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Jogszabályok

A honvédelmi miniszter 12/2020. (VII. 21.) HM rendelete 
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló  
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről 
szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 
116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § 
(2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendelem el:

1. Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló  
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosítása

1. §  Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.)  
HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő k) és l) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„k) irányítói pozícióban eltöltött idő: az az időtartam, amikor a katonai légiforgalmi irányító légtere aktív, és felelősségi 
körzetében – beleértve a  repülőtér munkaterületét – tartózkodó légi és egyéb járművekkel kétoldalú 
rádiókapcsolatot tart fenn, azoknak légiforgalmi szolgáltatást biztosít, valamint ellátja az  ezzel összefüggő 
koordinációs feladatokat,
l) megújítás: jogosítás, kiterjesztés vagy minősítés időbeli hatályának lejártát követő 5 éven belül végrehajtott olyan 
hatósági adminisztratív intézkedés, amely révén a  115/C.  § (2)  bekezdésében meghatározott követelmények 
teljesítése esetén megújításra kerülnek a jogosítással, kiterjesztéssel vagy minősítéssel járó jogosultságok.”

2. §  Az R1. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bevezető irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a  pályázó a  kérelmet megelőző  
12 hónapon belül oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 300 óra szakszolgálati feladatot 
teljesített, vagy megfelel a 104. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek.”

3. §  Az R1. XV. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki:
„Ellenőri légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély
115/A. § (1) Az ellenőri légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkezzen, továbbá hogy az  állományilletékes parancsnok a  pályázót az  állami 
légijárművek légiforgalmi irányításának bármely szakterületén ellenőrzési feladatra kijelölte.
(2) A  pályázó elméleti vizsgát a  Hatóság által – a  pályázott szakterület figyelembevételével – megállapított 
tárgyakból tesz.
(3) A gyakorlati vizsga tartalma a pályázott szakterületnek megfelelő ellenőrzési feladat bemutatása.
115/B. § Az ellenőri légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély az engedélyest jelen rendelet alapján légiforgalmi 
irányítói szolgálatot ellátó szakszemélyzet ellenőrzésére, felügyeletére jogosítja.

Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiterjesztése más repülőterekre
115/C.  § (1) A  légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiterjeszthető a  megszerzés helyétől eltérő állami 
repülések céljára szolgáló repülőterekre is.
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(2) A kiterjesztés feltételei az alábbiak:
a) az e rendeletben foglaltak alapján megszerzett szakszolgálati engedély,
b) a kiterjesztés célrepülőterének légiforgalmi ismereteit, sajátosságait tartalmazó, a  katonai légügyi hatóság által 
jóváhagyott tematika alapján elvégzett tanfolyami felkészítés,
c) legalább 3 év légiforgalmi irányítói jogosítás,
d) a felelős szervezeti vezető igazolása arról, hogy a  pályázónak a  megelőző egy év során folyamatos 180 napot 
meghaladó időtartamban a szakszolgálati tevékenység gyakorlásában megszakítás nem állt fenn, és
e) a hatóság előtt tett sikeres elméleti és a kiterjesztéssel érintett repülőtéren tett gyakorlati vizsga.
(3) A légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély más állami repülések céljára szolgáló repülőtérre csak a korábban 
megszerzett jogosítás tekintetében terjeszthető ki.
(4) A  kiterjesztés szerinti repülőtéren történő szakszolgálati tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályait, 
követelményeit, valamint a  szakszolgálati engedély megszerzésének helye szerinti repülőtéren történő jogosítás 
visszaállításának szabályait az  üzembentartó a  katonai légügyi hatóság jóváhagyásával külön intézkedésben 
szabályozza.
(5) A  megszerzés helyétől eltérő állami repülések céljára szolgáló repülőtérre megszerzett légiforgalmi irányítói 
kiterjesztés meghosszabbításának feltételei:
a) gurító irányítóknál, repülőtéri repülésirányítóknál, repülőtéri irányítóknál, közelkörzeti irányítóknál és körzeti 
irányítóknál évente legalább 150 óra irányítói pozícióban eltöltött idő és
b) bevezető irányítóknál évente legalább 50 bevezetés.
(6) A katonai légügyi hatóság a megszerzés helyétől eltérő állami repülések céljára szolgáló repülőtérre vonatkozó 
légiforgalmi irányító kiterjesztést visszavonja, ha az engedélyes
a) a kiterjesztésben érintett repülőtéren egy éven belül szakszolgálati feladatot nem végez,
b) a megszerzés helye szerinti repülőtéren egy éven belül szakszolgálati tevékenységet nem végez, vagy
c) nem teljesíti a  megszerzés helye szerinti repülőtéren az  adott szakszolgálati engedély időbeli hatályának 
meghosszabbításához e  rendeletben előírt feltételeket és a  megszerzés helyétől eltérő repülőtéren 
a (4) bekezdésben előírt feltételeket.
(7) A  megszerzés helyétől eltérő állami repülések céljára szolgáló repülőtérre megszerzett légiforgalmi irányítói 
kiterjesztés megújításának feltételeire a (2) bekezdést kell alkalmazni.”

4. §  Az R1. a következő 135. §-sal egészül ki:
„135.  § Az  állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.)  
HM–EüM együttes rendelet és az  állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.)  
HM rendelet módosításáról szóló 12/2020. (VII. 21.) HM rendelet hatálybalépését követően új fedélzeti 
lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedélyt kiadni nem lehet. A  rendelet hatálybalépéséig kiadott fedélzeti 
lövész-helikoptervezető szakszolgálati engedélyek a bennük foglalt időbeli hatály lejártáig hatályosak.”

5. §  Az R1. 102.  §-ában a  „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar 
Repülőműszaki Intézete” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. § i) pont B) alpont a) pontja, valamint
b) 72–74. §-a.

2. Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet 
módosítása

7. §  Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyeinek az elméleti vizsgára előírt tárgyait 
szakterületenként az  állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló  
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet állapítja meg.”

8. §  Az R2.
a) 3. § c) pontjában a „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki 

Intézet (a  továbbiakban: Repülőműszaki Intézet)” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” 
szöveg,

b) 10.  § (2)  bekezdésében az  „az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnokával” szövegrész helyébe  
az „a Magyar Honvédség Parancsnoksággal” szöveg,
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c) 12.  § (1)  bekezdésében az  „MH Légierő Parancsnoksággal és MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökséggel” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség Parancsnoksággal” szöveg,

d) 12.  § (3)  bekezdésében az „MH Légierő Parancsnoksággal és MH Szárazföldi Parancsnoksággal” szövegrész 
helyébe az „a Magyar Honvédség Parancsnoksággal” szöveg,

e) 12.  § (3)  bekezdésében a „Repülőműszaki Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” 
szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Határozatok

A Kormány 1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata 
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért a Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő program (a továbbiakban: 

Program) részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével és megvalósításával, továbbá azzal, hogy 
az 1. mellékletben megjelölt településeken valósuljon meg a Program I. üteme;

b) a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli ki, a honvédelemi miniszter bevonásával;

c) a Program beruházásai előkészítőjének és megvalósítójának a Beruházási Ügynökséget jelöli ki a Honvédelmi 
Sportszövetség bevonásával;

d) egyetért azzal, hogy a  Program keretében megvalósuló honvédelmi sportközpontok vagyonkezelője 
a Honvédelmi Sportszövetség legyen;

e) a Program I. üteme 1.  melléklet 6–16. sora szerinti településeken megvalósuló elemeinek előkészítése 
érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettség összegét összesen 550  000  000 forintban határozza meg azzal, hogy az  állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f ), g), k), l), n), o) és p) pontja szerinti 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;

f ) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  e)  alpont szerinti összeg 2020.  évi részének 
finanszírozása érdekében 90  000  000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok 
fejlesztésének előkészítése és megvalósítása alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az  e)  alpont szerinti összeg 2021.  évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
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2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

h) felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti 
településeken megvalósuló programelemek megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások 
eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházások megvalósításáról, 
a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá az érintett 
ingatlanok megjelölésének bemutatásával;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően ütemezetten

i) egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására állami tulajdonú ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében 
felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházási Ügynökség útján 
–  az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 7.  §-a alapján  – 
intézkedjen az  1.  melléklet szerinti települések érintett ingatlanjai tulajdonjogának az  állam javára történő 
ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: folyamatos

j) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Sportközpontok és a Beruházási Ügynökség közötti 
feladat átadás-átvétel lebonyolítása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

k) felhívja a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány 
részére a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló Programmal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

 2. A Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában 
a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 3. A Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 4. A Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 5. A Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 6. Az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 7. A Kormány visszavonja a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 
1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A Honvédelmi Sportközpontok I. ütemének helyszínei

1. Baja

2. Balassagyarmat

3. Újfehértó

4. Szarvas

5. Szigetvár

6. Kisvárda

7. Körmend

8. Nagykanizsa

9. Berettyóújfalu

10. Pécs

11. Sárospatak

12. Makó

13. Szekszárd

14. Székesfehérvár

15. Kecskemét

16. Zalaegerszeg

A köztársasági elnök 352/2020. (VII. 28.) KE határozata 
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Berec Zoltán András ezredest  
2020. augusztus 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. július 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02766-2/2020.
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 41/2020. (VII. 31.) HM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221.  §-a alapján dr. Babos Tibor 
ezredest – 2020. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra – a  2019. évi LI. törvénnyel 
kihirdetett, a  Magyarország Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a  védelmi 
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: DCA) II. cikk 7. pontja szerinti „DCA Végrehajtási Megbízotti” 
feladatokért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. § szerinti feladatellátása során
a) kapcsolatot tart az Amerikai Egyesült Államok kijelölt végrehajtási megbízottjával,
b) ellátja a tárcaszintű koordinációs feladatokat a Honvédelmi Minisztérium és az érintett minisztériumok között.

3. §  A miniszteri biztos a  2.  § szerinti kapcsolatfelvételről és az  általa tett intézkedésekről tájékoztatja a  honvédelmi 
minisztert és a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát.

4. §  A miniszteri biztos a  2.  § szerinti feladatainak ellátása érdekében valamennyi érintett honvédelmi szervezettel 
közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, adatok bekérésére jogosult. A  miniszteri biztos a  Honvédelmi 
Minisztériumon belül az önálló szervezeti egységeknek utasítást adhat a feladatával összefüggésben.

5. §  A miniszteri biztos a  megbízatása alatt a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdése figyelembevételével olyan összegű díjazásra 
jogosult, hogy a  díjazás és a  hivatásos szolgálati viszonya alapján folyósított illetménye együttes összege 
a Kit. 1. mellékletében meghatározott helyettes államtitkári illetmény alsó határának 85%-a legyen.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 42/2020. (VIII. 14.) HM utasítása  
egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

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

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

2. §  STANAG 2190 (EDITION 3) (RATIFICATION DRAFT) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR INTELLIGENCE, COUNTER-
INTELLIGENCE AND SECURITY – AJP-2 / Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),
b) témakezelő: KNBSZ Felderítő Csoportfőnökség (a továbbiakban: KNBSZ FCSF),
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c) a bevezetés időpontja: NATO kihirdetést követő 3 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 miniszteri utasítással.

3. §  STANAG 3533 (EDITION 9) FLYING AND STATIC DISPLAYS – AFSP-5 / Légijárművek dinamikus és statikus 
bemutatójával kapcsolatos szabályozók című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,
b) témakezelő: Magyar Honvédség Parancsnoksága Repülésbiztonsági Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: NATO kihirdetést követő 3 hónapon belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a  légierőnél kerül bevezetésre, a  nyilvános repülőrendezvény szabályairól az  állami célú 
légiközlekedésben szóló 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet módosításával, a  légijárművek statikus 
bemutatójával összefüggő előírások az  állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések 
szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet 83.  § (1)  bekezdésében kapott üzembentartói felhatalmazás 
alapján a Magyar Honvédség parancsnoka intézkedésével, és

e) kapcsolódó dokumentumok: a  NATO egységesítési egyezmény bevezetésével módosítani szükséges 
a  nyilvános repülőrendezvény szabályairól az  állami célú légiközlekedésben szóló 11/1999. (VIII. 26.) 
HM  rendeletet, valamint a  honvédelmi célú repülések és az  ezzel összefüggő tevékenységek irányelveiről, 
a működési feltételekről és követelményekről szóló 185/2016. MH ÖHP PK intézkedést.

4. §  STANAG 6018 (EDITION 4) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR ELECTRONIC WARFARE – AJP-3.6 / Szövetségi 
összhaderőnemi elektronikai hadviselés doktrína című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: KNBSZ,
b) témakezelő: KNBSZ FCSF,
c) a bevezetés időpontja: NATO kihirdetést követő 6 hónapon belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre miniszteri utasítással,
e) fenntartás / reservation: a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) nincsenek haderőnemi komponens 

parancsnokságok, a  doktrína ezen helyzet figyelembevételével kerül alkalmazásra az  MH-ban / in the 
Hungarian Defence Force there are no component commands, the doctrine will be applied in the Hungarian 
Defence Force based on this situation, és

f ) kapcsolódó dokumentumok: Magyar Honvédség Összhaderőnemi Elektronikai Hadviselés Doktrína 
(2. kiadás), MH Doktrína Fejlesztési Terv kód: MD 3.6 (2).

5. §  STANAG 6514 (EDITION 1) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CYBERSPACE OPERATIONS – AJP-3.20 / Szövetségi 
összhaderőnemi kibertér-műveleti doktrína című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelmi) (a továbbiakban: 

MHP HSZ KIB),
b) témakezelő: MHP HSZ KIB,
c) a bevezetés időpontja: NATO kihirdetést 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 a miniszteri utasítással.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 43/2020. (VIII. 14.) HM utasítása  
a miniszteri szemlékről

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

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) A  miniszteri szemlék végrehajtására a  honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, 
működtetéséről és fejlesztéséről szóló HM utasításban, és az  annak felhatalmazása alapján kiadott HM Belső 
Kontrollrendszer Kézikönyvben foglaltakat az ezen utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A miniszteri szemle végrehajtása során a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a honvédelmi 
szervezetek belső kontrollrendszerének részét képező legmagasabb szintű elöljárói ellenőrzés keretében, 
a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) önálló szervezeti egységei és a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetek állományának bevonásával személyesen vagy a  HM honvédelmi államtitkár 
(a  továbbiakban: HM HOÁT) útján ellenőrzi a  honvédelmi szervezetek részére az  Alaptörvényben, a  Hvt.-ben, 
az egyéb jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatok végrehajtásának 
helyzetét, megállapítja a  honvédelmi szervezetek tevékenységének és felkészültségének színvonalát, ezen belül 
különösen az alaprendeltetési feladatai végrehajtására való alkalmasságát és annak szintjét.

 (2) A miniszteri szemle a honvédelmi szervezetek feletti miniszteri irányítói jogkör szerves részeként
a) az irányító által kitűzött célok és az elért eredmények összevetésére,
b) a biztosított erőforrások felhasználása hatékonyságánák és szabályosságának ellenőrzésére,
c) a fejlesztési tervekben – kiemelten a  Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban – 

meghatározott feladatok végrehajtásának értékelésére,
d) a honvédelmi szervezetek működésére vonatkozó szabályozók érvényesülésének vizsgálatára,
e) az alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtására való készenlét, képesség felmérésére,
f ) a működési folyamatok fejlesztési irányainak meghatározására
szolgál.

 (3) A  miniszteri szemle célja az  ellenőrzendő területek meghatározása, az  ellenőrzés módszere, kiterjedtsége 
szemlénként eltérő lehet.

3. § (1) A miniszteri szemlékkel összefüggő tevékenységek irányítását a HM HOÁT látja el.
 (2) A  miniszteri szemlék előkészítésének és végrehajtásának koordinációját a  HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok 

Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF) végzi.

4. §  A  miniszteri szemlék tervezése az  éves és havi munkatervek összeállításával és a  tervezett feladatok 
megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló HM utasítás előírásai figyelembevételével 
a következők szerint történik:
a) a tárgyévet követő évben miniszteri szemlével érintett honvédelmi szervezetekre, illetve szemle keretében 

vizsgálandó kiemelt feladatokra, témakörökre – a HM közigazgatási államtitkárával (a továbbiakban: HM KÁT) 
és parlamenti államtitkárával (a továbbiakban: HM PÁT) egyetértésben a  HM HOÁT tesz javaslatot, amelyet 
tárgyév október 15-ig felterjeszt a miniszter részére jóváhagyásra,

b) a miniszter által jóváhagyott miniszteri szemlék adatait a HM KTKF biztosítja a munkatervező modulba,
c) a HM KTKF az elrendelt miniszteri szemle adatait – így különösen a miniszteri szemlére tervezett honvédségi 

szervezetek körét, a  miniszteri szemle végrehajtásának tervezett dátumát és az  ellenőrizni tervezett 
szakterületek, szaktevékenységek felsorolását – honvédségi szervezetek érintettsége esetén megküldi 
a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) részére.

5. § (1) A miniszteri szemle előkészítéséről és végrehajtásáról miniszteri körlevél rendelkezik, amely tartalmazza különösen
a) a miniszteri szemle végrehajtásának jogszabályi felhatalmazását, általános előírásait,
b) a miniszteri szemle célját, a  miniszteri szemlével érintett honvédelmi szervezetek, az  ellenőrzésre kijelölt 

területek, szakterületek felsorolását,
c) a miniszteri szemle végrehajtásának időpontját,
d) az ellenőrzendő időszakot,
e) az albizottságok felsorolását,
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f ) a miniszteri szemle végrehajtásának részletes feladatait, ütemtervét, az  ellenőrzésre kijelölt területek, 
szakterületek ellenőrzési témáinak, illetve altémáinak sorrendjében,

g) az albizottságok munkájában részt vevő ellenőri állomány kijelölésének és felkészítésének elveit,
h) az ellenőrök és az ellenőrzöttek tervezett felkészülési feladatait,
i) az ellenőrzés végrehajtását érintő, esetlegesen felmerülő speciális szakterületi, szakmai felkészültségi igényt,
j) az ellenőrzésre kijelölt területek, szakterületek követelményeit, az értékelés és a minősítés elveit, a miniszteri 

szemle összesített minősítésének rendjét és
k) az összefoglaló jelentés elkészítésének rendjét.

 (2) A 4. § szerint tervezett miniszteri szemle előkészítéséről és végrehajtási rendjéről a miniszteri szemle kezdőnapját 
megelőző 60. napig, a  miniszter által eseti jelleggel elrendelt miniszteri szemle előkészítéséről és végrehajtási 
rendjéről a  miniszteri döntést követő 30. napig, de legalább a  miniszteri szemle kezdőnapját megelőző 60. napig 
a HM KTKF összeállítja az (1) bekezdés szerinti miniszteri körlevelet, és felterjeszti kiadmányozásra.

 (3) A honvédelmi államtitkár a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza a miniszteri szemlék előkészítéséről 
és végrehajtásáról szóló miniszteri körlevelet, valamint a  miniszteri szemlék bizottsági és albizottsági tagjainak 
megbízóleveleit.

 (4) A  miniszteri körlevelet a  HM KTKF megküldi a  miniszteri szemlében érintett honvédelmi szervezetek részére, 
a  miniszteri szemlében érintett honvédelmi szervezetek közvetlen szolgálati elöljárójának egyidejű tájékoztatása 
mellett.

6. § (1) A miniszteri szemlét a miniszter vagy a HM HOÁT által vezetett, és a HM HOÁT által – a HM KÁT-tal és HM PÁT-tal 
egyetértésben – kijelölt bizottság a szakterületenként létrehozott albizottságok útján hajtja végre.

 (2) A  miniszteri körlevél alapján a  miniszteri szemlét végrehajtó albizottságok vezetőinek személyére a  HM KTKF 
főosztályvezetője, tagjainak személyére a  szemlébe bevont honvédelmi szervezetek – a  HM esetében az  önálló 
szervezeti egységek – vezetői tesznek javaslatot.

 (3) A (2) bekezdés szerinti javaslatok alapján a miniszteri szemle kezdőnapját megelőző 40. napig a HM KTKF összeállítja 
a  miniszteri szemlét végrehajtó bizottság és az  albizottságok tagjainak névsorát, amelyet a  HM parlamenti 
államtitkárával, a  HM közigazgatási államtitkárával, a  HM helyettes államtitkáraival és a  HM gazdasági ügyekért 
felelős államtitkári főtanácsosával történő egyeztetést követően a HM HOÁT-hoz terjeszt fel jóváhagyásra.

 (4) Az albizottságnak nem lehet tagja, az
a) aki a  miniszteri szemlét megelőző 1 évben az  ellenőrzött honvédelmi szervezetnél hivatásos, szerződéses 

vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesített, vagy az  ellenőrzött honvédelmi szervezettel 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban állt, vagy

b) akinek közeli hozzátartozója az  ellenőrzött honvédelmi szervezetnél hivatásos, szerződéses vagy önkéntes 
tartalékos katonai szolgálatot teljesít, vagy az ellenőrzött honvédelmi szervezettel honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban áll.

 (5) A bizottsági és albizottsági tagok kijelölése az 1. melléklet szerinti, a HM HOÁT által kiadmányozott megbízólevéllel 
történik.

 (6) A megbízólevél – e megnevezés mellett – a következőket tartalmazza:
a) a  bizottsági, albizottsági tag nevét, szolgálati vagy munkáltatói igazolványának vagy – ha szolgálati 

igazolvánnyal nem rendelkezik – személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas 
igazolványának számát;

b) az ellenőrzött honvédelmi szervezet, illetve szervezeti egység megnevezését;
c) az ellenőrzés tárgyát és célját;
d) az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazásra történő hivatkozást;
e) a megbízólevél hatályosságát;
f ) a kiállítás keltét;
g) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

7. § (1) A  HM HOÁT a  miniszteri szemle lezárultát követő 60. napig, az  albizottsági jelentések alapján összeállított 
összefoglaló jelentést a HM KÁT útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére.

 (2) Az  összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell az  ellenőrzött, illetve az  ellenőrzésben érintett más szervezet 
vezetőjének intézkedési kötelezettségét, a  miniszteri szemle megállapításai feldolgozásának módját és beépítését 
a honvédelmi szervezet működésébe.

 (3) A  jóváhagyott összefoglaló jelentés kézhezvételét követő 20. munkanapig az  ellenőrzött honvédelmi szervezet 
vezetője összeállítja, és szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a  HM HOÁT-on keresztül a  miniszter részére 
a számára elrendelt feladat végrehajtásának módjára vonatkozó Intézkedési tervet.
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 (4) Az intézkedési javaslattal érintett honvédelmi szervezet vezetője az intézkedések megvalósulásának eredményeiről 
– az  Intézkedési tervben szereplő feladatok teljes végrehajtásáig – félévente szolgálati úton jelentést terjeszt fel 
a HM KTKF-en keresztül a HM HOÁT részére.

 (5) Az  Intézkedési terv megvalósulását a  HM KTKF a  beérkezett jelentések alapján nyomon követi, arról félévente 
beszámol a  HM HOÁT-nak. Szükség esetén javaslatot tesz az  Intézkedési tervben meghatározott feladatok 
végrehajtásának utóellenőrzésére.

 (6) A HM HOÁT kezdeményezheti az Intézkedési tervben felsorolt feladatok végrehajtásának utóellenőrzését.
 (7) Rendszerszintű, az  adott ellenőrzési fókuszon túlmutató problémák észlelése esetén, azok okainak feltárása 

érdekében a HM HOÁT a miniszternél további vizsgálat elrendelését kezdeményezheti a szakterületileg feladatkörrel 
rendelkező HM önálló szervezeti egység, illetve honvédelmi szervezet vezetője vagy a  HM Belső Ellenőrzési 
Főosztály főosztályvezetője részére.

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

9. §  Hatályát veszti a miniszteri szemlékről szóló 42/2016. (VIII. 12.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 43/2020. (VIII. 14.) HM utasításhoz

Megbízólevél (minta)

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . számú példány
HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR

Nyt. szám:

MEGBÍZÓLEVÉL

A miniszteri szemlékről szóló 43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás 6. § (5)  bekezdésében foglaltak alapján megbízom 
………………………………………………………………………………………………………… (név, rendfokozat) 
a(z) …………………………………… (szolgálati hely, beosztás) (szolg. ig. / a személyazonosító igazolvány vagy más 
személyazonosításra alkalmas igazolvány száma: …………), hogy a  miniszteri szemlékről szóló 43/2020. (VIII. 14.) 
HM utasítás előírásai szerint miniszteri szemle keretében a(z) ………………………………… bizottság/albizottság 
vezetőjeként/tagjaként ellenőrzést végezzen a  megbízólevél aláírásának napjától a  20XX. …………-ig terjedő 
időszakban. Az ellenőrzés lefolytatására a 20…. évi HM Intézményi Munkaterv (nyt. szám: ………) Éves Ellenőrzési 
Terve (sorszám: ………) alapján kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya és célja:
……………………………… keretében felmérni és értékelni a(z) ……………………………

Ellenőrzésre kerülő szervezetek:
– …………………………………………………

A megbízott a nemzetbiztonsági követelményeknek megfelel, jogosult:
– az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni,
– az ellenőrzött szervnél az  ellenőrzés tárgyához kapcsolódó nyílt, valamint – a minősített adat védelmére 

vonatkozó előírások betartásával – minősített adatot tartalmazó iratokba, dokumentumokba és elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt 
esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvbe rögzítetten átvenni,

– személyes adatokat megismerni és kezelni az adatvédelmi előírások betartásával,
– az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely beosztottjától, alkalmazottjától írásban vagy 

szóban információt kérni.

Jelen megbízólevél 20…. ………………-ig hatályos.

Budapest, 20……………-n

P. H.

  …………………………………………

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző ():
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A honvédelmi miniszter 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

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 szervezetre 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet) terjed ki.

 (2) Az utasítás előírásait a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó 
szakképző intézményre is alkalmazni kell.

 (3) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat belső kontrollrendszerét – figyelemmel a  szaktevékenységére vonatkozó 
jogszabályi és egyéb normatív szabályozói előírásokra – ezen utasítás alapján önállóan alakítja ki, működteti és 
fejleszti.

 (4) A  100 fő átlagos költségvetési létszám alatti, pénzügyi és logisztikai ellátásra utalt honvédelmi szervezet számára 
meghatározott, az  operatív belső kontrollrendszert (a továbbiakban: OBKR) érintő sajátos előírásokat a  HM Belső 
Kontrollrendszer Kézikönyv kiadásáról szóló HM KÁT szakutasítás mellékleteként kiadásra kerülő HM Belső 
Kontrollrendszer Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) tartalmazza. Honvédségi szervezet esetében a  sajátos 
előírások alkalmazásához a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) 
engedélye szükséges.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti sajátos előírások közül az  integritás felelős kijelölésére vonatkozó könnyítés nem 
alkalmazható a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézményre és az MH Modernizációs Intézetre.

 (6) Az  5.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti független államháztartási belső ellenőrzési tevékenység fejezeti szabályait 
külön HM utasítás állapítja meg.

 (7) A miniszter törvényességi felügyeleti jogköréhez tartozó szakellenőrzés szabályait külön HM utasítás állapítja meg.
 (8) A  miniszteri szemlével kapcsolatos – jelen utasításban megfogalmazottaktól eltérő – feladatokat, eljárásrendet 

a miniszteri szemlékről szóló HM utasítás szabályozza.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
a) belső kontrollrendszer: a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezeti szintű és a  honvédelmi 

szervezet intézményi tevékenységének teljes vertikumát lefedő komplex vezetési, irányítási és ellenőrzési 
rendszer, amely elősegíti a  fejezeti és szervezeti célok elérése érdekében a  miniszter, valamint az  adott 
honvédelmi szervezet vezetője, parancsnoka (a továbbiakban együtt: vezető) rendelkezésére álló erőforrások 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, a szervezeti integritás növelését, valamint 
a szabályozókban és a vezető által megfogalmazott és elvárt értékek érvényesülését,

b) ellenőrzési nyomvonal: a  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 6. § (3) bekezdése szerinti dokumentum, melyben 
a honvédelmi szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni,

c) folyamatmenedzsment: olyan eljárás, melynek célja a  működési folyamatok hatékony tervezése, szervezése, 
irányítása, az  értékelési eredmények alapján azok fejlesztése, magába foglalva a  honvédelmi szervezet 
működési folyamatainak felmérését, az  ismétlődő tevékenységek azonos módon történő kezelését, 
a  folyamatok logikai struktúrájának ábrázolását, a  folyamatokhoz kapcsolódó célok és felelősségi körök 
meghatározását, a  folyamatgazdák kijelölését, a  folyamatokhoz rendelt kimeneti követelmények, elvárt 
eredmények és dokumentumok, a  végrehajtási határidők meghatározását, valamint a  végrehajtással 
kapcsolatos beszámolást,

d) folyamattérkép: olyan ábra vagy táblázat, mely a  szervezeti célokhoz kapcsolva tartalmazza a  honvédelmi 
szervezet fő- és részfolyamatainak rendszerét,

e) Harcászati Értékelő Programok: a  NATO által alkalmazott Combat Readiness Evaluation, Tactical Evaluation 
és Special Operation Forces Evaluation elnevezésű értékelő programok,

f ) honvédségi szervezet: a Hvt. 80. § 14. pontja szerinti szervezet,
g) információs és kommunikációs rendszer: a honvédelmi szervezet vezetési szintjeinek, valamint a külső és belső 

felhasználóknak a szervezet működésével kapcsolatos – meghatározott szintű és tartalmú – adatok kezelését 
és tárolását, információk előállítását és továbbítását biztosító rendszer, amely magában foglalja 
a  technológiai hátteret, eljárásokat, az  integritást sértő események bejelentésére vonatkozó eljárásokat 
és  technológiákat, a  bejelentő védelmi rendszert, a  vezetői beszámoláshoz kapcsolódó információkat és 
okmányokat, valamint a kapcsolódó szabályozókat és az információáramlással kapcsolatos tevékenységeket, 
eljárásokat,
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h) integrált kockázatkezelési rendszer: a  kockázatok kezelésének olyan rendszere, mely magában foglalja 
a  honvédelmi szervezet által azonosított folyamatok működési és integritási kockázatainak felmérését, 
a  kockázatok értékelését, a  kockázatkezelési intézkedési terv összeállítását és az  abban meghatározott 
intézkedések végrehajtásának nyomon követését,

i) integritás: a honvédelmi szervezet szabályszerű, a szervezet vezetője, valamint a szolgálati és szakmai elöljáró 
vagy felettes vezető által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése,

j) integritásfejlesztés: a  honvédelmi szervezet által folyamatosan végzett tevékenység, mely magában foglalja 
a  honvédelmi szervezet működési folyamatainak, azok átláthatóságának, hatékonyságának fejlesztését, 
a  működésből eredő integritáskockázatok csökkentését és a  szervezeti kultúra preventív szemléletű 
fejlesztését,

k) integritásirányítási rendszer: a  honvédelmi szervezet irányításának funkcionális alrendszere, amely 
a  honvédelmi szervezet integritásalapú működésének megteremtésével biztosítja a  szervezeti kultúra 
egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározásával, a működési folyamatok átláthatóvá 
tételével, nyomon követési és visszacsatolási rendszer kiépítésével, a  szervezeti integritás fejlesztését célzó 
módszerek és eszközök bevezetésével,

l) kontrollkörnyezet: az  OBKR azon része, mely tartalmazza mindazon tevékenységeket, elveket, eljárásokat, 
melyeket a  honvédelmi szervezet a  szervezeti célok elérése érdekében alkalmaz, ideértve többek között 
a  szervezeti célok meghatározását, a  belső szabályzatok kidolgozását, valamint a  felelősségi és hatáskörök 
kijelölését,

m) kontrolltevékenység: a honvédelmi szervezet szabályszerű, integritáselvű működéséhez szükséges, általában 
szabályozókban megfogalmazott ellenőrzési tevékenység, amelybe beletartoznak a  honvédelmi szervezet 
folyamataiba épített megfelelőségi, szabályszerűségi és teljességi kontrollok,

n) középirányító honvédelmi szervezet: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
9/A.  § (3)  bekezdés b)  pontja 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 alapján a  Magyar Honvédség Parancsnoksága 
(a  továbbiakban: MHP), valamint azok a  más magasabb szintű parancsnokságok, melyek alapító okiratuk 
szerint annak minősülnek,

o) monitoring: a  honvédelmi szervezet tevékenységének és a  kitűzött célok megvalósításának 
–  mutatószámokon alapuló – nyomon követését biztosító rendszer, mely az  operatív tevékenységek 
keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az  operatív tevékenységektől 
függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

2. A belső kontrollrendszer célja, felépítése és működése

3. §  A  belső kontrollrendszer kiépítése során a  szervezeti célok elérése, valamint a  szervezeti és katonai értékek 
érvényesülése érdekében a honvédelmi szervezet vezetője köteles
a) olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben egyértelműek és átláthatók a  folyamatok, a  honvédelmi 

szervezet működésének rendje, a  szervezeti struktúra, egyértelműen elhatároltak a  felelősségi körök, és 
a honvédelmi szervezet működése illeszkedik a szervezet céljaihoz,

b) olyan belső kontrollrendszert – integrált kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és 
kommunikációs rendszert és monitoring rendszert – kialakítani és működtetni, amelyben biztosított az egyes 
rendszerelemek összehangoltsága, és a  rendszerből kinyerhető információk támogatják a  vezetőt 
a honvédelmi szervezet működésének irányításában, vezetésében, és

c) olyan eljárásokat kialakítani, amelyek – az  integritásirányítási rendszer és az  integritás folyamat-
menedzsment rendszer együttes alkalmazásával – hozzájárulnak a  honvédelmi szervezet integritása 
erősítéséhez, és biztosítani képesek a szervezeti integritást sértő események számának csökkenését.

4. § (1) Az  OBKR-rel összefüggő fejezeti szintű, a  szabályalkotási feladatokon keresztül megvalósuló irányítási és 
koordinációs tevékenységet a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) látja 
el.

 (2) Az  integritásirányítási szakterületen a  koordinációs és tanácsadási tevékenységet a  HM Kontrolling és 
Integritásfejlesztési Főosztály végzi.

 (3) A honvédségi szervezetek vonatkozásában a koordinációs és tanácsadási tevékenységet az MHP végzi.
 (4) A  miniszter a  számára jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörben végrehajtandó – ellenőrzést az  arra 

jogszabályban kijelölt honvédelmi szervezet által és az ott meghatározott eljárásrend szerint hajtja végre.
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5. § (1) A HM fejezet belső kontrollrendszere az alábbi kontrollfunkciókat tartalmazza:
a) a 6. § szerinti elöljárói ellenőrzéseket,
b) a honvédelmi szervezet saját intézményi működési körére kialakított operatív belső kontrolljait, valamint
c) az operatív tevékenységektől függetlenül működő – az Áht. 70. §-a hatálya alá tartozó – államháztartási belső 

ellenőrzést.
 (2) A  HM mint költségvetési szerv (a továbbiakban: minisztérium) esetében kockázatalapú döntés-előkészítési és 

-támogatási rendszer működik, amely magában foglalja a  HM fejezet egészére kiterjedő tanácsadási jogkörrel 
rendelkező integritás tanácsadó vezetésével működő integritásirányítási rendszert és integritás 
folyamatmenedzsment rendszert is.

 (3) A  honvédelmi szervezet vezetője az  OBKR-t a  vonatkozó jogszabályok, valamint a  Kézikönyv szerint alakítja ki, 
működteti és fejleszti.

3. Elöljárói ellenőrzés

6. §  Az elöljárói ellenőrzés magában foglalja
a) a szolgálati elöljárói, hivatali felettesi ellenőrzéseket;
b) a szakmai elöljárói, szakmai felettesi hatáskörben végzett ellenőrzéseket és
c) a Harcászati Értékelő Programokat.

7. § (1) Szolgálati elöljárói, hivatali felettesi ellenőrzést
a) minden honvédelmi szervezet vezetője a saját szervezete,
b) a középirányító honvédségi szervezet vezetője az alárendelt honvédségi szervezetek
vonatkozásában személyesen vagy kijelölt bizottság útján végez; és
c) a  miniszter miniszteri szemle keretében a  honvédelmi szervezetek vonatkozásában személyesen vagy 

a HM honvédelmi államtitkára útján végez.
 (2) A szakmai elöljárói, szakmai felettesi ellenőrzések

a) tevékenységi köreinek és az  ellenőrzést végrehajtó honvédelmi szervezet ellenőrzésért felelős vezetőinek 
felsorolását a Kézikönyv 8. függeléke tartalmazza,

b) végrehajtását az a) pont szerinti vezető rendeli el, amelyet személyesen vagy kijelölt bizottság útján végez.
 (3) Az elöljárói ellenőrzést végrehajtó vezető vagy bizottság a jogszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban 

szereplő, a szakterületéhez tartozó területekre vonatkozó ellenőrzési feladatait az ellenőrzött honvédelmi szervezet 
működési körülményeire tekintettel végzi.

 (4) Az ellenőrzésben érintett honvédelmi szervezet szempontjából
a) szervezeten belüli ellenőrzés a  honvédelmi szervezet saját szakállománya által a  szervezet vonatkozásában 

végrehajtott szolgálati és szakmai ellenőrzés, valamint az intézményi szintű államháztartási belső ellenőrzés,
b) szervezeten kívüli ellenőrzés a  Bkr. 13.  § (1)  bekezdésében nevesített szervezetek (a továbbiakban együtt: 

uniós és kormányzati ellenőrző szervek) és az  irányító szerv által végzett ellenőrzés, beleértve 
–  az  (1)  bekezdés a)  pontja kivételével – az  elöljárói ellenőrzést és a  fejezetszintű államháztartási belső 
ellenőrzést.

8. § (1) Az elöljárói ellenőrzés típusai:
a) átfogó ellenőrzés: az  adott honvédelmi szervezet vagy valamely szakterület egy vagy több vezetési szintet 

érintő tevékenysége egészére terjed ki, és az  adott időszakra meghatározott követelmények teljesülését, 
illetve az alaprendeltetésnek való megfelelés érdekében végzett összes tevékenységet vizsgálja,

b) témavizsgálat: egyes alapvető rendelkezések érvényesülésének, a kialakult helyzetnek, állapotnak egy időben 
több honvédelmi szervezetnél történő vizsgálatára, elemzésére, elsősorban a  jelentősebb feladatok 
gyakorlati végrehajtásában jelentkező tendenciák megismerésére, a  kedvezőtlen jelenségek okainak 
feltárására terjed ki,

c) célellenőrzés: az  előírások betartására, egy-egy feladat vagy részterület gyakorlati végrehajtásának 
felmérésére vagy egy konkrét eset körülményeinek vizsgálatára irányul,

d) utóellenőrzés: a  korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében hozott intézkedések 
végrehajtásának vizsgálatára irányul.

 (2) Az  elöljárói ellenőrzés az  elrendelő rendelkezése szerint – annak céljától és tartalmától függően – lehet tervezett 
vagy soron kívüli, valamint előzetesen bejelentett vagy váratlan. Az előzetes bejelentést akkor nem kell megtenni, 
ha az meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását, vagy jelentősen befolyásolná annak eredményét.

 (3) Az elöljárói ellenőrzéseket az egyes szakterületek ellenőrzésére vonatkozó belső rendelkezésekben meghatározott 
gyakorisággal kell végrehajtani, figyelembe véve, hogy egy honvédelmi szervezetnél egy időben, azonos témában 
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több elöljárói ellenőrzés nem tervezhető. Az  ellenőrzések tervezésénél figyelembevételre kerül, ha az  adott 
szervezet tekintetében a tárgyévben fejezetszintű ellenőrzést vagy miniszteri szemlét hajtanak végre.

 (4) A  7.  § (2)  bekezdése szerinti elöljárói ellenőrzések végzéséért felelős honvédelmi szervezet az  éves és havi 
munkatervek összeállításával és a  tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő 
feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban meghatározott eljárásrend szerint az  ellenőrzéssel érintett 
honvédelmi szervezet megnevezését, az ellenőrzés tervezett időpontját és típusát megadva, a Munkatervező Modul 
használatával szolgáltat adatot a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére. 
A  HM TKF gondoskodik – a  soron kívüli, valamint váratlan ellenőrzések kivételével – az  elöljárói ellenőrzéseknek 
a HM tárgyévi intézményi munkatervében történő megjelenítéséről.

 (5) Az elöljárói ellenőrzések előkészítésének, végrehajtásának és értékelésének rendjét, az ellenőrzési program mintáját, 
valamint az ellenőrzéshez kapcsolódó jogokat, kötelességeket és felelősségi köröket a Kézikönyv tartalmazza.

 (6) A  szakmai elöljáró, szakmai felettes szakterülete tekintetében, a  szolgálati elöljáró, hivatali felettes pedig 
az  alárendeltjei részére – a  belső rendelkezések kiadásáról szóló HM utasításban meghatározott rend szerint saját 
vagy az  általa kidolgozott és a  szolgálati elöljáró által kiadott – belső rendelkezésben a  szervezete, valamint 
az alárendelt szervezet szintjén alkalmazandó eljárásrendet, kontrollokat határoz meg.

 (7) Az  ellenőrzött, valamint az  ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolásában érintett honvédelmi szervezet 
vezetője felelős az  elöljárói ellenőrzéshez kapcsolódó, a  saját szervezete szintjén jelentkező feladatok 
koordinációjáért, a hatáskörébe tartozó összes feladatot tartalmazó intézkedési terv elkészítéséért és az ellenőrzés 
során tett javaslatokra hozott intézkedések nyilvántartásáért.

 (8) Az  ellenőrzött, valamint a  javaslattal érintett honvédelmi szervezet vezetője az  ellenőrzést vezető által 
meghatározott módon és határidővel számol be a  honvédelmi szervezetnél végrehajtott ellenőrzések alapján 
javasolt intézkedésekről és azok határidejét tartalmazó intézkedési tervben (a továbbiakban: intézkedési terv) 
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról.

 (9) Az intézkedési tervben szereplő határidő az ellenőrzött szervezet kérésére egy alkalommal, a határidő lejárta előtt 
az ellenőrző szervezet írásos hozzájárulásával módosítható.

 (10) A szolgálati vagy szakmai elöljáró az általa végrehajtott átfogó ellenőrzések tapasztalatait tartalmazó, honvédségi 
szervezetet érintő összefoglaló jelentés egy példányát szolgálati úton az MH PK részére felterjeszti.

 (11) A  honvédelmi szervezet vezetője felelős a  saját szervezete vonatkozásában végrehajtott szervezeten belüli 
ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásáért.

9. § (1) A  Harcászati Értékelő Programok a  szövetségesi kötelezettségekből adódó feladatokra való felkészültség 
felmérésének, értékelésének és minősítésének eszközei.

 (2) A  Harcászati Értékelő Programok követelményrendszere a  Szövetséges Műveleti Parancsnokság Erők Szabványai 
dokumentumaira épül, megvalósítása NATO és a nemzeti Harcászati Értékelő Programok keretében történik.

 (3) A Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáért az MH PK a felelős.
 (4) A Harcászati Értékelő Programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását az MH PK intézkedésben szabályozza.
 (5) A  Harcászati Értékelő Programok alapján végrehajtásra kerülő NATO és nemzeti ellenőrzésekkel kapcsolatos 

költségeket az  érintett honvédelmi szervezetek részére külön célelőirányzatként, a  Gyakorlatok és Kiképzési 
Rendezvények Programja keretén belül a  nemzetközi gyakorlatokon és kiképzéseken, megfelelő címrendkódokon 
és elkülönített projektkódon kell tervezni az MHP felügyelete és koordinációja mellett.

10. § (1) A  Harcászati Értékelő Programokkal kapcsolatos feladatokat az  MH PK bedolgozása alapján a  8.  § (4)  bekezdése 
szerinti eljárásrend alkalmazásával a HM éves intézményi munkaterve tartalmazza.

 (2) Az MHP szakterületileg felelős szervezeti egysége a NATO vagy nemzeti Harcászati Értékelő Programok keretében 
végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól összefoglaló jelentést készít az MH PK részére.

 (3) A  NATO vagy nemzeti Harcászati Értékelő Programok értékeléséről készült hivatalos jelentés alapján a  feltárt 
hiányosságok felszámolására a honvédelmi szervezeteknek részletes intézkedési tervet kell készíteniük.

 (4) A  NATO kötelezettségvállalásban szereplő erők intézkedési tervben rögzített hiányosságainak felszámolására 
az érintett honvédelmi szervezetek vezetői intézkednek.

4. Az intézményi szintű, operatív belső kontrollok rendszere

11. § (1) A  honvédelmi szervezet vezetője kialakítja a  Bkr. 3.  §-ában meghatározott alappillérek operatív folyamatainak 
követelményeit intézményi szinten leíró okmányrendszert – a  folyamattérképet, az  ellenőrzési nyomvonalat és 
az integrált kockázat-nyilvántartást – a Kézikönyv okmánymintáinak alapján.

 (2) A  minisztérium operatív belső kontrolljai kialakításának, működtetésének és fejlesztésének részletes szabályait 
a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) szakutasításban határozza meg.
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12. § (1) A  11.  § (1)  bekezdésében meghatározott okmányrendszer alapjaként a  honvédelmi szervezet vezetője elkészíti 
az  OBKR szabályzatot, amely a  honvédelmi szervezet sajátosságait figyelembe véve, a  honvédelmi szervezetre 
vonatkozóan részletesen meghatározza az  OBKR kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
alapvető követelményeket, felelősségi és jogköröket, valamint a végrehajtási szinteket.

 (2) A kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési rendszer folyamatalapú kidolgozásának menetét az 1. melléklet, 
a kialakított, már működő OBKR működésének és fejlesztésének folyamatát a 2. melléklet tartalmazza.

 (3) A honvédelmi szervezetnél – lehetőség szerint a szervezet egészét ismerő – operatív belső kontrollrendszer felelőst 
(a továbbiakban: OBK felelős) kell kijelölni, aki ellátja az  OBKR-hez kapcsolódó okmányrendszer kidolgozásának 
és  az  OBKR működésének irányítását. Az  OBK felelősökre és tevékenységükre vonatkozó előírásokat a  Kézikönyv 
tartalmazza.

 (4) Az  OBK felelős szakmai felkészítés céljából legalább egy alkalommal – a  feladatra történő kijelölését követő év 
december 31-ig – részt vesz a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési 
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló PM rendelet 
16. §-a szerinti továbbképzésen.

13. § (1) A honvédelmi szervezet vezetője az őt érintő, szervezeti integritást sértő események kezelésének, illetve a szervezeti 
integritást sértő eseményekre irányuló bejelentések fogadásának, feldolgozásának és belső kivizsgálásának 
eljárásrendjét belső rendelkezésben szabályozza.

 (2) A honvédelmi szervezet vezetője szervezete állományából a feladatra személyisége és képességei alapján alkalmas 
– integritás felelőst – a  HM esetében integritás tanácsadót – jelöl ki. Az  integritás felelős feladatkörében nem 
helyettesíthető, tartós akadályoztatása esetén a feladatkörre új személy kijelölése szükséges.

 (3) Az 1. § (4) bekezdése szerinti honvédelmi szervezet esetében integritás felelős kijelölése nem kötelező, az integritás 
felelősi feladatokat az  MHP alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezet esetében az  MHP integritás felelőse, 
a  miniszter alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezet esetében a  HM integritás tanácsadója látja el. 
Az  integritás felelősökre és tevékenységükre vonatkozó előírásokat a  Kézikönyv vonatkozó előírásai alapján kell 
megállapítani.

 (4) Az integritás felelőshöz érkező központi bejelentés megtétele nem minősül a szolgálati út megkerülésének.

14. § (1) A  HM integritás tanácsadót a  HM KÁT megbízólevéllel jelöli ki az  integritásfejlesztési feladatokat ellátó HM szerv 
állományából. Az integritás tanácsadó tevékenységi köre kiterjed a szervezet- és integritásfejlesztéshez kapcsolódó 
munkafolyamatok és munkacsoportok koordinálására, a  folyamatmenedzsment kiépítésének koordinálására és 
az integritási tanácsadásra.

 (2) A  HM KÁT a  HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár javaslatára a  HM Igazgatási és Jogi 
Képviseleti Főosztály állományából egy fő jogi végzettségű személyt jelöl ki a  minisztériumba érkező 
–  az  integritással, korrupcióval összefüggő, büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás indítását megalapozó – 
központi bejelentések kezelésére és kivizsgálására. A  kijelölt személy e  feladatkörében nem helyettesíthető, 
munkaköri leírásában vagy beosztási okiratában e feladatkörét szerepeltetni kell.

 (3) A  kormányzati és nemzetközi szervezetek által kezdeményezett, ezen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek 
működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokkal összefüggő feladatok végrehajtása érdekében 
–  külön HM utasítás szerint – a  HM-ben az  integritás tanácsadó vezetésével Integritásfejlesztési Munkacsoport, 
valamint a tevékenység fejezeti összehangolása érdekében Integritásfejlesztési Szakmai Munkacsoport működik.

15. § (1) Az OBKR felelősségi szintjeit úgy kell meghatározni, hogy a rendszer működtetése és fejlesztése során a honvédelmi 
szervezet teljes struktúrája és működési rendje lefedésre, az azokkal összefüggő okmányok kialakításra kerüljenek.

 (2) Az  OBK felelős és az  integritás felelős tevékenységét a  honvédelmi szervezetnél egy személy is elláthatja. 
E feladatokat és a kijelölést az érintett személyek munkaköri leírásában vagy beosztási okiratában szerepeltetni kell.

 (3) Ha egy honvédelmi szervezetnél OBK felelős és integritás felelős is kijelölésre kerül, az  OBKR szabályzatnak 
és  az  érintettek munkaköri leírásának vagy beosztási okiratának tartalmaznia kell a  kettejük közötti 
munkamegosztást is.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés alapján kijelölt személyek részére felkészítő és rendszeres továbbképzések kerülnek 
megtartásra a minisztérium és az MHP szintjén.

 (5) A  honvédelmi szervezet a  11.  § (1)  bekezdése szerinti okmányait a  pénzügyi és számviteli, valamint a  logisztikai 
utaltsági rendnek megfelelően az  ellátását biztosító illetékes honvédelmi szervezetek bedolgozásait figyelembe 
véve dolgozza ki.

 (6) Az  OBKR, valamint a  kapcsolódó okmányok felülvizsgálatát, szükség szerinti aktualizálását, pontosítását 
a jogszabályi változásoknak, a honvédelmi szervezet feladatainak, illetve a honvédelmi szervezet utaltsági rendjének 
változásával összefüggésben esetenként, de évente legalább egy alkalommal el kell végezni.
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16. § (1) Az  ellátást biztosító honvédelmi szervezet vezetője a  kapcsolódó tevékenységek, kötelező egyeztetések 
meghatározása, a kockázatok felmérése, értékelése és kezelése terén jelentkező feladatok, a kapcsolódási pontok, 
a hatáskörök egyértelmű, összehangolt szerepeltetése érdekében biztosítja az utalt honvédelmi szervezetek részére 
a 15. § (5) bekezdése szerinti szakmai együttműködést.

 (2) A szervezeti elkülönülés okán jelentkező, az ellátói jogosultságból, kötelezettségből fakadó folyamatok szabályszerű 
végrehajtásáért az  ellátó honvédelmi szervezet vezetője, az  ellátó honvédelmi szervezet bedolgozása alapján 
az ellátással összefüggő folyamatoknak az ellátott honvédelmi szervezet OBKR-ébe történő beépítéséért az ellátott 
honvédelmi szervezet vezetője a felelős.

 (3) A  tevékenységek mélységét, részletességét az  ellátott honvédelmi szervezet kapcsolódó szakfeladataival 
összhangban kell meghatározni.

17. § (1) Az  MHP válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egységei 
(a  továbbiakban: ideiglenes katonai szervezetek) OBKR-e részét képezi az  MHP – mint a  megalakításukra kijelölt 
honvédelmi szervezet – OBKR-ének, amelynek kialakításáért az  MH PK a  felelős az  ideiglenes katonai szervezet 
adatszolgáltatása alapján.

 (2) Az ideiglenes katonai szervezetek pénzügyi, ellátási és gazdálkodási feladataik támogatására kijelölt együttműködő 
honvédelmi szervezetek a  16.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az  MHP 
részére.

18. § (1) A  honvédelmi szervezet vezetője a  belső kontrollrendszer kialakítását, működését és minőségét a  Kézikönyv 
11.  függeléke szerinti kérdéslista alapján értékeli, arról a  Bkr. 1.  melléklete szerint nyilatkozik, és a  nyilatkozatot 
a zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás önálló mellékleteként a HM Védelemgazdasági Hivatal, 
valamint ezzel egy időben elektronikus másolatban a HM GTSZF részére a tárgyévet követő év április 10-ig megküldi.

 (2) A Bkr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a nyilatkozattételi kötelezettséghez kapcsolódó értékelési 
kötelezettséget a Bkr. 1. melléklete szerinti tartalommal és formában kell teljesíteni.

 (3) A HM GTSZF az  (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok másolatait, valamint a minisztérium HM KÁT által aláírt eredeti 
nyilatkozatát és a nyilatkozatok alapján összeállított összefoglaló jelentést a kísérőlevéllel együtt a tárgyévet követő 
év április 20-ig felterjeszti a  miniszter részére a  nyilatkozatoknak az  államháztartásért felelős miniszter részére 
a Bkr. 11. § (2) bekezdése szerinti határidőben történő megküldés érdekében.

 (4) Az ellátott honvédelmi szervezet vezetőjének a Bkr. 1. mellékletében meghatározott nyilatkozata alátámasztásaként 
az  ellátó honvédelmi szervezet részéről a  zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás aláírására 
jogosult pénzügyi gazdasági vezető, valamint az  ellátó honvédelmi szervezet logisztikai vezetője nyilatkozik 
az  ellátott honvédelmi szervezet vezetője részére az  adott honvédelmi szervezetre vonatkozóan, a  3.  melléklet 
szerinti formában és tartalommal.

5. Az uniós és kormányzati ellenőrző szervezetek által végrehajtott ellenőrzés

19. § (1) Az  uniós és kormányzati ellenőrző szervek által végrehajtott ellenőrzések esetén az  ellenőrzött honvédelmi 
szervezet vezetője felelős a  kért adatszolgáltatás teljes körű és határidőben történő teljesítéséért, valamint 
az ellenőrzésekhez kapcsolódó, a saját szervezete szintjén jelentkező feladatok koordinációjáért

 (2) Az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett honvédelmi szervezet vezetője felelős a Bkr. 45. §-ában meghatározott 
tartalom szerinti intézkedési terv elkészítéséért és a javaslatokra hozott intézkedések nyilvántartásáért, a Kézikönyv 
9. függelékében előírt formában és tartalommal.

20. § (1) Az  ellenőrzött honvédelmi szervezet vezetője az  uniós és kormányzati ellenőrző szervek részére a  külön 
jogszabályban vagy annak hiányában az  ellenőrző szervezet által meghatározott módon és határidőre számol be 
az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról.

 (2) A  Bkr. 14.  § (2)  bekezdésében előírtak szerint a  honvédelmi szervezet vezetője az  uniós és kormányzati ellenőrző 
szervek által végrehajtott ellenőrzések alapján tett intézkedések helyzetéről a 19. § (2) bekezdésében meghatározott 
nyilvántartás alapján beszámolót készít, melyet – amennyiben a  HM BEF más időpontot nem határoz meg – 
a  tárgyévet követő év január 31-ig megküld a  HM BEF részére. A  honvédségi szervezet vezetője a  szervezeténél 
lefolytatott ellenőrzések során tett intézkedésekre vonatkozó jelentést az  MHP BEF útján terjeszti elő az  MH PK 
részére.

 (3) A (2) bekezdésben foglalt beszámoló tartalmazza a tárgyévben határidős intézkedések rövid leírását, a végre nem 
hajtott intézkedések esetén az  elmaradásuk okát, továbbá önálló mellékletként a  19.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott, a beszámoló alapját képező nyilvántartást, számba véve és szerepeltetve az esetlegesen áthúzódó 
és a tárgyévet követő határidőhöz kötött feladatokat is. A beszámolóban összefoglalóan értékelni kell az ellenőrzést 
követően tett intézkedések hatását a honvédelmi szervezet működésére.
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6. Záró rendelkezések

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

22. §  Az  utasítás hatálybalépését követő 30. napig a  HM GTSZF kidolgozza a  honvédelmi szervezetek belső 
kontrollrendszerének kialakítására, működtetésére és fejlesztésére vonatkozó Kézikönyvet. A  jóváhagyott 
Kézikönyvet a  HM GTSZF megküldi a  HM Jogi Főosztály részére az  intranet HM és MH szabályzók elektronikus 
nyilvántartásába történő feltöltése érdekében.

23. §  Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről 
szóló 43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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3. melléklet a 44/2020. (VIII. 14.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

 A) Alulírott …………………………………………………, a(z) …………………………………… honvédelmi szervezet 
gazdasági vezetője/logisztikai vezetője1 az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a  honvédelmi szervezetek 
működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján gondoskodtam:

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasításban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan végrehajtásáról.

Kelt: ………………………………………

P. H.

  ……………………………………… 
  aláírás

 B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ………………………………………

P. H.

  ……………………………………… 
  aláírás

1 A megfelelő aláhúzandó.
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A honvédelmi miniszter 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítása  
a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról

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

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetekre, valamint 
a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi 
szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre terjed ki.

2. §  Az utasítása alkalmazásában
a) Bizottság: a  magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: 

Htv.) 6. § (2) bekezdése szerinti, a miniszter munkáját segítő Ágazati Értéktár Bizottság,
b) Honvédelmi Értéktár: a  Htv. 6.  § (1)  bekezdése alapján a  honvédelmi ágazatban azonosított nemzeti 

– honvédelmi és katonai – értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó adatok gyűjteménye.

3. §  A Honvédelmi Értéktár célja a honvédelmi ágazatban azonosított értékek rendszerezése és megőrzése.

4. §  Az  értékek Honvédelmi Értéktárba kerüléséről a  miniszter dönt, akinek a  döntését a  Bizottság szakmai javaslattal 
segíti.

5. §  A Bizottság
a) elnöke a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkár,
b) alelnöke a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
c) további tagjai:

ca) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) parancsnoka, vagy az általa kijelölt 
személy,

cb) a  HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője, vagy az  általa kijelölt 
személy és

cc) a Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt személy.

6. § (1) A  HM Oktatási, Tudományszervezési és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) az  értékek Honvédelmi 
Értéktárba történő felvételét kérő javaslatok közül csak azokat fogadhatja be elbírálásra, amelyet a  HM honlapján 
közzétett nyomtatványon nyújtanak be.

 (2) Ha a kérelemben nem kerültek feltüntetésre a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről 
és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott adatok, akkor a javaslatot a HM OTKF hiánypótlásra visszaadja.

7. §  A HM OTKF
a) a  Honvédelmi Értéktár adatainak a  Hungarikum Bizottság felé történő megküldéséért felelős szervezeti 

egység,
b) végzi a Honvédelmi Értéktárba kerülő értékek szakmai anyagának a weboldalra történő feltöltését,
c) előkészíti a Bizottság üléseit, és
d) ellátja a Bizottság titkársági feladatait.

8. §  A  Bizottság szakmai javaslattétel céljából szakértők bevonását kezdeményezheti. A  szakértők tiszteletdíjban 
részesülnek. A  tiszteletdíj összegét a  szolgálati viszonyon, a  közalkalmazotti jogviszonyon és a  munkaviszonyon 
kívüli tevékenységek díjazását szabályozó HM utasítás szerint kell megállapítani.

9. §  A  Honvédelmi Értéktárba kerülő ágazati értékekről a  HM HIM szakértője vagy a  HM HIM által felkért szakértő 
szakmai ismertető anyagot dolgoz ki, amelyért a  szolgálati viszonyon, a  közalkalmazotti jogviszonyon és 
a  munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazását szabályozó HM utasítás szerint részére a  Bizottság tiszteletdíjat 
állapít meg, amelyet a HM HIM fizet meg.
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10. § (1) A Bizottság az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül megtartja alakuló ülését.
 (2) A  Bizottság alakuló ülésén elfogadja működési rendjére, feladataira vonatkozó, Honvédelmi Értéktár Bizottság 

Alapszabályzatát, melyet a Bizottság elnöke jóváhagyásra felterjeszt a miniszter részére.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 46/2020. (VIII. 14.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló  
33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

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

1. § (1) A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetre (a továbbiakban: 
honvédelmi szervezet) terjed ki.”

 (2) Az Ut. 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézményre.”

 (3) Az Ut. 1. § (3) bekezdés 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
„2a. más szervezet: belső ellenőrzési feladatok ellátására a  Bkr. 15.  § (5)  bekezdése alapján a  miniszter 
jóváhagyásával kijelölt, vagy a  4.  § (2)  bekezdése szerint az  irányító által kijelölt szervezet, továbbá a  Bkr. 15.  § 
(6) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás alapján az irányító szervezet,”

2. § (1) Az Ut. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelmi szervezet vezetője a  belső ellenőrzési kötelezettség biztosítása érdekében a  belső ellenőrzést 
végző egység vagy szervezeti elem, illetve az (1a) bekezdés szerint miniszteri engedély alapján a belső ellenőrzési 
tevékenységet ellátó személy jogállását, rendeltetését, feladat- és hatáskörét a  HM fejezet sajátos gazdálkodási 
szabályaira figyelemmel, az  érvényes ellátási utaltsági rend függvényében a  helyi viszonyoknak megfelelően 
határozza meg a  szervezeti és működési szabályzatában, a  munkaköri leírásokban, illetve a  belső ellenőrzési 
kézikönyvben. A jogállás, feladat- és hatáskör meghatározása során alapelvként kell kezelni, hogy
a) a  belső ellenőr tevékenységének a  honvédelmi szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó irányítási, 
vezetési, kiemelten az  integritásirányítási és belső kontrollrendszerre kell irányulnia, ezáltal elsősorban annak 
a  munkáltatói jogkörébe tartozó szolgálati személyek, alkalmazottak tevékenységére és szabályozottságára kell 
kiterjednie,
b) a honvédelmi szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó gazdálkodási folyamatok teljes körű megítélése 
érdekében logisztikai, infrastrukturális-elhelyezési, egészségügyi, valamint pénzügyi és számviteli utaltság esetén 
az  ellátást végző honvédelmi szervezetek kötelesek az  ellátásra utalt honvédelmi szervezet belső ellenőre részére 
a  náluk keletkezett megbízható, valós adatokat, információkat, okiratokat, a  könyvelés alapját képező számviteli 
bizonylatokat rendelkezésre bocsátani,
c) az  ellátásra utalt honvédelmi szervezet belső ellenőrének nem képezi feladatát az  ellátó honvédelmi szervezet 
felelősségi körébe tartozó tevékenység megítélése, azt az  ellátó honvédelmi szervezet belső ellenőrének feladata 
körében kell elvégezni,
d) az ellátásra utalt honvédelmi szervezet belső ellenőrének az ellenőrzések során meg kell tudni győződnie arról, 
hogy a saját szervezetet érintő folyamatok eredménye rendezettnek, kielégítőnek tekinthető-e, és
e) az  ellátás tekintetében utaltsági viszonyban álló honvédelmi szervezetek belső ellenőrei, illetve azok javaslatai 
alapján az érintett vezetők kötelesek a megfelelő működést elősegítő, a szabályszerű, gazdaságos, eredményes és 
hatékony feladatellátást biztosító megoldások érdekében szükséges együttműködést megvalósítani az  ellátó 
szervekkel.”
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 (2) Az Ut. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  honvédelmi szervezet vezetőjének kérelmére, a  HM BEF főosztályvezetőjének egyetértésével, a  miniszter 
engedélye alapján egy fő is elláthatja a  honvédelmi szervezetnél a  belső ellenőrzési tevékenységet a  Bkr. 15.  § 
(2) bekezdésében meghatározottak, különösen az alábbi feltételek teljesülése esetén:
a) a honvédelmi szervezet
aa) pénzügyi vagy logisztikai gazdasági szervezetének feladatait más szervezet látja el, vagy
ab) intézményi dologi költségvetési előirányzata nem haladja meg az évi 500 millió forintot, és
b) nem kezel fejezeti kezelésű előirányzatot, vagy nem gazdálkodik központi költségvetéssel.
(1b) Az  (1a)  bekezdésben meghatározott feltételek változása esetén a  honvédelmi szervezet vezetőjének 
kezdeményezésére a  HM BEF főosztályvezetője – az  MHP középirányítása alá tartozó honvédelmi szervezet 
esetében az MHP belső ellenőrzési egységének szakmai bevonásával – felülvizsgálja, hogy továbbra is fennállnak-e 
az  egyfős belső ellenőri foglalkoztatás feltételei. Amennyiben a  szervezetnél bekövetkezett változások belső 
ellenőrzési egység vagy szervezet létrehozását indokolják, a HM BEF főosztályvezetője – az MHP középirányítása alá 
tartozó honvédelmi szervezet esetében az MHP belső ellenőrzési egységének szakmai bevonásával – kezdeményezi 
a miniszternél a kiadott engedély visszavonását.”

 (3) Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) kivételével, amennyiben
a) a honvédelmi szervezetnél – költségvetési források hiányában vagy a gazdálkodás jellegére, illetve a honvédelmi 
szervezet pénzügyi és logisztikai utaltságára tekintettel – szervezetileg nem biztosított az  önálló belső ellenőrzés 
kialakítása,
b) a  honvédelmi szervezet vezetője ideiglenes jelleggel, előreláthatóan legalább fél év időtartamban nem tudja 
megoldani saját belső ellenőrzés működtetését, vagy
c) legalább fél éven keresztül nem sikerül feltölteni a  rendelkezésre álló beosztásokat annak ellenére, hogy 
a honvédelmi szervezet vezetője megtett minden tőle telhetőt ennek érdekében,
és a feladat külső szolgáltató igénybevételével sem oldható meg, a szervezet belső ellenőrzési feladatait honvédségi 
szervezet esetén a  Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH parancsnoka), egyéb honvédelmi 
szervezet esetén a miniszter által kijelölt más szervezet látja el.”

 (4) Az Ut. 4. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A  gazdasági szervezettel nem rendelkező honvédelmi szervezet belső ellenőrzési feladatainak a  Bkr. 15.  § 
(5)  bekezdésében szabályozott rendtől eltérően történő ellátására irányuló kérelmet a  honvédelmi szerv vezetője 
a HM BEF főosztályvezetője útján terjeszti fel jóváhagyásra.”

 (5) Az Ut. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  speciális szakértelmet igénylő kapacitás biztosítása – a  Bkr. 20.  §-ában meghatározott összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembevételével – a  fejezeten belül a  saját, illetve más honvédelmi szervezet állományából is 
történhet. A  honvédelmi szervezet vezetője megkeresés esetén kiemelt feladatként köteles kezelni a  megfelelő 
szakértelemmel rendelkező munkatárs rendelkezésre bocsátását. Ez esetben a vezetői felkérő ügyiratban rögzíteni 
kell a  szakértői feladatot, illetve végrehajtásának időtartamát, ütemét. Az  igénybe vett szakértő személyének 
elfogadása az  érintett belső ellenőrzési vezető hatásköre. A  fejezeten belül biztosított szakértő feladatait 
részleteiben a vizsgálatvezető határozza meg.”

3. §  Az Ut. 8. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM BEF mint a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési egysége kiemelt feladatát képezi:)
„e) a  HM fejezet belső ellenőrzéseiről szóló összefoglaló éves jelentés összeállítása és jóváhagyásra történő 
előterjesztése a miniszterhez,”

4. §  Az Ut. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MHP-nek a  Bkr. 15.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban az  átruházott hatáskörből adódó 
tevékenység végzéséhez kellő kapacitású belső ellenőrzési egységgel kell rendelkeznie. A  belső ellenőrzési 
egységnél rendszeresített ellenőri beosztások feltöltését a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, 
valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben előírt általános és szakmai követelményeknek megfelelő 
személyekkel kell biztosítani.”

5. §  Az Ut. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  éves belső ellenőrzési tervek módosítására fejezeti szinten a  miniszter, intézményi szinten a  honvédelmi 
szervezet vezetőjének jóváhagyásával a belső ellenőrzési vezető jogosult. A módosításról az ellenőrzésben érintett 
honvédelmi szervezetek, szervezeti egységek vezetőit és a  HM BEF főosztályvezetőjét, valamint az  MHP 
középirányítása alá tartozó honvédségi szervezet esetén az MHP BEF főnökét a belső ellenőrzési vezető közvetlenül 
értesíti.”
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6. § (1) Az Ut. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Bkr. 33.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján a  belső ellenőrzési vezető az  ellenőrzés lefolytatására 
megbízólevél aláírásával kijelöli a  vizsgálatvezetőt, a  belső ellenőröket és szükség esetén az  ellenőrzésben részt 
vevő szakértőket. A Bkr. 34. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető – egyszemélyes 
belső ellenőrzés esetében a  belső ellenőr – megbízólevelét a  honvédelmi szervezet vezetője írja alá. A  kijelölt 
vizsgálatvezető, a  belső ellenőr, illetve a  szakértő köteles megismerni az  ellenőrzött honvédelmi szervezetre, 
szervezeti egységre, illetve folyamatra vonatkozó előírásokat, szabályzatokat, a  korábbi ellenőrzési jelentéseket, 
valamint az ellenőrzött honvédelmi szervezet ellenőrzött időszakra vonatkozó éves beszámolóit. A vizsgálatvezető 
az  összegyűjtött információk értékelése alapján pontosítja a  tervezés során figyelembe vett kockázati tényezőket, 
az  ellenőrzési célkitűzéseket, az  ellenőrzés tárgyát, szervezeti hatókörét, a  szükséges ellenőri kapacitást és 
az  ütemezést. A  felkészüléshez az  ellenőrzésre kerülő honvédelmi szervezet, illetve terület vezetője köteles 
a szükséges együttműködést biztosítani.
(2) A belső ellenőrzés részletes programját a Bkr. 33. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a kijelölt vizsgálatvezető 
és a  belső ellenőrök készítik el, szükség esetén az  ellenőrzésben részt vevő szakértő bevonásával. Az  ellenőrzési 
program kidolgozása során figyelembe kell venni az (1) bekezdésben foglalt körülményeket.”

 (2) Az Ut. 13. §-a a következő (17a) és (17b) bekezdéssel egészül ki:
„(17a) A  belső ellenőrzés a  szabályozottságot, a  szabályszerűséget, a  gazdaságosságot, hatékonyságot és 
eredményességet vizsgálva, a  belső ellenőrzési folyamat legfontosabb termékeként megállapítást, következtetést, 
javaslatot, ajánlást és figyelemfelhívást fogalmaz meg a miniszter vagy a honvédelmi szervezet vezetője, valamint 
az  ellenőrzött honvédelmi szervezet azon tagjai számára, akiknek közreműködése a  belső ellenőrzés által feltárt 
hiányosságok, hibák megszüntetéséhez, korrigálásához elengedhetetlen.
(17b) A belső ellenőrzés javaslat formájában fogalmazza meg a feltárt hiányosságok, jogsértő helyzetek kijavítására 
vonatkozó, ajánlás formájában a  költségvetési szerv működése hatékonyságának, eredményességének, 
gazdaságosságának fokozása, a  bürokrácia csökkentése érdekében tett, figyelemfelhívás formájában a  hosszabb 
távon kockázatot rejtő gyakorlatra vonatkozó észrevételeit.”

 (3) Az Ut. 13. § (23) és (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(23) Az ellenőrzési jelentést a honvédelmi szervezet vezetője a Bkr. 44. § (1) bekezdés a)–c) pontjával összhangban 
küldi meg az  ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, valamint a  megállapítások vagy javaslatok 
tekintetében az  érintettek részére. Szükség esetén elrendeli az  intézkedési tervnek az  ellenőrzési jelentés 
kézhezvételét követő nyolc, illetve indokolt esetben harminc napon belüli határidőre történő elkészítését 
a  Bkr.  45.  §-ában foglalt tartalommal és eljárásrend keretei között. Az  ajánlások vagy figyelemfelhívások alapján 
született vezetői feladatszabások a szervezet vezetőjének külön döntése alapján intézkedési tervbe foglalhatók.
(24) Az intézményi szintű belső ellenőrzések esetében az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési terv 
végrehajtásáról a  Bkr. 46.  §-ában foglaltak szerint ad számot. Ez  képezi alapját a  belső ellenőrzési vezető részére 
a Bkr. 47. §-ában előírt nyilvántartás vezetésének. Az ajánlásokhoz, figyelemfelhívásokhoz kapcsolódóan az érintett 
vezető a megtett feladatszabásokról, azok teljesüléséről az éves beszámolás keretében ad számot.”

7. § (1) Az Ut. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A HM BEF által végrehajtott belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést a Bkr. 42. és 43. §-a szerinti egyeztetést 
követően a HM BEF főosztályvezetője hagyja jóvá, és azt elfogadásra felterjeszti a miniszter részére.”

 (2) Az Ut. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MH Elektronikus Iratkezelő Rendszerben feltöltött ellenőrzési jelentések a  Bkr. 44.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak részére való megküldése a  miniszteri kiadmányozás alapján automatikusan, egyéb esetben 
a HM BEF főosztályvezetője által történik.”

 (3) Az Ut. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  átruházott hatáskörben végzett fejezetszintű belső ellenőrzések kapcsán az  MH parancsnokának a  Bkr. 
44. §-ában foglaltak szerinti intézkedési terv készítésére vonatkozó elrendelési jogosultsága az MHP középirányítása 
alá tartozó honvédelmi szervezetekre terjed ki.”

 (4) Az Ut. 14. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) A HM BEF főosztályvezetője megbízólevelét a miniszter kiadmányozza.
(13) A  HM BEF által végrehajtásra kerülő, a  HM intézményi belső ellenőrzéséhez kapcsolódóan a  Bkr. 45.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskört – az  összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, 
a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – a HM KÁT is gyakorolhatja.”

8. §  Az Ut. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  HM BEF a  honvédelmi szervezetek vezetői által a  15.  § (4)  bekezdésében, valamint a  16.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott rendben felterjesztett éves belső ellenőrzési jelentéseket feldolgozva elkészíti 
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a HM fejezet összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését, melynek külön részét képezi a fejezetszintű éves belső 
ellenőrzési tevékenység bemutatása, értékelése.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jelentést a  HM BEF főosztályvezetője terjeszti elő a  miniszter részére jóváhagyásra 
a Bkr. 49. § (4) bekezdésének megfelelően.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentést olyan ütemezéssel kell elkészíteni, hogy az a jóváhagyást követően a Bkr. 49. § 
(4) és (5)  bekezdésében meghatározottak alapján az  államháztartásért felelős miniszter és a  KEHI elnöke részére 
a tárgyévet követő év április 15-éig megküldésre kerülhessen.”

9. § (1) Az Ut. 18. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bkr. 21. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesítése, valamint a 10–11. alcím szerinti feladatok végrehajtása érdekében 
a HM BEF főosztályvezetője]
„j) felelős a  HM fejezet belső ellenőrzési minőségbiztosítási fejlesztési programjának kidolgozásáért, fejlesztéséért 
és működtetéséért;”

 (2) Az Ut. 18. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[A Bkr. 21. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesítése, valamint a 10–11. alcím szerinti feladatok végrehajtása érdekében 
a HM BEF főosztályvezetője]
„m) a  4.  § (1a) és (1b)  bekezdéseiben foglaltak alapján véleményezi és felterjeszti miniszteri döntésre a  belső 
ellenőrzési egység létrehozásától történő eltérési kérelmeket, illetve felülvizsgálat alapján kezdeményezi a engedély 
visszavonását.”

10. §  Az Ut.
a) 1. § (3) bekezdés 1. pontjában a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg,
b) 1.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában a „15.  § (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „15.  § (4)  bekezdésében” 

szöveg,
c) 1.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában az „az MHP” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség Parancsnoksága 

(a továbbiakban: MHP)” szöveg,
d) 1. § (3) bekezdés 2. pontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdésében a „KNBSZ” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: 

KNBSZ)” szöveg,
f ) 4. § (2b) bekezdés f ) pontjában a „(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése” szöveg,
g) 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „16.  § (2)–(5)  bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel” szövegrész helyébe 

a „16. §-ában foglaltakra figyelemmel” szöveg,
h) 4. § (5) bekezdésében az „(1) és (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdésének” szöveg,
i) 10. § (1) bekezdésében a „30%-át” szövegrész helyébe a „20%-át” szöveg,
j) 12. § (6) bekezdés a) pontjában a „31-ig” szövegrész helyébe a „15-ig” szöveg,
k) 12. § (6) bekezdés b) pontjában a „november 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig” szöveg,
l) 13. § (5) bekezdésében a „belső ellenőrnek” szövegrész helyébe a „belső ellenőrnek és a szakértőnek” szöveg,
m) 18/B. § (2) bekezdésében a „4. §-a az irányadó” szövegrész helyébe a „25–28. §-ai az irányadóak” szöveg
lép.

11. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Az  utasítás hatálybalépését követő 60. napig a  honvédelmi szervezet felülvizsgálja a  belső ellenőrzési feladatok 

ellátására rendszeresített beosztások számának megfelelőségét. Az  Ut. 4.  § (1a)  bekezdése szerinti esetben 
a  honvédelmi szervezet a  HM BEF főosztályvezetője útján kérelmezi a  miniszter jóváhagyását a  belső ellenőrzési 
feladatok egy fővel történő ellátásához.

 (3) Hatályát veszti az Ut.
a) 6. § (3) bekezdésében a „külső minőségbiztosítás keretében” szövegrész,
b) 7. § (4) bekezdésében és 8. § a) pont aa) alpontjában a „mint intézmény” szövegrész,
c) 14. § (3a) bekezdése,
d) 14. § (9) bekezdésében a „vagy – figyelemmel a (13) bekezdésben foglaltakra – a HM KÁT” szövegrész.

 (4) Az utasítás a közzétételét követő 61. napon hatályát veszti.

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 28/2020. (HK 9.) HM KÁT határozata  
a 2020. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 449/2020. (HK 9.) 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 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 4695 (EDITION 2) – SOLDIER POWER CONNECTOR – ELECTRICAL CONNECTIVITY STANDARDS BETWEEN 
NATO POWER SOURCES AND DISMOUNTED SOLDIERS SYSTEMS (DSS) – AEP – 4695, EDITION B Version 1 / Katonai 
energia csatlakozó – elektromos kapcsolási szabványok a NATO energiaforrások és a katonák felszerelése között – 
AEP-4695, B kiadás, 1. verzió című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Logisztikai 

és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF);
b) témakezelő: MHP LGCSF, Technikai Rendszerek Főnökség (a továbbiakban: TRF);
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás jövőbeni bevezetéssel;
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre;
e) indokolás: jelenleg az MH nem rendelkezik olyan eszközzel, melyre be lehetne vezetni a szabványt.

 3. STANAG 3430 (EDITION 11) – AIRCRAFT CROSS SERVICING – AASSEP-13, EDITION A Version 1 / Légijármű 
keresztkiszolgálás – AASSEP-13, A kiadás, 1. verzió című  NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF;
b) témakezelő: MHP LGCSF, Légijármű Fenntartó Főnökség;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás fenntartással;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 6 hónapon belül; 
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e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 
angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre;

f ) fenntartás: az MH a STAGE C szerinti keresztkiszolgálást tudja biztosítani repülőbázisain, a STAGE A és B szintű 
keresztkiszolgálás bilaterális egyeztetések alapját képezheti;

g) indokolás: az MH JAS-39 típusú, többcélú vadászrepülőgépeket alkalmaz, amelyet a NATO-n belül csak a Cseh 
Köztársaság üzemeltet. A NATO-ban alkalmazott többi repülőgéptípus magasabb szintű keresztkiszolgálása 
sok képzést igényelne; azonban figyelembe véve az MH meglévő kapacitásait (humánerőforrás, valamint 
pénzügyi fedezet), a jelenlegi feltételrendszer mentén nem biztosítható a teljes képesség kialakítása. 

 4. STANAG 4010 LCGLE (EDITION 3,  RATIFICATION DRAFT 1) TOWING ATTACHMENTS – AEP 4101 EDITION A, VERSION 1, 
RATIFICATION DRAFT 1 / Vontatási kellékek – AEP 4101, A kiadás, 1. verzió, 1. ratifikációs tervezet című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF;
b) témakezelő: MHP LGCSF, TRF;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül;
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 5. STANAG 4007 (EDITION 3,  RATIFICATION DRAFT 1) ELECTRICAL CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAILERS 
AND TOWED ARTILLERY – AEP 4101 EDITION A, VERSION 1 / Elektromos kapcsolat a főkezelők, a trélerek és vontatott 
tüzérség között – AEP 4101 A kiadás, 1. Verzió című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF;
b) témakezelő: MHP LGCSF, TRF;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül;
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 6. STANAG 4280 CSS (EDITION 4 RATIFICATION DRAFT) – NATO PACKAGING AND PRESERVATION – APP-21, EDITION B / 
NATO csomagolás és állagmegóvás 4. kiadás, ratifikációs tervezet című NATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF;
b) témakezelő: MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB);
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül; 
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 7. STANAG 1110 (EDITION 12, RATIFICATION DRAFT 1) ALLOWABLE DETERIORATION LIMITS FOR NATO ARMED FORCES 
FUELS, LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS – AFLP-1110 EDITION B, VERSION 1, RATIFICATION DRAFT 1 /  
A NATO fegyveres erői hajtó-, kenő- és üzemeltetési segédanyagainak megengedett minőségromlási határértékei – 
AFLP-1110 B Kiadás 1. Változat, 1. Ratifikációs tervezet című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP);
b) témakezelő: MH ARB;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül;
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 8. STANAG 1385 (EDITION 8, RATIFICATION DRAFT 1) GUIDE SPECIFICATION (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR 
NAVAL DISTILLATE FUELS (F-75 AND F-76) – AFLP-1385 EDITION C, VERSION 1, RATIFICATION DRAFT 1 / Irányadó 
minőségi előírások az F-75 és F-76 kódjelű haditengerészeti hajtóanyagokhoz – AFLP-1385 C Kiadás 1. Változat, 
1. Ratifikációs tervezet című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TTP;
b) témakezelő: MH ARB;
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c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás az MH részvétele nélkül;
d) a bevezetés javasolt időpontja: nemleges;
e) a bevezetés javasolt szintje: nemleges;
f ) a bevezetés módja: nemleges;
g) indokolás: az MH az érintett, F-75 és F-76 jelű haditengerészeti hajtóanyagokat nem alkalmazza és jövőbeli 

alkalmazását sem tervezi.

 9. STANAG 4601 (EDITION 4, RATIFICATION DRAFT 1) GUIDE SPECIFICATION FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR NAVAL 
APPLICATIONS (H-573, H-574 AND H-576) – AFLP-4601 EDITION B, VERSION 1, RATIFICATION DRAFT 1 / Irányadó 
minőségi előírások haditengerészeti hidraulika folyadékokhoz (H-573, H-574 és H-576) – AFLP-4601 B Kiadás 
1.  Változat, 1. Ratifikációs tervezet című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH TTP;
b) témakezelő: MH ARB;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás az MH részvétele nélkül;
d) a bevezetés javasolt időpontja: nemleges;
e) a bevezetés javasolt szintje: nemleges;
f ) a bevezetés módja: nemleges; 
g) indokolás: az MH az érintett H-573, H-574 és H-576 haditengerészeti hidraulika folyadékokat nem alkalmazza 

és jövőbeli alkalmazását sem tervezi.

 10. STANAG 7093 (EDITION 5, RATIFICATION DRAFT 1) GUIDE SPECIFICATION FOR NATO LAND SYSTEM AUTOMOTIVE 
FLUIDS – AFLP-7093 EDITION B, VERSION 1, RATIFICATION DRAFT 1 / Irányadó minőségi előírások a NATO szárazföldi 
eszközei üzemi folyadékaihoz – AFLP-7093 B Kiadás 1. Változat, 1. Ratifikációs tervezet című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TTP;
b) témakezelő: MH ARB;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás és bevezetés;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül;
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre; 
f ) indokolás: a NATO-csereszabatos üzemi folyadékok – bizonyos korlátok között – biztosítják a tagállamok 

eltérő hőerőgépparkjának ellenére a kölcsönös kiszolgálást, a katonai szervezetek interoperabilitását bármely 
NATO tagállam területén és műveleti területen egyaránt. A STANAG 7093 korábbi változata már bevezetésre 
került hazánkban.

 11. STANAG 7237 (EDITION 1, RATIFICATION DRAFT 1) MODULAR COMBINED PETROLEUM UNIT (MCPU) – AFLP-7237 
EDITION A, VERSION 1, RATIFICATION DRAFT 1 / Moduláris Többnemzeti Üzemanyag Ellátó Egység – AFLP-7237 
A  Kiadás 1. Változat, 1. Ratifikációs tervezet című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH TTP;
b) témakezelő: MH ARB;
c) nemzeti elfogadási javaslat: elfogadás jövőbeli bevezetéssel és fenntartással;
d) a bevezetés javasolt időpontja: NATO-kihirdetést követő 3 hónapon belül; 
e) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre;
f ) fenntartás/reservation: az MH a műveletek tervezése során az Egységesítési Egyezmény 0311. pontjában 

felsoroltakon felül figyelembe veszi a szükséges üzemanyagtöltő gépjárművek számát és kapacitását is; 
azonban nem biztosítja a 0404.8. pontban meghatározott ADR dokumentumot. Az üzemanyag természetes 
veszteségek meghatározása során az MH a saját szabályzóit alkalmazza a műveletek során. /The Hungarian 
Defence Forces (HDF) take into account the number and the capacity of the BFCVs during the planning 
process (point 0311). The HDF do not provide the ADR document mentioned point 0404.8. The HDF use 
national regulations to define normal losses;
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g) indokolás: Az Egységesítési Egyezményben meghatározott irányelvek lehetővé teszik – a nemzetek 
egyetértése esetén – az üzemanyag ellátó Többnemzeti Integrált Logisztikai Ellátó Egység (MILU) 
létrehozását. Alapvetően biztosított a nemzetközi együttműködés, azonban az Egyezmény egyes pontjai 
továbbra sem illeszkednek az MH által alkalmazott eljárásrendekbe; több ponton is jelentős eltérés 
mutatkozik.

Ez a szakutasítás az aláírását követő napon lép hatályba.*

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. augusztus 5.

A Magyar Honvédség parancsnokának 430/2020. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 438/2020. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek  
katasztrófavédelmi feladatairól***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség 
csoportfőnökének 2/2020. (HK 9.) MHP IICSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek,  
és a légi irányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő 
infokommunikációs és információvédelmi szakfeladatok végrehajtásáról

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
2/2020. (HK 9.) MHP KIKCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek,  
és a légi irányítás-vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő 
kiképzési feladatokról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
5/2020. (HK 9.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek,  
és a légi irányítás-vezetés feladatrendszere és szervezeti felépítése átalakításának logisztikai feladatairól***

*** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.



810 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2020. évi 9. szám 

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
6/2020. (HK 9.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a H145M típusú könnyű többcélú helikopter üzembentartási és karbantartási szabályairól szóló  
12/2019. MHP LGCSF szakutasítás módosításáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás 3. § 
(1) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A H145M típusú könnyű többcélú helikopter üzembentartási és karbantartási szabályairól szóló 12/2019. MHP 
LGCSF szakutasítás (a továbbiakban: 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás) 4. Értelmező rendelkezések 9. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition): Folyamatos Légialkalmasság Irányítási Kézikönyv”. 

 2. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 4. Értelmező rendelkezések 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization): Folyamatos Légialkalmasságot Irányító 
Szervezet. A tulajdonos nevében eljárva biztosítja, hogy a légijármű megfelel a légialkalmassági bizonyítványában 
rögzített konfigurációnak, valamint az összes karbantartási feladat időben, az érvényes gyártói utasítások szerint 
végrehajtásra kerül”.

 3. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 4. Értelmező rendelkezések 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. AMO (Approved Maintenance Organization): Üzembentartó és Karbantartó szervezet”.

 4. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 2. A helikopterek légi üzemeltetésének rendje alcím 7–10. pontjai helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. Meghibásodott berendezésekkel repülést végrehajtani, a gyártó által kiadott minimálisan szükséges 
berendezések jegyzéke – MMEL – alapján kidolgozott, a repülés végrehajtásához minimálisan szükséges 
berendezések listájában – MEL – meghatározott esetekben, berendezéseken és időkorlátokon belül megengedett. 
A MEL Hatóság által történő jóváhagyásáig az MMEL alkalmazandó.
8. A helikopterek légi üzemeltetését az Üzemeltető helikoptervezető állományából kijelölt, illetve kiképzésre, vagy 
repülési feladat végrehajtására vezényelt egyéb állomány hajtja végre, továbbá a Hatóság által a típusra vonatkozó 
engedéllyel rendelkező helikoptervezetők.
9. A helikopterek felkészítését a napi üzemeltetésre – beleértve a repülés előtti és ismételt feladatra történő 
előkészítést/ellenőrzést – elvégezheti mind a repülőműszaki, mind a hajózó állomány erre kiképzett és megfelelő 
szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja, a helikopter Légi Üzemeltetési Utasítása – FLM – alapján.
10. A helikopterek légi üzemeltetése a típusra vonatkozó szabályzókban meghatározottak alkalmazásával és 
az előírtaknak megfelelő számú helikoptervezető szakszemélyzettel történhet. A repülési feladatok függvényében 
az üzemeltető alakulat parancsnokának döntése alapján a helikopter szakszemélyzete a következő összetételű lehet:
– 1 fő helikopter gépparancsnok,
– 2 fő helikopter gépparancsnok,
– 1 fő helikopter gépparancsnok és 1 fő fedélzeti rendszerkezelő/fedélzeti szerelő.”

 5. A12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 3. A helikopter földi üzemeltetésének/üzembentartásának rendje alcím 
15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. A helikopterek bázisrepülőtere az MH 86. SZHB, ugyanakkor a nyugati körzet légi kutató mentő, és tervezett 
repülési feladatok ellátása érdekében a helikopterek kiszolgálása az MH Pápa Bázisrepülőtéren is történik 
a  bázisrepülőtér-típusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező repülőműszaki állományával, illetve 
a feladat függvényében a szakszolgálati engedéllyel rendelkező helikoptervezetővel.”

 6. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 3. A helikopter földi üzemeltetésének/üzembentartásának rendje alcím 
17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. A karbantartási feladatokat a szükséges követelményeknek megfelelő fedett hangárban, szükség esetén 
megfelelően kialakított repülőeszköz-tárolóban, illetve leszálló-/állóhelyen lehet végrehajtani.”
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 7. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 3. A helikopter földi üzemeltetésének/üzembentartásának rendje alcím 
20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20. A helikopterek folyamatos légi alkalmasságának biztosítása két egymástól elkülönülő szervezet 
együttműködésével valósul meg:
– A folyamatos légialkalmasság irányítására (CAMO) vonatkozó feladatokat a Légialkalmasságért Felelős Csoport;
– Üzembentartó és Karbantartó Szervezet (AMO) feladatait a kezdeti időszakban az Üzembentartó század hajtja 
végre”.

 8. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 4. A helikopterek üzembentartásának rendje alcím 28. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„28. A kezdeti üzembentartás és karbantartás során, amíg a helikopterek teljesített repülési ideje, ciklusszáma 
az  üzembentartási utasítás szerint nem igényli a kiszolgáló, karbantartó állomány mélyebb szintű specializációját, 
a  feladatokat egy szervezet, – az Üzembentartó és Karbantartó Szervezet (AMO) feladatait ellátó – üzembentartó 
század hajtja végre”.

 9. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 4. A helikopterek üzembentartásának rendje alcím 31. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„31. A helikoptereken a repülési feladatok végrehajtása érdekében megengedett a helikopteren bekövetkezett 
egyes meghibásodások kijavításának halasztása a gyártó által kiadott minimálisan szükséges berendezések 
jegyzéke – MMEL – alapján kidolgozott, az adott repülés végrehajtásához minimálisan szükséges berendezések 
jegyzéke – MEL – által meghatározott esetekben, berendezéseken és időkorlátokon belül. A MEL Hatóság által 
történő jóváhagyásáig a MMEL alkalmazandó”.

 10. A 12/2019. MHP LGCSF szakutasítás 5. Az üzembentartást végző repülőműszaki állomány összetétele, 
létszáma alcím 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. A napi repülésekre történő előkészítést – Daily check – minden repülési nap az első felszállás előtt kell 
végrehajtani, a Légi Üzemeltetési Utasítás – FLM – 4.3. fejezetben meghatározott munkapontok alapján, melynek 
érvényessége 24 óra. Az előkészítést a feladatra kijelölt – szakszolgálati engedéllyel rendelkező – állomány hajthatja 
végre”.

 11. Ez a szakutasítás az aláírását követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.*

  Szabó Árpád ezredes s. k.,
  mb. csoportfőnök-helyettes

* A szakutasítás aláírásának napja 2020. augusztus 4.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
7/2020. (HK 9.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség készenlét fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról szóló  
M/1/2019. MHP LGCSF szakutasítás módosításáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség Parancsnoksága hadműveleti csoportfőnök  
M/7/2020. (HK 9.) MHP HDMCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere vevőberendezéseinek és programjainak elosztásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága hadműveleti csoportfőnök  
M/8/2020. (HK 9.) MHP HDMCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

Szervezeti hírek

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

Igazolványszám

SZ1022938

SZ1079961

SZ1095694

N 023199

N 016884

N 013243

N 031434

K 027036

MT1006865

  Szűcs Imre ezredes s. k.,
  parancsnok
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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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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].



816 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2020. évi 9. szám

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelős: dr. Korom Renáta
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Felelős kiadó: Németh Balázs Sándor ügyvezető

HU ISSN 1218–0378
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
20.0830 – Lajosmizse

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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