) MH EÜF szakutasítása  
veszélyhelyzet ideje alatt szerződéses katonai szolgálati viszony létesítése előtti egészségi és pszichikai 
vizsgálatok rendjéről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján – figyelemmel a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, 
valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendeletben foglaltakra – a veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar 
Honvédség szerződéses állományába jelentkezők katonai szolgálati viszony létesítése előtti egészségi és pszichikai vizsgálatok 
végrehajtására az alábbi szakutasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

 1. A szakutasítás hatálya kiterjed:
a) szerződéses katonai szolgálatara jelentkezőre és
b) az egészségi és pszichikai vizsgálatot végrehajtó egészségügyi szakállományra.

2. Egészségi vizsgálat

 2. Veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állományába szerződéses katonai szolgálatra 
jelentkezők egészségi vizsgálatát „a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint 
a felülvizsgálati eljárásról” szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 77/A. (1) bekezdése szerint 
a szolgálatteljesítés helyeként kijelölt katonai szervezet egészségügyi szolgálatának alapellátó orvosai végzi.

 3. Az egészségi vizsgálathoz és javaslattételhez szükséges vizsgálatok, okmányok:
a) Orvosi vizsgálatok: 

aa) Fizikális vizsgálat, melynek során vizsgálni kell a szív- és keringési rendszer, a légzőrendszer 
állapotát, a mozgásszervek (gerinc, végtagok) állapotát, funkcionális működését,

ab) vérnyomásmérés,
ac) látásvizsgálat (távoli visus és színlátás vizsgálata),
ad) 12 elvezetéses EKG,
ae) vizeletvizsgálat tesztcsíkkal,
af ) vércukor vizsgálata d-CONT készülékkel,
ag) vizelet drogteszt.

b) Okmányok:
ba) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ kártya),
bb) 1. számú melléklet szerinti „Egészségügyi adatlap és nyilatkozat”,
bc) Megbetegedésekre vonatkozó leletek, ambuláns lapok, zárójelentések.

 4. A vizsgáló orvos fordítson figyelmet a szakutasítás 1. számú mellékletét képező „Egészségügyi adatlap és 
nyilatkozat”-ban megjelölt betegségekre és eltérésekre.
A szerződéses állományba vételre vonatkozó javaslatát a betegségek és eltérések figyelembevételével az R. 1. számú 
mellékletében foglalt Táblázatok és szöveges szabályozóknak megfelelően alakítsa ki. A szerződéses állományba 
vételre vonatkozó javaslatát a 3. számú mellékletben szereplő dokumentumon tegye meg a honvédelmi szervezet 
parancsnokának.

 5. A vizsgáló orvos a „Szerződéses katonai állományba vételét javasolom”, illetve a „Szerződéses katonai állományba 
vételét nem javasolom” megállapítást teheti, melyet az intézkedés 3. mellékletben szereplő dokumentumnak 
megfelelően rögzít.

3. Pszichikai vizsgálat 

 6.  Veszélyhelyzet ideje alatt az MH állományába szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők pszichikai vizsgálatát 
az R. 77/A. (1) bekezdése szerint a szolgálatteljesítés helyeként kijelölt katonai szervezet pszichológusa végzi.
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 7. A pszichikai vizsgálathoz és javaslattételhez szükséges vizsgálatok, okmányok:
a) Pszichológiai vizsgálat során a pszichológus áttekinti és értékeli a vizsgált személy által kitöltött 2. melléklet 

szerinti „Kérdőív pszichológiai vizsgálathoz” dokumentumot és az abban foglaltak alapján célzott explorációt 
végez a jelentkezővel.

b) Okmányok: 2. számú melléklet szerinti „Kérdőív pszichológiai vizsgálathoz” nyomtatvány.

 8. A vizsgáló pszichológus a pszichológiai kérdőívből és az explorációból nyert információk alapján tesz javaslatot. 
A  szerződéses állományba vételre vonatkozó javaslatát a 3. számú mellékletben szereplő dokumentumon tegye 
meg a honvédelmi szervezet parancsnokának.

 9. A pszichológus a „Szerződéses katonai állományba vételét javasolom”, illetve a „Szerződéses katonai állományba 
vételét nem javasolom” megállapítást teheti, melyet az intézkedés 3. mellékletben szereplő dokumentumnak 
megfelelően rögzít.

4. Javaslat szerződéses állományba vételre

 10. A katonai szervezet alapellátó orvosa és pszichológusa által kitöltött 3. melléklet szerinti „Javaslat szerződéses 
állományba vételhez” dokumentumot az alapellátó orvos átadja a katonai szervezet személyügyi szervének. 
A  jelentkező egészségügyi dokumentációjában rögzíti a szerződéses katonai állományba vételre vonatkozó 
egészségi és pszichikai vizsgálatot követő javaslatot. A vizsgálatok során keletkezett egészségügyi dokumentációt 
a katonai szervezet egészségügyi szolgálata tárolja.

5. Záró rendelkezések

 11. Jelen szakutasítás a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati 
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 30.) HM rendelet hatálybalépésének 
napján lép hatályba.*

  Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok s. k.,
  egészségügyi főnök

* A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 
módosításáról 7/2020. (IV. 30.) HM rendelet hatálybalépésének napja 2020. május 1.
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Szervezeti hírek

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

Igazolványszám

N 026015

  Szűcs Imre ezredes s. k.,
  parancsnok
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent az

Eörsi Gyula Emlékkönyv

címû kötet.

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

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

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

tanulmányaiból nyújt válogatást.

A kötet 336 oldal terjedelmû, ára 6930 forint áfával.

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

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

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

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

ki adá sá ban megjelent

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

cí mû kö tet.

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

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

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

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

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

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

kiadásában megjelent a

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetébõl

címû kötet.

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

néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

A kötet 340 oldal terjedelmû, ára 3255 forint áfával.

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

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

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

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

kiadásában megjelent a

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerzõdések

Adalékok a magyar gazdasági jog 1945–1981 közötti fejlõdéstörténetéhez

címû kötet.

A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet 2016–2017 közötti, a 2013-as

új Polgári Törvénykönyv elõtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlõdését és eredményeit átfogóan

feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás idõbeni határait, mint mélységét

tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából. Verebics János a gazdasági-

politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerzõdés jogintéz-

ményének 1945 utáni fejlõdését állítja a középpontba.

A kötet 336 oldal terjedelmû, ára 3045 forint áfával.

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

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

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

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

kiadásában megjelent a

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv elõkészítésérõl,
alapvetõ intézményeirõl és fejlõdésmenetérõl

címû kötet.

A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvénykönyvhöz,

az 1959. évi IV. törvényhez fûzõdnek – annak elõkészítésével, tartalmával, késõbbi fejlõdésmenetével

foglalkoznak.

A két kötet 612 oldal terjedelmû, ára 4660 forint áfával.

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

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

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

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