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A Kormány 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának 
elhalasztásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földnek minősülő ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az  ingatlan megosztásával történő 
megszüntetése iránt a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 2. alcíme szerinti eljárás 
lefolytatásával összefüggő, a  folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelem nem nyújtható 
be az ingatlanügyi hatósághoz.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. január 16-án lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja 
és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta 
10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.

 (2) A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat 
teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.

 (3) A  vezényelt állományra nem alkalmazható a  Hjt. 101.  § (3)  bekezdése, 104.  §-a, 237/F.  § (4) és (5)  bekezdése, 
247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.
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A Kormány 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának 
elhalasztásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földnek minősülő ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az  ingatlan megosztásával történő 
megszüntetése iránt a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 2. alcíme szerinti eljárás 
lefolytatásával összefüggő, a  folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelem nem nyújtható 
be az ingatlanügyi hatósághoz.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. január 16-án lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja 
és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta 
10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.

 (2) A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat 
teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.

 (3) A  vezényelt állományra nem alkalmazható a  Hjt. 101.  § (3)  bekezdése, 104.  §-a, 237/F.  § (4) és (5)  bekezdése, 
247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.
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 (4) A  vezényelt állomány pihentetéséről az  állományilletékes parancsnok a  vezénylés megszűnését követően 
közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.

 (5) Aki az  (1)  bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a  Hjt. 97.  § (4)  bekezdését 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a  rá irányadó heti pihenőnapon történő 
szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.

 (6) A  vezényelt állománynak a  veszélyhelyzet kihirdetésétől az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített 
túlszolgálata tekintetében – a Hjt. 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően – a túlszolgálatért annak időtartamával 
azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az  a  (6)  bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki a  heti 
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően  
2021. január 1-jétől a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig a  települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az  avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelete
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló  
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„s) Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Corvin-lánc Testület) tagja: a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (2) bekezdése szerinti tag.”

2. §  A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:]
„i) a Corvin-lánc Testület tagja, valamint biztosított közeli hozzátartozója.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 562/2020. (XII. 7.) Korm. rendelete
logisztikai raktárcsarnok építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest zártkert 138337/9 helyrajzi számú ingatlanon, valamint ezen ingatlanból a  telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon logisztikai raktárcsarnok építésére vonatkozó 
beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.
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A Kormány 561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelete
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló  
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„s) Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Corvin-lánc Testület) tagja: a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (2) bekezdése szerinti tag.”

2. §  A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:]
„i) a Corvin-lánc Testület tagja, valamint biztosított közeli hozzátartozója.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 562/2020. (XII. 7.) Korm. rendelete
logisztikai raktárcsarnok építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest zártkert 138337/9 helyrajzi számú ingatlanon, valamint ezen ingatlanból a  telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon logisztikai raktárcsarnok építésére vonatkozó 
beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.
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A Kormány 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya 
átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettől (a továbbiakban: R.), valamint 
az  egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3.  §-ától eltérően a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási 
szerv állományába tartozó, de támogatott szakképzés keretében 2020. december 31-én a  képzési idejét 
a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 
szervezetnél (a  továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) töltő rezidenst (a  továbbiakban: rezidens) 
2021. január  1-jétől a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban köteles 
a (2) bekezdésben foglalt megállapodás alapján foglalkoztatni.

 (2) A rezidens átadásáról, továbbfoglalkoztatásáról és jogviszonyának átalakulásának feltételeiről a szakorvosképzésért 
felelős egészségügyi államigazgatási szerv, a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató és a  rezidens háromoldalú 
megállapodást köt. A  háromoldalú megállapodás megkötését a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
kezdeményezi a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervnél.

 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató a  rezidenst 2020. december 18-ig írásban tájékoztatja a  jogviszonyának 
átalakulásának feltételeiről és a  honvédelmi alkalmazotti kinevezésnek a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról 
szóló 2018. évi CXIV. törvény (a  továbbiakban: Haj.tv.) szerinti tartalmi elemeiről, a  (4)  bekezdés szerinti 
körülményekről, valamint arról, hogy – az  (5)  bekezdésben foglalt esetet kivéve – a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszony 2021. január 1-jével jöhet létre.

 (4) A  rezidens honvédelmi alkalmazotti jogviszonya keretében, az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 
időtartama alatt a  Haj.tv. 3.  § (2)  bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat. A  rezidens részére 
a Haj tv.-től eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése során próbaidő nem köthető ki.

 (5) Ha a  rezidens 2020. december 31-ig úgy nyilatkozik, hogy a  (2)  bekezdés szerinti háromoldalú megállapodást 
nem kívánja megkötni, és így a  honvédelmi alkalmazotti kinevezést nem fogadja el, a  rezidens közalkalmazotti 
jogviszonya – a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezéseitől eltérően – a  rezidens és a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv között 
2020. december 31-ével megszűnik. Ebben az esetben, ha a rezidens a Kjt. 87/A. §-a alapján
a) kevesebb mint 20 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 1 havi,
b) legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 2 havi,
c) legalább 30 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 3 havi,
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.

 (6) Ha a  rezidens közalkalmazotti jogviszonya az  (5)  bekezdés szerint szűnik meg, az  őt megillető, a  jogviszonya 
megszűnéséből eredő juttatások tekintetében a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv és 
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató megállapodást kötnek a juttatások összegének a szakorvosképzésért felelős 
egészségügyi államigazgatási szerv részére történő megtérítése tárgyában.

 (7) Ha a rezidens a közalkalmazotti jogviszonyának (5) bekezdés szerinti megszűnését követő egy éven belül az R. szerinti 
támogatott szakképzésre irányuló egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval, az (5) bekezdés szerinti végkielégítés 
összegét a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére megtéríteni köteles.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről

A Kormány
az Önkéntes Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
c)  pontjában, az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88.  § a)  pontjában, a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437.  § c)  pontjában, valamint a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  tag a  (3)  bekezdésben hivatkozott számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus 
másolatának megküldésével is igazolhatja a pénztárnak az (1) bekezdésben meghatározott termék megvásárlását.”

2. A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési  
vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló  
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az intézmény kiépíti az informatikai rendszere biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert, 
és azt folyamatosan működteti, valamint gondoskodik a független informatikai biztonsági funkció kialakításáról.”

 (2) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„a) a  rendszer legfontosabb elemeinek – különösen eszközök, folyamatok, személyek, szolgáltatások, 
adatkapcsolatok – egyértelmű és visszakereshető azonosításáról,”

 (3) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„e) az  adatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről, a  távadatátvitel során a  felhasználók erős 
hitelesítéséről,”
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3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről

A Kormány
az Önkéntes Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
c)  pontjában, az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88.  § a)  pontjában, a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437.  § c)  pontjában, valamint a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  tag a  (3)  bekezdésben hivatkozott számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus 
másolatának megküldésével is igazolhatja a pénztárnak az (1) bekezdésben meghatározott termék megvásárlását.”

2. A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési  
vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló  
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az intézmény kiépíti az informatikai rendszere biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert, 
és azt folyamatosan működteti, valamint gondoskodik a független informatikai biztonsági funkció kialakításáról.”

 (2) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„a) a  rendszer legfontosabb elemeinek – különösen eszközök, folyamatok, személyek, szolgáltatások, 
adatkapcsolatok – egyértelmű és visszakereshető azonosításáról,”

 (3) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„e) az  adatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről, a  távadatátvitel során a  felhasználók erős 
hitelesítéséről,”
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A honvédelmi miniszter 17/2020. (XII. 12.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 4. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII. törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 
22.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII.  törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 33–44.  §, a  46–47.  §, a  48.  § a)–f ), i) és j)  pontja, valamint a  49.  § a)–c)  pontja tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 45.  §, a  48.  § g) és h)  pontja, valamint a  49.  § d)  pontja tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 
2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 138.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és 
külügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 1. és 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. 
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Több személy együttes károkozása esetén az állományilletékes parancsnoki jogkört a közös elöljáró parancsnok, 
ennek hiányában a Magyar Honvédség parancsnoka gyakorolja.”

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állományilletékes parancsnok a  kár felfedezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul 
intézkedik a  kár összegének és a  károkozó személyének, továbbá a  kötelezettségszegést alátámasztó vagy kizáró 
körülményeknek a megállapítására.”
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 (2) Az R1. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hvt. 79/C.  §-ában nevesített gépjárművel vagy gépjárműben okozott kár esetén, ha a  kárfelvételi 
jegyzőkönyv adatai alapján az állomány tagjának kártérítésre kötelezésére jogszabályban foglalt kizáró okok alapján 
nincs lehetőség, a 36. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.”

3. §  Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szakértő költségét az  a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti 
honvédelmi szervezet (a  továbbiakban: honvédelmi szervezet) előlegezi meg, amelynél a  káreljárás folyamatban 
van.”

4. §  Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 169.  § (2)  bekezdése szerinti 
egyszerűsített eljárás esetén a 2. § és a 4–12. § nem alkalmazható.”

5. §  Az R1. 39. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM-ben és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél a  leírási jogkört a  következő személyek 
gyakorolják:)
„a) HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT),”

6. §  Az R1. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti szervezetnél (a  továbbiakban: honvédségi szervezet) a  kezelésbe, illetve 
gazdálkodási körbe tartozó testületi vagyonban keletkezett kárból – a  pénzeszközökben keletkezett kár 
kivételével – a kárleírási jogkört káresetenként a parancsnokok, illetve a vezetők a következők szerint gyakorolják:
a) az  önálló század-, zászlóalj-, osztály-, ezredparancsnok és az  azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 
1 000 000 Ft értékhatárig,
b) a dandárparancsnok és az azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 2 500 000 Ft értékhatárig,
c) a más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka, illetve vezetője 5 000 000 Ft értékhatárig,
d) a Magyar Honvédség parancsnoka 10 000 000 Ft értékhatárig.”

7. §  Az R1. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 18. § (5) bekezdését 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

8. §  Az R1.
a) 7. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrészek helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” 

szöveg,
b) 7.  § (3) és (4)  bekezdésében, 10.  § (3)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe 

a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,
c) 15.  §-ában a  „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség parancsnokának” 

szöveg,
d) 18.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj” 

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,
e) 39.  § d)  pontjában, 40.  § (2)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdésében és 44.  § b)  pontjában a  „helyettes 

államtitkár” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg,
f ) 47.  § (3)  bekezdésében a „helyettes államtitkár, a  Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél a  Honvéd 

Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a  „HM KÁT, a  honvédségi szervezetnél a  Magyar Honvédség 
parancsnoka” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R1. 8. §-a.
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 (2) Az R1. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hvt. 79/C.  §-ában nevesített gépjárművel vagy gépjárműben okozott kár esetén, ha a  kárfelvételi 
jegyzőkönyv adatai alapján az állomány tagjának kártérítésre kötelezésére jogszabályban foglalt kizáró okok alapján 
nincs lehetőség, a 36. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.”

3. §  Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szakértő költségét az  a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti 
honvédelmi szervezet (a  továbbiakban: honvédelmi szervezet) előlegezi meg, amelynél a  káreljárás folyamatban 
van.”

4. §  Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 169.  § (2)  bekezdése szerinti 
egyszerűsített eljárás esetén a 2. § és a 4–12. § nem alkalmazható.”

5. §  Az R1. 39. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM-ben és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél a  leírási jogkört a  következő személyek 
gyakorolják:)
„a) HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT),”

6. §  Az R1. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti szervezetnél (a  továbbiakban: honvédségi szervezet) a  kezelésbe, illetve 
gazdálkodási körbe tartozó testületi vagyonban keletkezett kárból – a  pénzeszközökben keletkezett kár 
kivételével – a kárleírási jogkört káresetenként a parancsnokok, illetve a vezetők a következők szerint gyakorolják:
a) az  önálló század-, zászlóalj-, osztály-, ezredparancsnok és az  azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 
1 000 000 Ft értékhatárig,
b) a dandárparancsnok és az azzal azonos szintű parancsnok, illetve vezető 2 500 000 Ft értékhatárig,
c) a más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka, illetve vezetője 5 000 000 Ft értékhatárig,
d) a Magyar Honvédség parancsnoka 10 000 000 Ft értékhatárig.”

7. §  Az R1. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 18. § (5) bekezdését 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

8. §  Az R1.
a) 7. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrészek helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” 

szöveg,
b) 7.  § (3) és (4)  bekezdésében, 10.  § (3)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe 

a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,
c) 15.  §-ában a  „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség parancsnokának” 

szöveg,
d) 18.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj” 

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” szöveg,
e) 39.  § d)  pontjában, 40.  § (2)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdésében és 44.  § b)  pontjában a  „helyettes 

államtitkár” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg,
f ) 47.  § (3)  bekezdésében a „helyettes államtitkár, a  Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél a  Honvéd 

Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a  „HM KÁT, a  honvédségi szervezetnél a  Magyar Honvédség 
parancsnoka” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R1. 8. §-a.
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2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló  
12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

10. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„f ) az  állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a  nyugállományú katonára, a  nyugdíjas honvédelmi 
alkalmazottra, a nyugdíjas közalkalmazottra, valamint a nyugállományú katona, a nyugdíjas honvédelmi alkalmazott 
és a nyugdíjas közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra, akinek szolgálati viszonya szolgálati 
kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel 
összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.”

11. §  Az R2. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére 
a HM közigazgatási államtitkára mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését
a) a  nyugállományú katonának, a  nyugdíjas honvédelmi alkalmazottnak, a  nyugdíjas közalkalmazottnak, 
elhalálozása esetén a közeli hozzátartozójának, élettársának,
b) az  állomány elhunyt tagja, az  elhunyt honvédelmi alkalmazott, az  elhunyt közalkalmazott özvegyének, 
élettársának, szülőjének,
c) az  állomány elhunyt tagja, az  elhunyt honvédelmi alkalmazott, az  elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg 
az  állomány elhunyt tagjára, az  elhunyt honvédelmi alkalmazottra, illetve az  elhunyt közalkalmazottra tekintettel 
társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára,
d) annak, akinek szolgálati viszonya szolgálati kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg,
e) annak az állományból kivált személynek, akinek szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése 
a  szolgálat vagy a  honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, 
hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a „Hazáért 
Érdemjelet” adományozták részére, valamint elhalálozása esetén özvegyének, árvájának.”

12. §  Az R2. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyszeri pénzbeli támogatás mértékéről vagy a  kérelem elutasításáról szakértői munkacsoport javaslata 
alapján az  MH központi személyügyi szervének vezetője dönt. Az  egyszeri támogatás igénybevételéről 
a nyugállományú katona, a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete és az idősek otthona megállapodást 
köt, amelyet az MH központi személyügyi szervének vezetője, valamint a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó 
szervének vezetője záradékkal lát el.”

13. §  Az R2. IV. Fejezete a következő 14. alcímmel egészül ki:
„14. A Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árváinak 
támogatása
24/A.  § A  Hősi Halottak és a  katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére 
a  honvédelemért felelős miniszter és az  MH parancsnoka évente, az  Árvák Karácsonya elnevezésű ünnepség 
keretében ajándékot adományozhat.”

14. §  Az R2. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 22. § (1) bekezdés b) pontját a 2019. július 1-je után bekövetkezett 
halálesetek tekintetében kell alkalmazni.”
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15. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára 

(a továbbiakban: HM VGHÁT) a Honvéd Vezérkar kivételével a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára a HM” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „tagja és a közalkalmazott” szövegrész helyébe a „tagja, a honvédelmi alkalmazott és 
a közalkalmazott” szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében a „HM VGHÁT-nak” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkárának” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdés 4. pontja.

3. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható 
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

17. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az érdem utáni elismerést a kormánytisztviselőtől vissza kell vonni, ha a jogviszonyát érdemtelenség jogcímén 
megszüntették, vagy ha vele szemben hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabtak ki.”

18. §  Az R3. 27. §-ában a „méltatlanság” szövegrész helyébe az „érdemtelenség” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R3. 21. § (3) bekezdésében és 42/A. § (3) bekezdésében az „ , amely ajándékutalvány formájában is 
biztosítható” szövegrész.

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

20. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (1)  bekezdés 10.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a  honvéd, a  honvédelmi alkalmazott, a  közalkalmazott vagy ezeknek a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévő, vagy általuk 
zárt végű lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;”

21. §  Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetésre történő igénybevétele esetén utazási költségként a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. tv.) 3. számú melléklet II. pont 6.  alpontja 
szerint igazolás nélkül elszámolható összeget kell kifizetni.
(2) A  saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele kizárólag abban az  esetben 
engedélyezhető, ha az igénybe vevő nyilatkozik
a) a CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás meglétéről vagy
b) a  CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás hiányáról és arról, hogy a  szolgálati kiküldetéssel kapcsolatos 
használat során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget vállal, amely a  kötelező gépjármű- 
felelősségbiztosítás alapján nem térül meg.”

22. §  Az R4. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltatói döntés az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, annak módosításával is végrehajtható.”
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15. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára 

(a továbbiakban: HM VGHÁT) a Honvéd Vezérkar kivételével a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára a HM” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „tagja és a közalkalmazott” szövegrész helyébe a „tagja, a honvédelmi alkalmazott és 
a közalkalmazott” szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében a „HM VGHÁT-nak” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkárának” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdés 4. pontja.

3. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható 
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

17. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az érdem utáni elismerést a kormánytisztviselőtől vissza kell vonni, ha a jogviszonyát érdemtelenség jogcímén 
megszüntették, vagy ha vele szemben hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabtak ki.”

18. §  Az R3. 27. §-ában a „méltatlanság” szövegrész helyébe az „érdemtelenség” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R3. 21. § (3) bekezdésében és 42/A. § (3) bekezdésében az „ , amely ajándékutalvány formájában is 
biztosítható” szövegrész.

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

20. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (1)  bekezdés 10.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a  honvéd, a  honvédelmi alkalmazott, a  közalkalmazott vagy ezeknek a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévő, vagy általuk 
zárt végű lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;”

21. §  Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetésre történő igénybevétele esetén utazási költségként a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. tv.) 3. számú melléklet II. pont 6.  alpontja 
szerint igazolás nélkül elszámolható összeget kell kifizetni.
(2) A  saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele kizárólag abban az  esetben 
engedélyezhető, ha az igénybe vevő nyilatkozik
a) a CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás meglétéről vagy
b) a  CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás hiányáról és arról, hogy a  szolgálati kiküldetéssel kapcsolatos 
használat során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget vállal, amely a  kötelező gépjármű- 
felelősségbiztosítás alapján nem térül meg.”

22. §  Az R4. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltatói döntés az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, annak módosításával is végrehajtható.”
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23. §  Az R4. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi vagy 30 napos bérletektől eltérő időtartamra szóló és 
a  helyközi munkába járással összefüggésben vásárolt helyi negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását 
a  gazdaságosság és az  esetleges visszatérítési lehetőség figyelembevételével az  állományilletékes parancsnok 
jogosult engedélyezni. A MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlása esetén kizárólag a „Bónusz kártya” 
ára (1) bekezdés szerinti mértékének jogosultat – az adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül – terhelő 
közteherrel megnövelt összege számolható el.”

24. §  Az R4. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott a szolgálatteljesítési helyen és a lakóhelyen 
vagy a  tartózkodási helyen a  munkába járáshoz vásárolt helyi havi bérlet árának miniszteri utasításban 
meghatározott mértékű megtérítésére jogosult. A költségtérítés kifizetése utólag, a bérlet leadása vagy – a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya kivételével – elektronikus bérlet esetén az  elektronikus számla 
elektronikus úton a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren keresztül 
történő megküldése ellenében teljesíthető.”

25. §  Az R4. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvéd, a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott jogosult a  szolgálatteljesítési hely szerinti település 
közigazgatási határán belül a szolgálati, munkaköri feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő, számlával igazolt 
utazási és utazással összefüggő egyéb költségei, így különösen a parkolási díjak megtérítésére. Az állományilletékes 
parancsnok engedélyezheti az utazási és parkolási költség elszámolását a menetjegy, bérlet és parkolójegy alapján 
is, ha a számla beszerzése többletköltséggel jár.”

26. §  Az R4. 34/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nyelvvizsga megtérítendő díjának meghatározása során a  jogosultat – az  adó- és járulékkedvezmények 
figyelembevétele nélkül – terhelő közteherrel megnövelt összeget kell figyelembe venni.”

27. §  Az R4. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41.  § (1) E  rendeletnek a  honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a továbbiakban: R4.) megállapított 1. § (1) bekezdés 10. pontját és 12. §-át 
2020. június 18-tól kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek az  R4.-gyel megállapított 16.  § (7)  bekezdését, 17.  §-át, valamint 34/C.  § (4)  bekezdését 
2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”

28. §  Az R4.
a) 18. § (2) bekezdésében az „a vonaljegy, a menetjegy vagy a helyi bérlet és a számla pénzügyi és számviteli 

szerv részére történő leadása ellenében engedélyezheti a vonaljegy, a menetjegy vagy a helyi bérlet árának 
a megtérítését.” szövegrész helyébe az „a vonaljegy, a menetjegy, a helyi bérlet, a parkolójegy vagy a számla 
pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében engedélyezheti a megtérítést.” szöveg,

b) 33/B. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „f ) és g) pontja” szövegrész helyébe az „és f )–h) pontja” szöveg,
c) 33/B. § (3) bekezdésében a „21. § (2) bekezdés b) pont 1. és 3. alpontja szerinti, illetve a Kjt. 25. § (2) bekezdés 

b)  pont 1.  alpontja” szövegrész helyébe a „hatálya alá tartozó munkáltatók közötti, illetve a  Haj. tv. 21.  § 
(2) bekezdés b) pont bb) alpontja” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti az R4.
a) 1. § (1) bekezdés 5. pontja,
b) 1. melléklet 4. pont 4.8.2. és 4.8.4. alpontjában az „és számla” szövegrész.
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5. A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló  
22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

30. §  A pénzösszeg juttatás és a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  SZÉP juttatást az  átutaláshoz szükséges korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának honvédelmi 
szervezet részére történő bejelentését követő hónapban, a jogosultság fennállásától kezdődően, visszamenőleg kell 
biztosítani.”

31. §  Az R5. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”

32. §  Hatályát veszti az R5. 1. § a) pontja.

6. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

33. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik, az  állomány tagja változatlan összegben jogosult külszolgálati 
ellátmányra, illetve családi átalány-költségtérítésre
a) alap- és pótszabadsága,
b) szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése,
c) a Hjt. 108. §-a szerinti szolgálatmentesség ideje és
d) a műveleti szabadnapok időtartama
alatt.”

34. §  Az R6. 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség utazási jegy, utazási átalány-költségtérítés vagy költségtérítés formájában támogatja)
„e) az  állomány tagja és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását 
az  állomány tagja szülőjének, nagyszülőjének, gyermekének, házastársának, a  házastárs szülőjének, továbbá 
az állomány tagja vagy házastársa testvérének elhalálozása miatt,”

35. §  Az R6. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  lakásigény jogos mértékének megállapításánál az  együtt lakó személyek körében az  állomány tagját és 
a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban vele életvitelszerűen együtt lakó, családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely 
változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozónak, azonban a  jogosultság megszűnését követően is az  állomány tagja által bérelt 
lakóingatlanban tartózkodik életvitelszerűen. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv 
javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) engedélyezhet.”

36. § (1) Az R6. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  lakhatási átalány-költségtérítés és a  vegyes átalány-költségtérítés a  lakóingatlan átvételének napjától illeti 
meg az állomány tagját, amelyekre a 12. § szerinti időtartamokra is változatlan összegben jogosult.”

 (2) Az R6. 21. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Törthavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést kell megállapítani az állomány tagja 
részére, ha a  tárgyhónapnak csak egy részében áll fenn a  jogosultsági feltétel, ideértve különösen az  ideiglenes 
elhelyezés, a  tárgyhónap közben lezajló ki- és hazatelepülés, továbbá a  vegyes átalány-költségtérítés esetén 
a  családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapításának vagy megszüntetésének esetét. A  lakhatási 
átalány-költségtérítés megállapítása során a  lakóingatlan átvételének napjától kell figyelembe venni a  19.  § 
(4)  bekezdése szerinti hozzátartozókat akkor is, ha a  lakóingatlan átvételének napjától számított 30 napon belül 
költöznek az állomáshelyre, és válnak családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozókká.”
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5. A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló  
22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

30. §  A pénzösszeg juttatás és a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  SZÉP juttatást az  átutaláshoz szükséges korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának honvédelmi 
szervezet részére történő bejelentését követő hónapban, a jogosultság fennállásától kezdődően, visszamenőleg kell 
biztosítani.”

31. §  Az R5. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”
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6. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

33. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik, az  állomány tagja változatlan összegben jogosult külszolgálati 
ellátmányra, illetve családi átalány-költségtérítésre
a) alap- és pótszabadsága,
b) szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése,
c) a Hjt. 108. §-a szerinti szolgálatmentesség ideje és
d) a műveleti szabadnapok időtartama
alatt.”

34. §  Az R6. 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség utazási jegy, utazási átalány-költségtérítés vagy költségtérítés formájában támogatja)
„e) az  állomány tagja és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását 
az  állomány tagja szülőjének, nagyszülőjének, gyermekének, házastársának, a  házastárs szülőjének, továbbá 
az állomány tagja vagy házastársa testvérének elhalálozása miatt,”

35. §  Az R6. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  lakásigény jogos mértékének megállapításánál az  együtt lakó személyek körében az  állomány tagját és 
a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban vele életvitelszerűen együtt lakó, családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely 
változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi átalány-költségtérítésre 
jogosító hozzátartozónak, azonban a  jogosultság megszűnését követően is az  állomány tagja által bérelt 
lakóingatlanban tartózkodik életvitelszerűen. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv 
javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) engedélyezhet.”

36. § (1) Az R6. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  lakhatási átalány-költségtérítés és a  vegyes átalány-költségtérítés a  lakóingatlan átvételének napjától illeti 
meg az állomány tagját, amelyekre a 12. § szerinti időtartamokra is változatlan összegben jogosult.”

 (2) Az R6. 21. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Törthavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést kell megállapítani az állomány tagja 
részére, ha a  tárgyhónapnak csak egy részében áll fenn a  jogosultsági feltétel, ideértve különösen az  ideiglenes 
elhelyezés, a  tárgyhónap közben lezajló ki- és hazatelepülés, továbbá a  vegyes átalány-költségtérítés esetén 
a  családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapításának vagy megszüntetésének esetét. A  lakhatási 
átalány-költségtérítés megállapítása során a  lakóingatlan átvételének napjától kell figyelembe venni a  19.  § 
(4)  bekezdése szerinti hozzátartozókat akkor is, ha a  lakóingatlan átvételének napjától számított 30 napon belül 
költöznek az állomáshelyre, és válnak családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozókká.”
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 (3) Az R6. 21. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állomány tagja)
„a) a  (9)  bekezdés szerinti letét összegének biztosítása, továbbá a  lakhatási átalány-költségtérítés és a  vegyes 
átalány-költségtérítés megállapítása érdekében a  bérleti szerződés másolatát a  szerződés megkötését követő 
8 napon belül köteles megküldeni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének,”

37. § (1) Az R6. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiküldetés időtartamára az állomány tagja)
„a) a  külszolgálati ellátmányra és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén 
az  eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és 
átalány-költségtérítésekre,”
(jogosult.)

 (2) Az R6. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  állomány tagjának ellátmánya a  7.  § (5)  bekezdése alkalmazásával került megállapításra, a  kiküldetés 
időtartamára vonatkozóan a  megállapított ellátmány összegét, a  kiküldetés időtartama alatt biztosított 
térítésmentes élelmezési ellátás figyelembevételével felül kell vizsgálni.”

38. §  Az R6. 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 28.  §-tól eltérően az  állománynak az  állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre vezényelt 
tagja a vezénylése idejére)
„a) a  külszolgálati ellátmányra és a  családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén 
az  eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és 
átalány-költségtérítésekre, és”
(jogosult.)

39. § (1) Az R6. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  tandíjköltséghez történő hozzájárulás tanévre, illetve nevelési évre vonatkozó mértékét a  3.  melléklet 
tartalmazza. A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékének megállapítása során
a) a  kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén elsőként a  legalacsonyabb összegű tandíjköltséget 
kell alapul venni,
b) a negyedik és minden további juttatásra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos mértéket kell alkalmazni, 
mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó,
c) a juttatásra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nem kell 
figyelembe venni, és
d) kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén – ha a  kérelmet az  állomány tagja nem ugyanazon 
tanévben nyújtja be a gyermekekre vonatkozóan – a már jóváhagyott hozzájárulás összegét felül kell vizsgálni, és 
szükség esetén azt korrigálni kell.”

 (2) Az R6. 32. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a  tandíjköltséget az  állomány tagjának egy összegben kell befizetnie, akkor a  Honvédség pénzügyi 
feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője engedélyezheti a  tandíjköltséghez történő hozzájárulás 
jóváhagyott összegének előlegként történő kifizetését. A folyósított előleggel az állomány tagja köteles a folyósítás 
napjától számított 30 napon belül elszámolni.
(12) A  tandíjköltséghez való hozzájárulást a  számla beérkezését követő 15 napon belül, a  tandíjköltség és 
a tandíjköltséghez való hozzájárulás engedélyezett éves összege figyelembevételével, arányosan kell kifizetni.”

40. §  Az R6. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  átalány-költségtérítés előleget abban a  pénznemben kell folyósítani, amelyben a  kiküldött a  lakhatási 
átalány-költségtérítését kapja.”
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41. § (1) Az R6. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati 
ellátmányából havonta mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A  nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a  külszolgálati ellátmányból havonta a  kézhez kért összegen felül a  devizaszámlára utalásra kerülő 
összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – nem lehet kevesebb, kivéve, ha a külföldi 
szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege ennél 
alacsonyabb.”

 (2) Az R6. 47. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külszolgálati ellátmány)
„b) külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a külföldi szolgálat vezénylésének 
megszűnését megállapító, vagy megszüntetését elrendelő okmány pénzügyi ellátást végző szervezethez történő 
megérkezését követő 10 munkanapon belül kell végrehajtani.”

42. §  Az R6. 54. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Az állomány 44.  § (3)  bekezdés szerinti tagja a  34.  § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a  37.  § szerinti utazási 
előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy]
„c) az utazási előleget a tervezett kiutazást megelőzően legfeljebb 30 nappal veheti föl.”

43. §  Az R6. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állomány tagja a  8.  mellékletben nem szereplő országokban, illetve térségekben teljesített ideiglenes 
külföldi szolgálata esetén megkezdett naptári naponként 50 EUR összegű külföldi napidíjra jogosult.”

44. §  Az R6. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója elhelyezését elsősorban
a) a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson, vagy
b) az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlanban
kell biztosítani.
(2) A Honvédség megtéríti
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, 
biztosítási díjat, valamint a szálláshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját,
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával 
igazolt költségét.
(3) A  Honvédség viseli az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti lakóingatlan igénybevételével kapcsolatban felmerült 
költségeket.
(4) Az állomány tagja viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, az ezt alátámasztó, a fogadó fél vagy annak 
hiányában a központi személyügyi szerv által kiállított igazolást az állomány tagja köteles az illetékes logisztikai és 
pénzügyi ellátó szerv részére az igazolás kiállítását követő 8 napon belül megküldeni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, továbbá az (1) bekezdés b) pontja szerinti lehetőség hiányában a 19–22. §-t kell 
alkalmazni.
(7) Ha az  állomány tagja saját elhatározásából nem veszi igénybe a  fogadó fél által biztosított szállást, illetve 
az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlant, részére szállásköltségként legfeljebb az igénybevételre 
nem kerülő szállás térítési díját kell megtéríteni.
(8) A  (2) és (7)  bekezdés szerinti költségek számla vagy a  fogadó fél hivatalos igazolása alapján számolhatóak el. 
A (2), a (6) és a (7) bekezdés szerinti elszámolásnál a 76–77. §-t is figyelembe kell venni.”

45. §  Az R6. 85. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő tekintetében a 38. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazható, 
hogy esetében az előleg kizárólag forintban folyósítható.
(4b) A  (2)  bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén a  Külszoltv. 24.  § (7)  bekezdése szerinti nyilatkozat helyett 
a 10. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”
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41. § (1) Az R6. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati 
ellátmányából havonta mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A  nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a  külszolgálati ellátmányból havonta a  kézhez kért összegen felül a  devizaszámlára utalásra kerülő 
összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – nem lehet kevesebb, kivéve, ha a külföldi 
szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege ennél 
alacsonyabb.”

 (2) Az R6. 47. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külszolgálati ellátmány)
„b) külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a külföldi szolgálat vezénylésének 
megszűnését megállapító, vagy megszüntetését elrendelő okmány pénzügyi ellátást végző szervezethez történő 
megérkezését követő 10 munkanapon belül kell végrehajtani.”

42. §  Az R6. 54. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Az állomány 44.  § (3)  bekezdés szerinti tagja a  34.  § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a  37.  § szerinti utazási 
előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy]
„c) az utazási előleget a tervezett kiutazást megelőzően legfeljebb 30 nappal veheti föl.”

43. §  Az R6. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állomány tagja a  8.  mellékletben nem szereplő országokban, illetve térségekben teljesített ideiglenes 
külföldi szolgálata esetén megkezdett naptári naponként 50 EUR összegű külföldi napidíjra jogosult.”

44. §  Az R6. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója elhelyezését elsősorban
a) a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson, vagy
b) az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlanban
kell biztosítani.
(2) A Honvédség megtéríti
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, 
biztosítási díjat, valamint a szálláshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját,
b) az (1) bekezdés szerinti esetekben az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával 
igazolt költségét.
(3) A  Honvédség viseli az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti lakóingatlan igénybevételével kapcsolatban felmerült 
költségeket.
(4) Az állomány tagja viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, az ezt alátámasztó, a fogadó fél vagy annak 
hiányában a központi személyügyi szerv által kiállított igazolást az állomány tagja köteles az illetékes logisztikai és 
pénzügyi ellátó szerv részére az igazolás kiállítását követő 8 napon belül megküldeni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, továbbá az (1) bekezdés b) pontja szerinti lehetőség hiányában a 19–22. §-t kell 
alkalmazni.
(7) Ha az  állomány tagja saját elhatározásából nem veszi igénybe a  fogadó fél által biztosított szállást, illetve 
az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlant, részére szállásköltségként legfeljebb az igénybevételre 
nem kerülő szállás térítési díját kell megtéríteni.
(8) A  (2) és (7)  bekezdés szerinti költségek számla vagy a  fogadó fél hivatalos igazolása alapján számolhatóak el. 
A (2), a (6) és a (7) bekezdés szerinti elszámolásnál a 76–77. §-t is figyelembe kell venni.”

45. §  Az R6. 85. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő tekintetében a 38. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazható, 
hogy esetében az előleg kizárólag forintban folyósítható.
(4b) A  (2)  bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén a  Külszoltv. 24.  § (7)  bekezdése szerinti nyilatkozat helyett 
a 10. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”
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46. § (1) Az R6. 91. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„1. a  7.  § (3)  bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés összegének megállapításához a  2.  mellékletben 
meghatározott élhetőségi indexnél a  KNBSZ főigazgatója intézkedésben magasabb élhetőségi indexet is 
megállapíthat,”

 (2) Az R6. 91. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„1a. a 14. § (7) bekezdése szerinti igazolást a KNBSZ egészségügyért felelős szervezeti egységének vezetője állítja ki,”

 (3) Az R6. 91. § (2) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja és a  KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban álló tagja esetében]
„14. a tandíjköltséghez történő hozzájárulásról a KNBSZ főigazgatója dönt, valamint engedélyezheti a  jóváhagyott 
összeg előlegként történő kifizetését,”

47. §  Az R6. a következő 102. §-sal egészül ki:
„102. § (1) E  rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a  továbbiakban: HM rendelet5) megállapított 60.  § (1a)  bekezdését 
a HM rendelet5 hatálybalépésekor már folyamatban lévő ideiglenes külföldi szolgálat esetén is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  HM rendelet5-tel megállapított 72.  §-át kizárólag a  HM rendelet5 hatálybalépését követően 
megkezdett tartós külföldi képzések esetén kell alkalmazni.”

48. §  Az R6.
a) 2. § (4) bekezdés d) pontjában a „szakutasításában” szövegrész helyébe a „szakutasításban” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében az  „a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti munkaerő-piaci járulék-, 
egészségbiztosítási járulék- és nyugdíjjárulék-fizetési” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti járulék-
fizetési” szöveg,

c) 19. § (5) és (6) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés a) pontjában, 31. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 
47.  § (1)  bekezdésében, 55.  § (10)  bekezdés c)  pontjában és 67.  § (6)  bekezdésében a „VGHÁT” szövegrész 
helyébe a „KÁT” szöveg,

d) 54. § a) pontjában a „befizetését, és” szövegrész helyébe a „befizetését,” szöveg,
e) 54. § b) pontjában a „visszatéríteni.” szövegrész helyébe a „visszatéríteni, és” szöveg,
f ) 67. § (6) bekezdésében az „(1)–(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(3)” szöveg,
g) 85.  § (3)  bekezdésében a „25.  § (5)  bekezdés c)  pontja,” szövegrész helyébe a „25.  § (5)  bekezdés c)  pontja, 

25. § (5a) bekezdése,” szöveg,
h) 85. § (6) bekezdésében a „külszolgálati ellátmányának” szövegrész helyébe a „devizailletményének” szöveg,
i) 88. §-ában a „beosztás vagy besorolási osztály és fizetési fokozat” szövegrész helyébe az „álláshely besorolási 

kategóriájának” szöveg,
j) 89.  § (2)  bekezdésében a „tagjának azzal, hogy a  külföldi napidíj mértékét a  Korm. rendelet2 szerint kell 

megállapítani” szövegrész helyébe a  „tagjának, ide nem értve az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet III. fejezete hatálya alá tartozó személyeket” szöveg

lép.

49. §  Hatályát veszti az R6.
a) 2.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a  továbbiakban: 

HM VGHÁT)” szövegrész,
b) 81. § (3) bekezdésében az „a 60. §, a 67. § (3) bekezdése,” szövegrész,
c) 49/A. alcíme,
d) 85.  § (1)  bekezdésében az  „és kormányzati ügykezelő (a  továbbiakban együtt: kormánytisztviselő)” 

szövegrész.
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7. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló  
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosítása

50. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 4.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelmi alkalmazott alap-, illetve pótszabadságának kiadására a  munkáltatói jogkört gyakorló, vagy 
az általa belső rendelkezésben kijelölt hivatali felettes jogosult.”

8. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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50. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 4.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelmi alkalmazott alap-, illetve pótszabadságának kiadására a  munkáltatói jogkört gyakorló, vagy 
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Határozatok

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 278. szám 9413

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 563/2020. (XII. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1650/3/2020. számú előterjesztésére – Volohina Natália, 
született: Bucsok Natália (névmódosítás előtti neve: Volohina Natalija Mihajlivna, született: Bucsok Natalija Mihajlivna; 
születési hely, idő: Perecseny [Szovjetunió], 1979. március 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 23.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04191-3/2020.

A Kormány 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1.  A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti, 2021. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel 
járó csapatmozgásokat.

 2.  Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi 
fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3.  Az  1.  mellékletben megjelölt, a  Magyar Honvédséghez és a  külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – 
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer és 
robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4.  Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésre is vonatkozik.

 5.  A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 32. és 48. sora, valamint 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 45. és 62. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén  
– a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.
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 6.  Ez a határozat 2021. január 1-jén lép hatályba.
 7.  Hatályát veszti a  2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1686/2019. (XII. 10.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

A 2021. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

 1.  A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO/EU gyakorlatok és 
kiképzési rendezvények

A B C D E

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

2
CYBER COALITION

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ

Németország, Hollandia, 
Észtország

I–IV. negyedév 40

3
STEADFAST INTEREST

NATO HUMINT gyakorlat
KNBSZ / MHP 

HSZ SZF
Észtország, Románia II–III. negyedév 40

4
CYBER EUROPE

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ EU tagállamok III–IV. negyedév 10

5
LOCKED SHIELDS

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ Észtország I–IV. negyedév 25

6
CROSSED SWORDS  

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ NATO tagállamok I. negyedév 5

7
SWEEPSTAKES

interoperabilitási gyakorlat
KNBSZ NATO és EU tagállamok III. negyedév 5

8 NATO CMX válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 20

9 EU Multilayer válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 10

10 EU MILEX törzsvezetési gyakorlat MHP KIKCSF Belgium III–IV. negyedév 10

11
NATO CTP

telepíthető V4 JLSG HQ felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 40

12
V4 JLSG HQ törzsmegerősítő tartalék 

felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 50

13
NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT

összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF, 
HUN NFIU, HQ 

MND-C
NATO tagállamok II–III. negyedév 25
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 7.  Hatályát veszti a  2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1686/2019. (XII. 10.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

A 2021. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

 1.  A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO/EU gyakorlatok és 
kiképzési rendezvények

A B C D E

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

2
CYBER COALITION

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ

Németország, Hollandia, 
Észtország

I–IV. negyedév 40

3
STEADFAST INTEREST

NATO HUMINT gyakorlat
KNBSZ / MHP 

HSZ SZF
Észtország, Románia II–III. negyedév 40

4
CYBER EUROPE

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ EU tagállamok III–IV. negyedév 10

5
LOCKED SHIELDS

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ Észtország I–IV. negyedév 25

6
CROSSED SWORDS  

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ NATO tagállamok I. negyedév 5

7
SWEEPSTAKES

interoperabilitási gyakorlat
KNBSZ NATO és EU tagállamok III. negyedév 5

8 NATO CMX válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 20

9 EU Multilayer válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 10

10 EU MILEX törzsvezetési gyakorlat MHP KIKCSF Belgium III–IV. negyedév 10

11
NATO CTP

telepíthető V4 JLSG HQ felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 40

12
V4 JLSG HQ törzsmegerősítő tartalék 

felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 50

13
NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT

összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF, 
HUN NFIU, HQ 

MND-C
NATO tagállamok II–III. negyedév 25
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14
JOINT WARRIOR

összhaderőnemi műveletvezető 
gyakorlat

MHP KIKCSF Nagy-Britannia II. és IV. negyedév 20

15
STEADFAST FLOW

NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX 
gyakorlat

HUN NFIU / MH 
TTP

Törökország III. negyedév 10

16
STEADFAST FOUNT

NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX 
gyakorlat

HUN NFIU / MH 
TTP

Belgium II. negyedév 10

17
NOBLE JUMP

DEPLOYEX gyakorlat
HUN NFIU NATO és EU tagállamok II–III. negyedév 10

18
MOVCON MILU

szállítás tervezői gyakorlat
MHP HSZ LOG Bulgária I–IV. negyedév 5

19
NATO Short Notice Exercise stratégiai 

szintű válságkezelési gyakorlat
MHP KIKCSF NATO tagállamok I–IV. negyedév 35

20
STEADFAST PYRAMID / PINNACLE

módszertani törzsvezetési gyakorlás
MHP KIKCSF Lettország és Lengyelország III. negyedév 5

21
CAPABLE DEPLOYER
logisztikai gyakorlat

MHP LGCSF NATO és PfP tagállamok II–III. negyedév 30

22
STEADFAST JUPITER I–II

összhaderőnemi NATO Response 
Force (NRF) minősítő gyakorlat

MHP HSZ SZF /
HUN NFIU / MH 
GAVIK / MH TTP 
/ MHP HSZ LE /

HQ MND-C

NATO tagállamok, Norvégia 
és a Baltikum

II. és III. negyedév 150

23
BRILLANT / NOBLE BLISTER

CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország III. negyedév 10

24 SMART DEFENSE 1.29 CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF /

MH GAVIK
Németország, Lengyelország III. negyedév 10

25
NATO Coalition Warrior 

Interoperability eXercise (CWIX) 
interoperabilitási gyakorlat

MHP HSZ SZF Lengyelország II. negyedév 50

26
EU RETEX

katasztrófavédelmi gyakorlat
MHP KIKCSF Belgium és Franciaország II–III. negyedév 25

27
Sampling and Identification of 

Biological Chemical and Radiological 
Agents (SIBCRA) gyakorlat

MHP HSZ SZF /
MH GAVIK

Olaszország III. negyedév 5

28
YGGDRASIL

CIMIC gyakorlat
MHP HSZ SZF Dánia III–IV. negyedév 10

29
JOINT COOPERATION

CIMIC gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország IV. negyedév 40

30
ADAPTIVE INTERACTION  

CIMIC törzsvezetési gyakorlat
MHP HSZ SZF Olaszország I–II. negyedév 10

31
NATO Response Force (NRF) CBRN 

felkészítés
MHP HSZ SZF / 

MH GAVIK
Hollandia, Németország, 

Lengyelország
I–IV. negyedév 30

32
BLACK SWAN

különleges műveleti gyakorlat
MHP HSZ KM Magyarország II. negyedév 300 
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A gyakorlat tervezett 
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CYBER COALITION
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KNBSZ
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3
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KNBSZ EU tagállamok III–IV. negyedév 10

5
LOCKED SHIELDS

kibervédelmi gyakorlat
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7
SWEEPSTAKES
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8 NATO CMX válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 20

9 EU Multilayer válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 10

10 EU MILEX törzsvezetési gyakorlat MHP KIKCSF Belgium III–IV. negyedév 10

11
NATO CTP

telepíthető V4 JLSG HQ felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 40

12
V4 JLSG HQ törzsmegerősítő tartalék 

felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 50
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NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT

összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF, 
HUN NFIU, HQ 

MND-C
NATO tagállamok II–III. negyedév 25
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33
NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)

elektronikai hadviselési gyakorlat
MHP HSZ LE

Magyarország, Szlovénia
és NATO tagállamok

I–IV. negyedév 300

34
AIR FIELD MANAGEMENT / 

keresztkiszolgálás
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 70

35
NATO TIGER MEET

légierő harcászati gyakorlat
MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 100

36
SOATU Multinational Special Aviation 

Programme 
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

37
MATC (Multinational Aviation Training 

Centre)
légierő gyakorlatok 

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 70

38
NATINAMDS (NATO Intergrált Lég- és 

Rakétavédelmi Rendszer)
légi C2 gyakorlatok

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 100

39 ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat MHP HSZ LE Szlovénia II. negyedév 70

40 BOLD QUEST, (DACAS) JTAC gyakorlat MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I. és IV. negyedév 70

41
COMBINED JOINT PERSONNEL 

RECOVERY STRATEGIC COURSE AND 
EXERCISE (CJPRSC)

MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

42
MULTINATIONAL AIR GROUP 

felkészítések
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

43 MISTRAL NATO TACFIRE/CAPEVAL MHP HSZ LE Lengyelország, Magyarország I–III. negyedév 150

44
Mobil Biológiai Laboratórium (MBL) 

NATO Response Force (NRF) minősítő 
gyakorlat

MH EK NATO tagállamok IV. negyedév 15

45
TORREJON ADVANTAGE

légierő gyakorlat
MH HSZ LE Spanyolország II. és IV. negyedév 20

46
NATO Response Force (NRF) 

Különleges Művelet készenléti 
szolgálatok felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 150

47
European Defence Agency (EDA)

/ HOT BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 60

48
European Tactical Airlift Programme – 

Training (ETAP-T)
szállító repülőgép gyakorlat

MHP HSZ LE
Magyarország, Franciaország, 

Hollandia
I–IV. negyedév 500

49

EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

Course, Helicopter Exercise Program, 
Multinational Helicopter Traing 

Centre)

MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 200

50 EDA Air Transport Fleet MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100
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33
NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)

elektronikai hadviselési gyakorlat
MHP HSZ LE

Magyarország, Szlovénia
és NATO tagállamok

I–IV. negyedév 300

34
AIR FIELD MANAGEMENT / 

keresztkiszolgálás
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 70

35
NATO TIGER MEET

légierő harcászati gyakorlat
MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 100

36
SOATU Multinational Special Aviation 

Programme 
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

37
MATC (Multinational Aviation Training 

Centre)
légierő gyakorlatok 

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 70

38
NATINAMDS (NATO Intergrált Lég- és 

Rakétavédelmi Rendszer)
légi C2 gyakorlatok

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 100

39 ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat MHP HSZ LE Szlovénia II. negyedév 70

40 BOLD QUEST, (DACAS) JTAC gyakorlat MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I. és IV. negyedév 70

41
COMBINED JOINT PERSONNEL 

RECOVERY STRATEGIC COURSE AND 
EXERCISE (CJPRSC)

MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

42
MULTINATIONAL AIR GROUP 

felkészítések
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

43 MISTRAL NATO TACFIRE/CAPEVAL MHP HSZ LE Lengyelország, Magyarország I–III. negyedév 150

44
Mobil Biológiai Laboratórium (MBL) 

NATO Response Force (NRF) minősítő 
gyakorlat

MH EK NATO tagállamok IV. negyedév 15

45
TORREJON ADVANTAGE

légierő gyakorlat
MH HSZ LE Spanyolország II. és IV. negyedév 20

46
NATO Response Force (NRF) 

Különleges Művelet készenléti 
szolgálatok felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 150

47
European Defence Agency (EDA)

/ HOT BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 60

48
European Tactical Airlift Programme – 

Training (ETAP-T)
szállító repülőgép gyakorlat

MHP HSZ LE
Magyarország, Franciaország, 

Hollandia
I–IV. negyedév 500

49

EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

Course, Helicopter Exercise Program, 
Multinational Helicopter Traing 

Centre)

MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 200

50 EDA Air Transport Fleet MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100
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51
RAVEN’S CHALLENGE NATO Response 

Force (NRF) / V4 felajánlott erők 
tűzszerész elemeinek gyakoroltatása

MHP HSZ SZF USA II–III. negyedév 5

52
BLAST – NATO Response Force (NRF) 

minősítő CBRN gyakorlatok
MH TTP NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 15

53
DECI EU BG felkészítések, gyakorlatok 

(EUROPEAN WIND)
MH HSZ SZF Olaszország I–II. negyedév 50

54
NATO C-IED felkészítési rendezvények, 

gyakorlatok (BISON COUNTER)
MHP HDMCSF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 15

55 CYBER TESLA kibervédelmi gyakorlat KNBSZ USA, Szerbia I–IV. negyedév 25

56 DRAGON gyakorlatok MHP HSZ SZF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 50

57 RESOLVE NATO – szerb gyakorlata MHP KIKCSF Szerbia III–IV. negyedév 160

58 Altiszti nyári–téli kiképző tábor MH VZ Horvátország és Szlovénia I–IV. negyedév 10

59
EURASIAN STAR többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZE Törökország I–IV. negyedév 20

60
ALLIGATOR SWORD parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlat
HQ MND-C Németország III–IV. negyedév 10

61
VIGOROUS WARRIOR többnemzeti 

egészségügyi gyakorlat
MHP EÜCSF, 

MH EK
NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 30

 2.  Az  MH és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó két- és 
többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

A B C D E

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

2
US OHNG (US Ohio Nemzeti Gárda) 

XCTC gyakorlat (MORNING STAR)
MH TTP

Amerikai Egyesült Államok, 
Magyarország

II–III. negyedév 165

3
Combined Joint European Exercise 

(CJEX)
törzsvezetési gyakorlat

NKE
Olaszország, Franciaország, 

Spanyolország, Németország, 
Nagy-Britannia

II. negyedév 45

4
FOURLOG

logisztikai gyakorlat
NKE

Ausztria, Magyarország,  
Cseh Köztársaság

I. negyedév 50

5
MAGLITE

többnemzeti logisztikai kiképzés
NKE

Nagy-Britannia, 
Magyarország

II. és IV. negyedév 60

6
JOINT RESOLVE

törzsvezetési gyakorlat
NKE NATO EU tagállamok II. és III. negyedév 25

7
FNC Cluster MP nemzetközi katonai 

rendész gyakorlat
MH KRK Németország III–IV. negyedév 30
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8 ALLIED SPIRIT többnemzeti gyakorlat MH KRK Németország I. negyedév 40

9
ARRCADE GLOBE

térképész gyakorlat
MH GEOSZ Németország III. negyedév 5

10
MTM WORKFLOW

térképész gyakorlat
MH GEOSZ

Görögország, Portugália, 
Hollandia

III. negyedév 5

11
„BLASTING CAP”

Amerikai–Magyar tűzszerész felkészítés 
MHP HSZ SZF Németország II. negyedév 30

12
SLOVAK SHIELD

V4 harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia/Magyarország II–III. negyedév 100

13
TOXIC VALLEY gyakorlat SICA/SIBCRA

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia III. negyedév 40

14
SCHNELLER DEGEN (SWIFT SWORD) 

CAX/CPX
HQ-MND-C gyakorlat

MHP HSZ SZF /
HQ MND-C

Németország, Litvánia I. negyedév 30

15 Szlovák–Magyar közös búvár kiképzés MHP HSZ KM Szlovákia, Magyarország I–III. negyedév 25

16 Horvát–Magyar KM búvár kiképzés MHP HSZ KM Horvátország/Magyarország I–IV. negyedév 25

17 R-SOCC törzsfelkészítés rendezvényei MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50 

18
SOTAC (JTAC) nemzetközi felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10 

19
Magyar–amerikai KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

20
Magyar–belga KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

21
INTERCEPTOR

Air Policing gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország, Románia I–IV. negyedév 60

22
Joint Project Optic Windmill (JPOW)

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Hollandia, Németország I–II. negyedév 30

23
Air to Air Refueling Recurrency  

Training
MHP HSZ LE

Magyarország, NATO és EU 
tagállamok

I–IV. negyedév 30

24
Német–magyar H145M helikopteres 

közös kiképzés és harcászati felkészítés
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Németország, Magyarország I–IV. negyedév 50

25
LION EFFORT

vadászrepülő gyakorlat
MHP HSZ LE Svédország I–IV. negyedév 50

26
USA–HUN közös légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

USA, Egyesült Királyság, 
Magyarország

I–IV. negyedév 80
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8 ALLIED SPIRIT többnemzeti gyakorlat MH KRK Németország I. negyedév 40

9
ARRCADE GLOBE

térképész gyakorlat
MH GEOSZ Németország III. negyedév 5

10
MTM WORKFLOW

térképész gyakorlat
MH GEOSZ

Görögország, Portugália, 
Hollandia

III. negyedév 5

11
„BLASTING CAP”

Amerikai–Magyar tűzszerész felkészítés 
MHP HSZ SZF Németország II. negyedév 30

12
SLOVAK SHIELD

V4 harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia/Magyarország II–III. negyedév 100

13
TOXIC VALLEY gyakorlat SICA/SIBCRA

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia III. negyedév 40

14
SCHNELLER DEGEN (SWIFT SWORD) 

CAX/CPX
HQ-MND-C gyakorlat

MHP HSZ SZF /
HQ MND-C

Németország, Litvánia I. negyedév 30

15 Szlovák–Magyar közös búvár kiképzés MHP HSZ KM Szlovákia, Magyarország I–III. negyedév 25

16 Horvát–Magyar KM búvár kiképzés MHP HSZ KM Horvátország/Magyarország I–IV. negyedév 25

17 R-SOCC törzsfelkészítés rendezvényei MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50 

18
SOTAC (JTAC) nemzetközi felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10 

19
Magyar–amerikai KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

20
Magyar–belga KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

21
INTERCEPTOR

Air Policing gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország, Románia I–IV. negyedév 60

22
Joint Project Optic Windmill (JPOW)

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Hollandia, Németország I–II. negyedév 30

23
Air to Air Refueling Recurrency  

Training
MHP HSZ LE

Magyarország, NATO és EU 
tagállamok

I–IV. negyedév 30

24
Német–magyar H145M helikopteres 

közös kiképzés és harcászati felkészítés
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Németország, Magyarország I–IV. negyedév 50

25
LION EFFORT

vadászrepülő gyakorlat
MHP HSZ LE Svédország I–IV. negyedév 50

26
USA–HUN közös légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

USA, Egyesült Királyság, 
Magyarország

I–IV. negyedév 80

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 278. szám 9419

27
GBR–HUN közös légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

EU/NATO tagállamok, 
Magyarország

I–IV. negyedév 80

28
CROSS LANDING

román–magyar légi kutató-mentő 
gyakorlat

MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Magyarország, Románia I–IV. negyedév 70

29
LORD MOUNTAIN

szlovén–magyar helikopter kiképzés
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Szlovénia I. és III. negyedév 50

30
JTAC/TACP előretolt/harcászati 

repülésirányító kiképzés
MHP HSZ LE

Magyarország, NATO és EU 
tagállamok

I–IV. negyedév 70

31

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM 
(TLP21)

harcászati szintű nemzetközi repülő 
képzés

MHP HSZ LE Spanyolország I–IV. negyedév 50

32
BLONDE AVALANCHE

katasztrófavédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia III. negyedév 120

33
CETATEA vezetés-irányítási (Federated 

Mission Network) gyakorlat
MHP HSZ SZF /

MHP IICSF
Románia III. negyedév 20

34
NEIGHBOURS

szárazföldi harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia III–IV. negyedév 60

35
ANATOLIAN EAGLE

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Törökország I–III. negyedév 50

36
FLAMING THUNDER

összfegyvernemi tűztámogató 
gyakorlat

MHP HSZ SZF /
MHP KIKCSF

Litvánia II–III. negyedév 25

37
Bulk Fuel Installation (BFI) kiképzések, 

felkészítések
MH TTP / MH 

ARB
Németország/Magyarország I–IV. negyedév 20

38
Georgia Battalion Mission Reharsal 

Exercise GEO MRE
MHP KIKCSF /

MH LZ
Németország és Georgia I–II. negyedév 150

39
PRECISE RECEPTION

NFIU HUN minősítő gyakorlat
MHP KIKCSF /

HUN NFIU
Magyarország II–III. negyedév 25

40
SABER JUNCTION többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MH LZ Németország II–III. negyedév 40

41
DYNAMIC FRONT

tüzér törzsvezetési gyakorlat (ARCADE 
THUNDER)

MHP HSZ SZF /
MH BHK

Németország, Egyesült 
Királyság

II–III. negyedév 50

42
BREAKTHROUGH

tűztámogató gyakorlat
MHP KIKCSF Magyarország II. negyedév 300

43
PURPLE FIELD

CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia II–III. negyedév 50

44
BRAVE WARRIOR

harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Magyarország és Szlovákia II–IV. negyedév 1200
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45
SOFT CAPS

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Magyarország II. negyedév 40 

46
Magyar–Osztrák–Szlovén közös  

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Ausztria III. negyedév 10

47
TOXIC LANCE

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 45

48
IRON CAT

hadihajós gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia III. negyedév 50

49
SÁRARANY MEZŐ

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 50

50
CLEARANCE DIVER

búvár gyakorlat
MHP HSZ SZF NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10

51
Magyar– Holland–Amerikai közös FTX 

(öfni/műszaki)
MHP HSZ SZF Magyarország II. negyedév 650

52 Military Load Classification Ex-MLC EX MHP TTP Németország I–IV. negyedév 5

53
INFORMATIONSLEHRÜBUNG (ILÜ)

logisztikai demonstrációs gyakorlat
MHP HSZ LOG Németország III. negyedév 100

54
COMBINED RESOLVE többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MHP KIKCSF /

MH HSZ LE
NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

55
SAFETY TRANSPORT
logisztikai gyakorlat

MHP HSZ LOG Németország, Magyarország II. negyedév 100

56
SAFETY FUEL

logisztikai gyakorlat
MHP TTP Németország, Magyarország II. negyedév 20

57
AIR WOLF HUNTING

Regionális Légi Kutató-mentő 
gyakorlás

MHP HSZ LE Magyarország III. negyedév 100

58
SZENTES AXE

műszaki gyakorlat
MHP HSZ SZF Magyarország III. negyedév 150

59 Ejtőernyős nemzetközi kiképzések MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

60
ARCTIC CHALLENGE repülő harcászati 

gyakorlat
MHP HSZ LE

Norvégia, Svédország, 
Finnország

I–III. negyedév 70

61
WISE FORESIGHT román–magyar 

békefenntartó zászlóalj gyakorlata
MH 5. LDD Magyarország és Románia I–IV. negyedév 250

62
DEFENDER EUROPE gyakorlat 

sorozat (SWIFT RESPONSE, TROJAN 
FOOTPRINT, SABER GUARDIAN)

MHP KIKCSF NATO és EU tagállamok II–IV. negyedév 3000

63
Többnemzeti harcászati KM/RL 

gyakorlatok (FORT, SKORPIO, KOBRA)
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–IV. negyedév 200

64
FLINTLOCK  

többnemzeti KM gyakorlat
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–III. negyedév 35
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45
SOFT CAPS

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Magyarország II. negyedév 40 

46
Magyar–Osztrák–Szlovén közös  

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Ausztria III. negyedév 10

47
TOXIC LANCE

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 45

48
IRON CAT

hadihajós gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia III. negyedév 50

49
SÁRARANY MEZŐ

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 50

50
CLEARANCE DIVER

búvár gyakorlat
MHP HSZ SZF NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10

51
Magyar– Holland–Amerikai közös FTX 

(öfni/műszaki)
MHP HSZ SZF Magyarország II. negyedév 650

52 Military Load Classification Ex-MLC EX MHP TTP Németország I–IV. negyedév 5

53
INFORMATIONSLEHRÜBUNG (ILÜ)

logisztikai demonstrációs gyakorlat
MHP HSZ LOG Németország III. negyedév 100

54
COMBINED RESOLVE többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MHP KIKCSF /

MH HSZ LE
NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

55
SAFETY TRANSPORT
logisztikai gyakorlat

MHP HSZ LOG Németország, Magyarország II. negyedév 100

56
SAFETY FUEL

logisztikai gyakorlat
MHP TTP Németország, Magyarország II. negyedév 20

57
AIR WOLF HUNTING

Regionális Légi Kutató-mentő 
gyakorlás

MHP HSZ LE Magyarország III. negyedév 100

58
SZENTES AXE

műszaki gyakorlat
MHP HSZ SZF Magyarország III. negyedév 150

59 Ejtőernyős nemzetközi kiképzések MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

60
ARCTIC CHALLENGE repülő harcászati 

gyakorlat
MHP HSZ LE

Norvégia, Svédország, 
Finnország

I–III. negyedév 70

61
WISE FORESIGHT román–magyar 

békefenntartó zászlóalj gyakorlata
MH 5. LDD Magyarország és Románia I–IV. negyedév 250

62
DEFENDER EUROPE gyakorlat 

sorozat (SWIFT RESPONSE, TROJAN 
FOOTPRINT, SABER GUARDIAN)

MHP KIKCSF NATO és EU tagállamok II–IV. negyedév 3000

63
Többnemzeti harcászati KM/RL 

gyakorlatok (FORT, SKORPIO, KOBRA)
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–IV. negyedév 200

64
FLINTLOCK  

többnemzeti KM gyakorlat
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–III. negyedév 35
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65
PLATINUM WOLF

békeműveleti harcászati gyakorlat
MH TTP Szerbia  III. negyedév 50

66
SAVA STAR / többnemzeti (tartalékos) 

harcászati gyakorlat
MH TTP

Horvátország, Szerbia, 
Nagy-Britannia, 
Magyarország

I–III. negyedév 300

67
ARDENT DEFENDER
tűzszerész gyakorlat

MHP HSZ SZF Kanada III. negyedév 5

68
KHAAN QUEST többnemzeti harcászati 

gyakorlat
MHP KIKCSF Mongólia II–III. negyedév 15

69
BROKEN WING  

légiközlekedés vészhelyzeti gyakorlat
MHP KIKCSF Szlovénia II–III. negyedév 5

70
COOPERATIVE SECURITY CAX/CPX

válságkezelési gyakorlat
MHP KIKCSF CEDC tagállamok II–III. negyedév 40

71
DEU Joint Force Air Component 2023 

(JFAC) légierő nemzetközi felkészítési / 
kiképzési rendezvényei

MH HSZ LE
NATO és EU tagállamok, 

Magyarország
I–IV. negyedév 70

72 AMPLE STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat MHP HSZ LE Csehország I–III. negyedév 50

73
BLUE SKY 2021 többnemzeti légierő 

gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország II–III. negyedév 50

74
TURUL PARTNER 2021 többnemzeti 

gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország I. és IV. negyedév 50

75 Complex Aviation Excercise-I MHP HSZ LE Olaszország I–II. negyedév 20

76

Többnemzeti Szárazföldi Kötelék 
(Multinational Land Force . MLF) 

felkészítési rendezvényei, gyakorlatai 
(CLEVER FERRET)

MHP HSZ SZF
Olaszország, Magyarország, 

Szlovénia
I–II. negyedév 100

77
Magyar–horvát IN&OUT 

repülőkiképzés
MHP HSZ LE

Magyarország és 
Horvátország

II–III. negyedév 50

78
HUN–USA közös kiképzés  

STEPPE ARCHER
MH TP Magyarország I–IV. negyedév 300

79
Munkakutya-vezetők és munkakutyák 

kiképzése
MH TTP Szlovákia I–II. negyedév 20

80
IANUS magyar–amerikai HUMINT 

kiképzés
KNBSZ FCSF Magyarország I–III. negyedév 60

81

STRONG WILL 2021
Harcászati szintű, mélységi / 

csapatfelderítő szakasz / század szintű, 
nemzetközi gyakorlat

KNBSZ FCSF Magyarország
II–III.

negyedév
150
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82
Haderőfejlesztési Programhoz 

beszerzéseihez kapcsolódó kiképzési 
felkészítési rendezvények

MHP KIKCSF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 350

83
BLUE HORIZON 2021

légierő törzsvezetési gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország I–IV. negyedév 80

84
WARRIOR COMPETITION – KM 

(KASOTC-King Abdullah II Special 
Operations Training Centre)

MHP HSZ KM Jordánia II. negyedév 8

85
KUJAWY V4 tagországok logisztikai 

gyakorlata
MHP KIKCSF Lengyelország III–IV. negyedév 50

86
DRAGOON READY

többnemzeti harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország I–II. negyedév 100

87 EFES többnemzeti harcászati gyakorlat MHP HSZ SZF Törökország I–IV. negyedév 25

88 Holland térítéses harcászati gyakorlat MH TP Magyarország III. negyedév 1000

 3. Külföldi fegyveres erők átvonulásával járó műveletek, gyakorlatok és kiképzések

A B C

1 A tevékenység megnevezése A feladat tervezett időpontja Engedélyezett létszám

2 NATO RSM misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

3
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés 

keretében történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

4 UNFICYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

5 NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

6 NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

7 EUFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

8 EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

9 EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

10 MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

11
MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

12 EUNAVFOR MED IRINI misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

13 ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

14 MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

15
EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő
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82
Haderőfejlesztési Programhoz 

beszerzéseihez kapcsolódó kiképzési 
felkészítési rendezvények

MHP KIKCSF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 350

83
BLUE HORIZON 2021

légierő törzsvezetési gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország I–IV. negyedév 80

84
WARRIOR COMPETITION – KM 

(KASOTC-King Abdullah II Special 
Operations Training Centre)

MHP HSZ KM Jordánia II. negyedév 8

85
KUJAWY V4 tagországok logisztikai 

gyakorlata
MHP KIKCSF Lengyelország III–IV. negyedév 50

86
DRAGOON READY

többnemzeti harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország I–II. negyedév 100

87 EFES többnemzeti harcászati gyakorlat MHP HSZ SZF Törökország I–IV. negyedév 25

88 Holland térítéses harcászati gyakorlat MH TP Magyarország III. negyedév 1000

 3. Külföldi fegyveres erők átvonulásával járó műveletek, gyakorlatok és kiképzések

A B C

1 A tevékenység megnevezése A feladat tervezett időpontja Engedélyezett létszám

2 NATO RSM misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

3
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés 

keretében történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

4 UNFICYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

5 NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

6 NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

7 EUFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

8 EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

9 EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

10 MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

11
MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

12 EUNAVFOR MED IRINI misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

13 ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

14 MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

15
EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő
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16 EUMM Grúzia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

17
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos 

katonai szállítás jellegű csapatmozgások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

18

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel (SAC) 
kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez kötődő kiképzési 

jellegű csapatmozgások, ideértve a SAC nemzetekhez tartozó 
legfeljebb 10 légijármű részvételét

I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

19 Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar légtérben I–IV. negyedév –

20 Joint Combined Exchange Training szövetségesi gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

21 DCM-E csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 250 fő

22 NFIU HUN csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 250 fő

23 HQ MND-C csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

24
NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint Task Force 

(VJTF) és NATO Readiness Initiative (NRI) áthaladások és gyakorlatok
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

25
NATO 2021. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban szereplő 

rendezvényeken részt vevő erők áthaladása
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

26
EU 2021. évi Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken 

résztvevő erők áthaladása 
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

27
Az Európában Települő Amerikai Parancsnoksága által a 2021. évben 

végrehajtásra tervezett gyakorlatokon részt  vevő erők áthaladása
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

28 SABER GUARDIAN I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

29 RAPID TRIDENT I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

30 SWIFT RESPONSE I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

31 TROJAN FOOTPRINT SOUTH I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

32 STEADFAST DEFENDER I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 2500 fő

33 IMMEDIATE RESPONSE I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 2500 fő
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A honvédelmi miniszter 66/2020. (XII. 10.) HM utasítása  
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 
1/B. alcímmel egészül ki:
„1/B. A szakképzési kiegészítő illetmény megállapításával összefüggő eljárási szabályok
10/B. § (1) A honvédségi szakképző intézménynél a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési 
tevékenységre irányuló oktatói beosztást ellátó állomány kiegészítő illetménye személyenkénti összegének 
megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorló – az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörében – 
figyelembe veszi különösen az állomány tagjának szakmai végzettségét, képzettségét, tapasztalatát, teljesítményét, 
valamint az általa ellátott beosztás jellegét.
(2) A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  R. 48/G.  § (2)  bekezdés szerinti költségvetési 
keretösszeg meghatározásakor a  2020. július 1-jén feltöltött és meglévő, de feltöltetlen oktatói beosztásokat 
egyaránt figyelembe veszi. A költségvetési keretösszeg jóváhagyása a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 
2020. évre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló Korm. határozat szerinti átlagos bérfejlesztési mérték, valamint 
a honvédségi szakképző intézménynél
a) az  (1)  bekezdés szerinti oktatói beosztást ellátó katonák 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időszakra 
érvényes illetménye alapján számított,
b) feltöltetlen oktatói beosztások esetében a  beosztáshoz 2020. június 30-án tartozó besorolási kategória és 
besorolási osztály szerinti
átlagos távolléti díj alapulvételével történik.
(3) A kiegészítő illetmény megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorlónak az e célra a honvédségi szakképző 
intézmény számára biztosított keretösszeget – figyelembe véve az  R. 48/G.  § (3)  bekezdésében foglaltakat is – 
a költségvetési évben teljes egészében fel kell használni azzal, hogy
a) a 2020. július 1-jén üres oktatói beosztásokra az 1. melléklet szerinti kiegészítő illetmény összegek alapján,
b) a  2020. július 1-jét követően megüresedő beosztások esetében, amennyiben a  beosztást korábban betöltő 
személy részére folyósított kiegészítő illetmény összege
ba) magasabb, mint az 1. mellékletben szereplő összeg, úgy az 1. melléklet szerinti összegben,
bb) alacsonyabb, mint az 1. melléklet szerinti összeg, úgy a beosztást utoljára betöltő részére folyósított összegben
tartalékot képez.
(4) Üres beosztás feltöltése esetén a  beosztást betöltő személy esetében a  munkáltatói jogkört gyakorló 
–  az  (1)  bekezdés szerinti szempontok, valamint az  üres beosztásra tartalékolt összeg figyelembevételével – dönt 
a  megállapítandó kiegészítő illetmény összegéről. Amennyiben az  így megállapításra kerülő kiegészítő illetmény 
összege alacsonyabb, mint az  üres beosztásra tartalékolt összeg, úgy a  különbözet összegét – az  év végi 
keretmaradvány elkerülése érdekében – a  munkáltatói jogkört gyakorló döntése szerinti arányban fel kell osztani 
az oktató beosztást betöltő állomány többi tagja között.
(5) Az év során új oktatói beosztás létrehozása esetén az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg – a szakképző 
intézmény kérelme alapján – kiegészítésre kerül az 1. mellékletben szereplő összeg figyelembevételével.
(6) A  megszűnő oktatói beosztások esetében a  keretösszeget a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a honvédségi szakképző intézménynek a HM VGH felé le kell mondania.
(7) A  honvédségi szakképző intézmény parancsnoka, igazgatója részére járó kiegészítő illetmény megállapítása 
során is az (1)–(6) bekezdés szabályai az irányadóak.
10/C.  § A  honvédségi szakképző intézménynél az  R. 48/G.  § szerinti kiegészítő illetményre való jogosultság 
megítélése szempontjából a 10/B. § (1) bekezdése szerinti oktatói beosztásként kell figyelembe venni a munkakör-
gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 3. melléklete szerinti
a) a „z” munkakörtípus kivételével, a  82 azonosítószámú oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó, 
valamint
b) a 01, 02, 73, 74, 96 azonosítószámú munkakörcsaládok kivételével, munkakörcsaládtól és fegyvernemi, szakági 
alcsoporttól függetlenül a „g” munkakörtípusba tartozó
szolgálati beosztásokat.”
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2. §  Az Ut. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ezen utasításnak a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról 
szóló 66/2020. (XII. 10.) HM utasítással megállapított 1/B. alcímét 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az Ut. a Melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Melléklet a 66/2020. (XII. 10.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 45/2015. (VIII. 31.) HM utasításhoz

A honvédségi szakképző intézményeknél az üres vagy újonnan létesülő  
szakképző oktatói beosztásra tartalékolt kiegészítő illetmény összege  

a beosztás rendszeresített rendfokozata alapján

Beosztás rendszeresített rendfokozata Összeg

szakaszvezető 90 000 Ft

őrmester 100 000 Ft

törzsőrmester 110 000 Ft

főtörzsőrmester 120 000 Ft

zászlós 130 000 Ft

törzszászlós 140 000 Ft

főtörzszászlós 160 000 Ft

hadnagy 130 000 Ft

főhadnagy 140 000 Ft

százados 150 000 Ft

őrnagy 170 000 Ft

alezredes 190 000 Ft

ezredes 230 000 Ft

dandártábornok 260 000 Ft
”
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A honvédelmi miniszter 66/2020. (XII. 10.) HM utasítása  
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 
1/B. alcímmel egészül ki:
„1/B. A szakképzési kiegészítő illetmény megállapításával összefüggő eljárási szabályok
10/B. § (1) A honvédségi szakképző intézménynél a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési 
tevékenységre irányuló oktatói beosztást ellátó állomány kiegészítő illetménye személyenkénti összegének 
megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorló – az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörében – 
figyelembe veszi különösen az állomány tagjának szakmai végzettségét, képzettségét, tapasztalatát, teljesítményét, 
valamint az általa ellátott beosztás jellegét.
(2) A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  R. 48/G.  § (2)  bekezdés szerinti költségvetési 
keretösszeg meghatározásakor a  2020. július 1-jén feltöltött és meglévő, de feltöltetlen oktatói beosztásokat 
egyaránt figyelembe veszi. A költségvetési keretösszeg jóváhagyása a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 
2020. évre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló Korm. határozat szerinti átlagos bérfejlesztési mérték, valamint 
a honvédségi szakképző intézménynél
a) az  (1)  bekezdés szerinti oktatói beosztást ellátó katonák 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időszakra 
érvényes illetménye alapján számított,
b) feltöltetlen oktatói beosztások esetében a  beosztáshoz 2020. június 30-án tartozó besorolási kategória és 
besorolási osztály szerinti
átlagos távolléti díj alapulvételével történik.
(3) A kiegészítő illetmény megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorlónak az e célra a honvédségi szakképző 
intézmény számára biztosított keretösszeget – figyelembe véve az  R. 48/G.  § (3)  bekezdésében foglaltakat is – 
a költségvetési évben teljes egészében fel kell használni azzal, hogy
a) a 2020. július 1-jén üres oktatói beosztásokra az 1. melléklet szerinti kiegészítő illetmény összegek alapján,
b) a  2020. július 1-jét követően megüresedő beosztások esetében, amennyiben a  beosztást korábban betöltő 
személy részére folyósított kiegészítő illetmény összege
ba) magasabb, mint az 1. mellékletben szereplő összeg, úgy az 1. melléklet szerinti összegben,
bb) alacsonyabb, mint az 1. melléklet szerinti összeg, úgy a beosztást utoljára betöltő részére folyósított összegben
tartalékot képez.
(4) Üres beosztás feltöltése esetén a  beosztást betöltő személy esetében a  munkáltatói jogkört gyakorló 
–  az  (1)  bekezdés szerinti szempontok, valamint az  üres beosztásra tartalékolt összeg figyelembevételével – dönt 
a  megállapítandó kiegészítő illetmény összegéről. Amennyiben az  így megállapításra kerülő kiegészítő illetmény 
összege alacsonyabb, mint az  üres beosztásra tartalékolt összeg, úgy a  különbözet összegét – az  év végi 
keretmaradvány elkerülése érdekében – a  munkáltatói jogkört gyakorló döntése szerinti arányban fel kell osztani 
az oktató beosztást betöltő állomány többi tagja között.
(5) Az év során új oktatói beosztás létrehozása esetén az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg – a szakképző 
intézmény kérelme alapján – kiegészítésre kerül az 1. mellékletben szereplő összeg figyelembevételével.
(6) A  megszűnő oktatói beosztások esetében a  keretösszeget a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a honvédségi szakképző intézménynek a HM VGH felé le kell mondania.
(7) A  honvédségi szakképző intézmény parancsnoka, igazgatója részére járó kiegészítő illetmény megállapítása 
során is az (1)–(6) bekezdés szabályai az irányadóak.
10/C.  § A  honvédségi szakképző intézménynél az  R. 48/G.  § szerinti kiegészítő illetményre való jogosultság 
megítélése szempontjából a 10/B. § (1) bekezdése szerinti oktatói beosztásként kell figyelembe venni a munkakör-
gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 3. melléklete szerinti
a) a „z” munkakörtípus kivételével, a  82 azonosítószámú oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó, 
valamint
b) a 01, 02, 73, 74, 96 azonosítószámú munkakörcsaládok kivételével, munkakörcsaládtól és fegyvernemi, szakági 
alcsoporttól függetlenül a „g” munkakörtípusba tartozó
szolgálati beosztásokat.”
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2. §  Az Ut. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ezen utasításnak a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról 
szóló 66/2020. (XII. 10.) HM utasítással megállapított 1/B. alcímét 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az Ut. a Melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Melléklet a 66/2020. (XII. 10.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 45/2015. (VIII. 31.) HM utasításhoz

A honvédségi szakképző intézményeknél az üres vagy újonnan létesülő  
szakképző oktatói beosztásra tartalékolt kiegészítő illetmény összege  

a beosztás rendszeresített rendfokozata alapján

Beosztás rendszeresített rendfokozata Összeg

szakaszvezető 90 000 Ft

őrmester 100 000 Ft

törzsőrmester 110 000 Ft

főtörzsőrmester 120 000 Ft

zászlós 130 000 Ft

törzszászlós 140 000 Ft

főtörzszászlós 160 000 Ft

hadnagy 130 000 Ft

főhadnagy 140 000 Ft

százados 150 000 Ft

őrnagy 170 000 Ft

alezredes 190 000 Ft

ezredes 230 000 Ft

dandártábornok 260 000 Ft
”
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A honvédelmi miniszter 66/2020. (XII. 10.) HM utasítása  
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 
1/B. alcímmel egészül ki:
„1/B. A szakképzési kiegészítő illetmény megállapításával összefüggő eljárási szabályok
10/B. § (1) A honvédségi szakképző intézménynél a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési 
tevékenységre irányuló oktatói beosztást ellátó állomány kiegészítő illetménye személyenkénti összegének 
megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorló – az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörében – 
figyelembe veszi különösen az állomány tagjának szakmai végzettségét, képzettségét, tapasztalatát, teljesítményét, 
valamint az általa ellátott beosztás jellegét.
(2) A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  R. 48/G.  § (2)  bekezdés szerinti költségvetési 
keretösszeg meghatározásakor a  2020. július 1-jén feltöltött és meglévő, de feltöltetlen oktatói beosztásokat 
egyaránt figyelembe veszi. A költségvetési keretösszeg jóváhagyása a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 
2020. évre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló Korm. határozat szerinti átlagos bérfejlesztési mérték, valamint 
a honvédségi szakképző intézménynél
a) az  (1)  bekezdés szerinti oktatói beosztást ellátó katonák 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időszakra 
érvényes illetménye alapján számított,
b) feltöltetlen oktatói beosztások esetében a  beosztáshoz 2020. június 30-án tartozó besorolási kategória és 
besorolási osztály szerinti
átlagos távolléti díj alapulvételével történik.
(3) A kiegészítő illetmény megállapítása során a munkáltatói jogkört gyakorlónak az e célra a honvédségi szakképző 
intézmény számára biztosított keretösszeget – figyelembe véve az  R. 48/G.  § (3)  bekezdésében foglaltakat is – 
a költségvetési évben teljes egészében fel kell használni azzal, hogy
a) a 2020. július 1-jén üres oktatói beosztásokra az 1. melléklet szerinti kiegészítő illetmény összegek alapján,
b) a  2020. július 1-jét követően megüresedő beosztások esetében, amennyiben a  beosztást korábban betöltő 
személy részére folyósított kiegészítő illetmény összege
ba) magasabb, mint az 1. mellékletben szereplő összeg, úgy az 1. melléklet szerinti összegben,
bb) alacsonyabb, mint az 1. melléklet szerinti összeg, úgy a beosztást utoljára betöltő részére folyósított összegben
tartalékot képez.
(4) Üres beosztás feltöltése esetén a  beosztást betöltő személy esetében a  munkáltatói jogkört gyakorló 
–  az  (1)  bekezdés szerinti szempontok, valamint az  üres beosztásra tartalékolt összeg figyelembevételével – dönt 
a  megállapítandó kiegészítő illetmény összegéről. Amennyiben az  így megállapításra kerülő kiegészítő illetmény 
összege alacsonyabb, mint az  üres beosztásra tartalékolt összeg, úgy a  különbözet összegét – az  év végi 
keretmaradvány elkerülése érdekében – a  munkáltatói jogkört gyakorló döntése szerinti arányban fel kell osztani 
az oktató beosztást betöltő állomány többi tagja között.
(5) Az év során új oktatói beosztás létrehozása esetén az R. 48/G. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg – a szakképző 
intézmény kérelme alapján – kiegészítésre kerül az 1. mellékletben szereplő összeg figyelembevételével.
(6) A  megszűnő oktatói beosztások esetében a  keretösszeget a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a honvédségi szakképző intézménynek a HM VGH felé le kell mondania.
(7) A  honvédségi szakképző intézmény parancsnoka, igazgatója részére járó kiegészítő illetmény megállapítása 
során is az (1)–(6) bekezdés szabályai az irányadóak.
10/C.  § A  honvédségi szakképző intézménynél az  R. 48/G.  § szerinti kiegészítő illetményre való jogosultság 
megítélése szempontjából a 10/B. § (1) bekezdése szerinti oktatói beosztásként kell figyelembe venni a munkakör-
gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 3. melléklete szerinti
a) a „z” munkakörtípus kivételével, a  82 azonosítószámú oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó, 
valamint
b) a 01, 02, 73, 74, 96 azonosítószámú munkakörcsaládok kivételével, munkakörcsaládtól és fegyvernemi, szakági 
alcsoporttól függetlenül a „g” munkakörtípusba tartozó
szolgálati beosztásokat.”
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A honvédelmi miniszter 67/2020. (XII. 12.) HM utasítása  
az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő  
magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások 
logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes hazai rendezvények és a  nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok 
vendéglátási, valamint a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről 
szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 67/2020. (XII. 12.) HM utasításhoz
„6. melléklet a 47/2020. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Szállodai elhelyezés besorolása külföldi és hazai szállodai elhelyezés esetén

A B C

1 Személyi kategória Szállodakategória Elhelyezés típusa

2 A **** vagy a felett apartman

3 B **** vagy annak megfelelő apartman / 2 ágyas szoba

4 C–D **** vagy annak megfelelő 1 ágyas szoba / 2 ágyas szoba

5 *** vagy annak megfelelő 1 ágyas szoba / 2 ágyas szoba

A szállodai kategóriától történő eltérést a  delegáció/programfelelős szervezet vezetőjének kérelmére a  szállodai 
elhelyezéssel érintett személy közvetlen szolgálati elöljárójának/hivatali felettesének szolgálati elöljárója/hivatali 
felettese indokolással engedélyezi. Amennyiben az  utóbbi szolgálati elöljárónak/hivatali felettesnek a  miniszter 
minősül, úgy a HM KÁT az engedélyező.”
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A honvédelmi miniszter 67/2020. (XII. 12.) HM utasítása  
az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő  
magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások 
logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes hazai rendezvények és a  nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok 
vendéglátási, valamint a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről 
szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 67/2020. (XII. 12.) HM utasításhoz
„6. melléklet a 47/2020. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Szállodai elhelyezés besorolása külföldi és hazai szállodai elhelyezés esetén

A B C

1 Személyi kategória Szállodakategória Elhelyezés típusa

2 A **** vagy a felett apartman

3 B **** vagy annak megfelelő apartman / 2 ágyas szoba

4 C–D **** vagy annak megfelelő 1 ágyas szoba / 2 ágyas szoba

5 *** vagy annak megfelelő 1 ágyas szoba / 2 ágyas szoba

A szállodai kategóriától történő eltérést a  delegáció/programfelelős szervezet vezetőjének kérelmére a  szállodai 
elhelyezéssel érintett személy közvetlen szolgálati elöljárójának/hivatali felettesének szolgálati elöljárója/hivatali 
felettese indokolással engedélyezi. Amennyiben az  utóbbi szolgálati elöljárónak/hivatali felettesnek a  miniszter 
minősül, úgy a HM KÁT az engedélyező.”

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának M/7/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszer felépítéséről és működéséről szóló  
M/1/2020. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 646/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 649/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 650/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről ****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 651/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

***** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 652/2020. (HK 1/2021. ) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 653/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a 2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
587/2020. MH PK intézkedés módosítására**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 660/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség a Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoportban történő 
részvételéről***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 661/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a beszerzések speciális szabályaira****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 664/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
munkaeszközök, hadfelszerelések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
szabályozására*****

***** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 665/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a katonai objektumok őrzés-védelmi kategóriába sorolásáról, az őrzés fajtáiról és az őrzés megszervezéséről

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

1. Az intézkedés hatálya

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

2. Az őrzés fajtája

 2. Az MH objektumai őrzésének fajtái:
a) fegyverrel történő őrzés, mely végrehajtható

aa) katonai őrséggel vagy,
ab) Biztosító Rendész Szolgálat (a továbbiakban: BRSz) alkalmazásával,
ac) az őrzési szolgáltatás megvásárlásával külső szolgáltatótól: a Honvédelmi Miniszter határozatában 

elrendeltek alapján fegyveres biztonsági őrség, vagy fegyveres vagyonőr alkalmazásával, 
b) fegyver nélküli őrzés, amely történhet

ba) saját állományból vagyonvédelmi jelleggel vagy, 
bb) őrzési szolgáltatás megvásárlásával.

3. Az objektumok őrzés-védelmi kategóriába sorolása

 3. Az MH objektumai őrzés-védelmi szempontból öt kategóriába kerülnek besorolásra az alábbiak szerint:
a) Első kategóriába kell besorolni a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) azon objektumait úgymint 

a HM-I és a HM-II, melyekben az MHP szervezeti elemei kerültek elhelyezésre, az MHP vezetési objektumait, 
valamint a repülőbázisokat (repülőtereket). Őrzésük alapvetően katonai őrséggel, BRSz-tal, vagy külön 
engedély alapján Fegyveres Biztonsági Őrséggel (a továbbiakban: FBŐ) kerül végrehajtásra.

b) Második kategóriába kell besorolni:
ba) az MH alakulatainak béke elhelyezését biztosító objektumokat, laktanyákat,
bb) az MH Anyagellátó Raktárbázis és Bázisparancsnokságai objektumait,
bc) a helyőrségi lőszer-, és robbanóanyagraktárakat,
bd) a Területvédelmi alakulat elhelyezését biztosító objektumot, amennyiben az objektum területén 

fegyvertároló helyiség és biztonsági terület kerül kialakításra,
be) az MH központi kiképző bázisait, valamint
bf ) az MH őrzés-védelmi utaltságában lévő egyéb vezetési elemeket. 
Ezen objektumok őrzés-védelme vásárolt szolgáltatás keretében FBŐ-gel kerül végrehajtásra.

c) Harmadik kategóriába kell besorolni az MH vezetését biztosító híradó objektumokat, az MH lő- és gyakorló 
tereit, a Területvédelmi alakulat elhelyezését biztosító objektumokat, amennyiben az objektum területén 
vagy fegyvertároló helyiség, vagy biztonsági terület kerül kialakításra. Őrzésük fegyveres vagyonőr 
szolgáltatás megvásárlásával kerül végrehajtásra.

d) negyedik kategóriába kell besorolni az előző kategóriákba nem tartozó HM és MH objektumokat. Őrzésük 
fegyver nélküli vagyonőrség vásárolt őrzési szolgáltatással kerül végrehajtásra.

e) ötödik kategóriába kell sorolni a nem működő vagy üres katonai objektumokat, valamint létesítményeket. 
Őrzésük fegyver nélküli vagyonőr szolgáltatás megvásárlásával történik.

4. Az objektumokkal szemben támasztott őrzés-védelmi, műszaki-technikai követelmények

 4. Őrzés-védelmi követelmények:
a) Amely objektum őrzéséhez katonai őrség van előírva, a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának 

kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet „Az őrségek osztályozása” című alfejezetében meghatározott 
fokozatú őrséget kell szervezni.

b) Amely objektum esetén az őrzés szolgáltatás megvásárlásával kerül biztosításra, a Honvédelmi Miniszter által 
alapított, vásárolt fegyveres biztonsági őrség kivételével, az őrség szervezetét, felszerelését, fegyverzetét 
az  őrzendő objektum nagysága, az őrzési feladat, valamint a biztonságtechnikai eszközök kiépítettsége 
függvényében az őrséget szervező parancsnok határozza meg.
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c) Amely objektum esetén az őrzés fegyveres biztonsági őrség megvásárlásával kerül biztosításra, a fegyveres 
biztonsági őrségről a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi ClIX. törvény alapján az őrség 
létszámát, felszerelését az MH szerveivel egyetértésben, az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség 
(a  továbbiakban: MHP HdMCSF) határozza meg. A szolgálati utasítást a katonai szervezet parancsnokával 
ellen kell jegyeztetni és azt a Magyar Honvédség parancsnoka hagyja jóvá. A fegyveres biztonsági őrség 
szakmai felügyeletét az MHP HdMCSF és a HM Elektronikai, logisztikai és Vagyonkezelő zrt. (a továbbiakban: 
HM EI zrt). Őrzés-védelmi Igazgatóság igazgatója gyakorolja. Az őrség fegyvereinek, illetve fegyverszobák 
rendjének, a fegyverek és lőszer tárolásának ellenőrzésére hatósági ellenőrzés keretében az MHP HdMCSF 
jogosult. 

d) A katonai szervezet parancsnoka, illetve az általa kijelölt személy jogosult ellenőrizni az őrzés-védelmi 
feladatoknak a szolgálati okmányokban meghatározottak szerinti ellátását, a szolgálat létszámának vezénylés 
szerinti meglétét, a szolgálati okmányok meglétét és előírás szerinti vezetését, az őrök szabályos felszerelését, 
öltözködését, az őrobjektum rendjét. Amennyiben a fenti területeken rendellenességet tapasztal, arról 
tájékoztassa az őrség parancsnokát és az elöljáró parancsnoknak szolgálati úton tegyen jelentést.

e) Fegyveres vagyonőrökkel őrzött objektumok őrségeit a vállalkozás keretében végzett személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján 
az illetékes rendőrkapitányságok is ellenőrizhetik, az objektum parancsnokának biztosítani kell 
az objektumba történő bejutásukat és az ellenőrzés végrehajtásának feltételeit.

f ) Az őrzési szolgáltatás megvásárlásával őriztetett objektumok távoli és nehezen megközelíthető helyeken, 
különösen átjátszó állomásokon lévő őrségeinek honvédségi gépjárművel történő szállítása engedélyezett, 
amennyiben az őrzendő objektumba az adott időszakban személy szállítására alkalmas honvédségi 
gépjármű más okból közlekedik. Kizárólag őrségszállítási feladatra honvédségi gépjármű kirendelése nem 
megengedett.

g) A HM kezelésében lévő, de használatra polgári szervnek átadott, bérbe adott objektumok őrzés-védelméért 
a  polgári szerv a felelős. Azon HM kezelésben lévő objektumok esetében, ahol az objektumban katonai 
és polgári szervezet egyaránt működik, az objektum parancsnoka a katonai szervezet parancsnoka, aki felel 
az objektum őrzés-védelmének megszervezéséért.

 5. Az objektumokat az alábbi műszaki-technikai eszközökkel kell ellátni:
a) első kategóriába tartozó objektumoknál:

aa) a külön intézkedésben kijelölt objektumoknál be- és kiléptetési pontokon csomag- és 
személyátvizsgáló berendezés;

ab) beléptető, személyazonosság ellenőrző rendszer;
ac) elektro-optikai eszközök;
ad) külső- és belsőtéri behatolás jelző;
ae) vezetékes- és rádió-összeköttetés;
af ) lakott területen a városképnek megfelelő kerítés;
ag) őrtorony, őrbódé, kiépített tüzelőállás;
ah) légvédelmi rakétacsapatoknál, rakétatároló és javítóbázisoknál betonkerítés;
ai) külső objektumoknál kétsoros drótfonatkerítés között őrzóna, nyomsáv, tüzelőállások;
aj) repülőterek külső határain egysoros drótfonatkerítés, gépkocsival járható szervizút;
ak) körvilágítás és 
al) különböző tiltótáblák;
am) továbbá, amennyiben az objektum nagysága, tagoltsága indokolja lehetőség szerint őrkutya 

szolgálati hely.
b) második kategóriába tartozó objektumoknál:

ba) beléptető, személyazonosság-ellenőrző rendszer;
bb) elektro-optikai eszközök;
bc) vezetékes összeköttetés;
bd) rádió-összeköttetés;
be) lakott területen a városképnek megfelelő kerítés;
bf ) egysoros vagy kétsoros drótfonatkerítés (külső objektumnál kétsoros);
bg) őrtorony, őrbódé, kiépített tüzelőállás;
bh) körvilágítás és
bi) különböző tiltótáblák;
bj) továbbá, amennyiben az objektum nagysága, tagoltsága indokolja lehetőség szerint őrkutya 

szolgálati hely.
c) harmadik kategóriába tartozó objektumoknál:

ca) elektro-optikai eszközök;
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cb) vezetékes összeköttetés;
cc) rádió-összeköttetés;
cd) lakott területen városképnek megfelelő kerítés;
ce) külső objektumoknál drótfonatkerítés;
cf ) őrtorony, őrbódé, kiépített tüzelőállás;
cg) körvilágítás és
ch) különböző tiltótáblák;
ci) továbbá, amennyiben az objektum nagysága, tagoltsága indokolja lehetőség szerint őrkutya 

szolgálati hely.
d) negyedik és ötödik kategóriába tartozó objektumokat a rendelkezésre álló műszaki-technikai eszközökkel 

kell ellátni.

5. Szolgálatszervezés

 6. Az őrséget szervező parancsnokok a szolgáltató szervezetektől követeljék meg:
a) váltásvezetőtől

aa) folyamatos irányítást és ellenőrzést az őrség, beleértve a kapu- és a technikai tárolóhely szolgálatait, 
napi tevékenység során;

ab) a szolgálat váltásakor, az objektumügyeletestől kapott információk alapján, a napi szolgálatok 
eligazítását, a szolgálati beosztás rend pontosítását, a szolgálati okmányok folyamatos vezetését;

ac) az objektumügyeletes részére a jelentések időben történő meglétét.
b) őrtől, járőrtől:

ba) az őrzésre rábízott javak, területek, objektumok folyamatos ellenőrzését;
bb) az általa őrzött területre illetéktelen személyek behatolásának megakadályozását;
bc) ha a javakat, különösen területet, objektumot, csak a munka befejezése után kell őrizni, azok lezárt, 

lepecsételt, valamint megszámolt, ellenőrzött formában, átvételét, munkakezdéskor történő 
átadását. Az átadás-átvétel tényének az erre a célra rendszeresített okmányban való rögzítését;

bd) lezárt területre, objektumba be- és kiléptetést érvényes belépési engedély esetében is, csak 
a szolgálat-, váltásvezető jelenlétében történő engedélyezését;

be) ha az őrzött területen tűz üt ki, a tűz oltásának haladéktalan megkezdését, jelentését;
bf ) az őrzést befolyásoló, vagy azzal összefüggő eseményről a szolgálat-, váltásvezetőjének azonnali 

tájékoztatását, annak rögzítését az erre a célra rendszeresített okmányban.
c) kapuügyeleti szolgálattól:
 Az őrzés-védelmi feladatok ellátásán túl:

ca) az első beérkezésük alkalmával a szolgálat (váltás) vezető jelentkezését a laktanya parancsnokánál 
és annak helyetteseinél, érkezésük jelentését az objektumügyeletesnek, valamint azt, ha az elöljárók 
a laktanyát elhagyják;

cb) ha a laktanyába előzetes bejelentés nélkül érkezik Magyarország Köztársasági Elnöke, 
az  Országgyűlés Elnöke, Magyarország miniszterelnöke, a Kormány tagja, a HM államtitkárok, 
az  MH  Parancsnoka, a szolgálat (váltás) vezető jelentkezzen nála, és az érkezett személyről 
haladéktalanul tegyen jelentést az objektumügyeletesnek;

cc) személyek érkezésekor és távozásakor a belépési engedélyek ellenőrzését, az objektum 
parancsnokának külön parancsára, a személyiségjogok megsértése nélkül, a szolgálat (váltás) 
vezetőjétől a csomagok ellenőrzését.

d) telephely-ügyeleti szolgálattól:
 Az őrzés-védelmi feladatok ellátásán túl:

da) a telephelyen található technikai eszközök mennyiségével típus és darabszám szerinti elszámolást;
db) a telephelyen tartózkodó személyek nyilvántartását;
dc) tájékozottságot arról, hogy milyen munkák, foglalkozások folynak a telephelyen;
dd) a telephelyen tárolt és távollévő gépjárművek és egyéb haditechnikai eszközök számát, hollétének, 

visszaérkezésük időpontjának vezetését;
de) a telephelyről gépjárművek és harcjárművek csak érvényes menetokmányokkal történő 

kiengedését;
df ) a telephelyre anyagok be- és az ott tárolt anyagok kiszállításának csak érvényes engedéllyel történő 

végrehajtását;
dg) csak érvényes belépési engedéllyel ellátott személyek beengedését a telephelyre;
dh) a tűzriadó gépjárművek vezetőinek kiértesíthetőségének ismeretét, tűz esetén a riasztásuk 

végrehajtását;
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di) mindennemű rendellenesség észlelésekor jelentés megtételét a szolgálatvezetőnek 
(váltásparancsnoknak) és az objektumügyeletesnek.

e) A katonai szervezetek parancsnokai a fentieken túl a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozzák 
a területet, amelyeket a szolgálati intézkedésbe dolgoztassanak be.

6. Az objektumok őrzésével összefüggő egyéb követelmények

 7. Az egyes katonai objektumok területét a biztonság és ehhez kapcsolódóan az őrzés-védelem szempontjából 
övezetekre kell felosztani, melyek a következők:
a) Parancsnoki és szolgálati övezet: A parancsnokság és a törzs elhelyezésére szolgáló és a vezetéshez szükséges 

híradó, informatikai és egyéb technikai eszközök elhelyezésére szolgáló létesítmények.
b) Technikai és raktár övezet: A logisztikai biztosításhoz szükséges létesítmények, raktárak, javító műhelyek, 

a  technikai eszközök tárolására szolgáló telephelyek és az azokhoz kapcsolódó létesítmények. A központi 
raktáraknál és ellátó központoknál ide tartoznak a tárolt anyagok (eszközök) bevizsgálását, raktározásához, 
illetve kiadásához történő előkészítést szolgáló és tároló létesítmények. Ide tartoznak a radar századok 
lokátorainak telepítési helyei a kiépített fedezékekkel és harcvezető központtal.

c) Elhelyezési övezet: A személyi állomány elhelyezésével, ellátásával közvetlenül összefüggő létesítmények 
(hálókörletek, étkezdék, konyhák, a szabadidő eltöltésére szolgáló objektumok stb.) rendszere.

d) Kiképzési övezet: Az állomány felkészítésére, gyakoroltatására szolgáló objektumok (tantermek, gyakorló- 
és lőterek, vezetési pályák, sportlétesítmények stb.) rendszerét.

 8. A repülőbázisok (repülőterek) övezeti felosztását, a 7. pontnak megfelelően az objektumparancsnokok hajtják végre.
 9. A parancsnoki és szolgálati övezet, a technikai és raktár övezet, az elhelyezési övezet általában a laktanyák szerves 

egységét képezik, míg a kiképzési övezet lehet a laktanyákon belül, vagy attól távolabb is.
 10. Az egyes övezetekhez tartozó létesítményeket, az övezetek határát, az őrzési módot, őrséget szervező parancsnokok 

az őrséget szervező parancsban határozzák meg.
 11. Új őrzési szolgáltatás igénylése az MHP HdMCSF csoportfőnök útján az MH parancsnokának engedélyével történik. 

Az MHP HdMCSF az igényelt szolgáltatás fedezetének meglétét egyezteti a HM Védelemgazdasági Hivatallal. 
Amennyiben a fedezet rendelkezésre áll abban az esetben a szolgáltatás megigénylésre kerülhet. Fegyveres 
Biztonsági Őrség létrehozása, létszámának növelése hatósági eljárás keretében Honvédelmi Miniszteri határozat 
kiadásával valósul meg.

 12. Az intézkedésben előírt műszaki-technikai követelményeket, a már meglévők folyamatos fejlesztése és 
karbantartása mellett, a rendelkezésre álló költségvetés függvényében kell kielégíteni. Az objektumok műszaki-
technikai követelményei biztosításáért, a rendelkezésre álló költségvetési források célszerű felhasználásáért 
az őrséget szervező parancsnok a felelős.

 13. Az objektumok, laktanyák, elhelyezési körletek őrségeit úgy kell megszervezni, hogy az őrség ne csak a laktanya 
kerítését, hanem a laktanya fontos objektumait, különösen fegyver, lőszer, veszélyes anyagraktár, telephelyek őrizze. 
Ennek megfelelően törekedni kell a laktanyán belüli övezetek kialakítására, a raktárak koncentrálására.

 14. Az objektumok kerítésének kialakítását a nATO STAnAG előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.
 15. A BRSz okmányrendszere megegyezik az őrségek számára kidolgozandó okmányokkal, a vagyonvédelmi jelleggel 

őrző szolgálatok részére a szolgálatot szervező parancsnok adjon ki szolgálati intézkedést és abban határozza meg 
a szükséges okmányokat is. A szolgáltatással őrzött objektumok okmányrendszerét a HM Hadműveleti és Kiképzési 
Főosztály – 2004. június 28-án megtartott őrzés-védelmi módszertani foglalkozáson kiadott – „ŐRzéS-VédElMI 
MÓdSzERTAnI FOGlAlKOzÁS 2004. június” kiadványban szereplő mintaokmányok alapján kell elkészíteni.

 16. A szolgáltatás megvásárlásával őriztetett objektumok szolgáltatási szerződésében meghatározott megkezdése előtt 
a készenlétet 5 nappal el kell érni. A szolgálati utasítást úgy kell elkészíteni és az objektum parancsnokával 
ellenjegyeztetni, hogy az állomány felkészítését és vizsgáztatását ez alapján a készenlét eléréséig az objektum 
parancsnokok végre tudják hajtani.

 17. Az őrséget szervező parancsnokoknak kell biztosítani használható állapotban a szolgáltató részére a szükséges 
őrlétesítményeket, különösen őrtornyok, őrgombák, felvezetési útvonalak, fegyverek töltésére-ürítésére szolgáló 
hely, a meglévő őrzés-védelmi technikai rendszerek, továbbá berendezett őrszobát, fegyverek és lőszerek szabályos 
tárolásának lehetőségét, pihentető eszközöket, kommunális feltételeket, elektromos áramot, fűtést és híradó 
összeköttetést az objektum ügyeletes szolgálata felé. Az őrobjektumokat, anyagokat, eszközöket és őrzés-védelmi 
technikai rendszereket jegyzőkönyvileg kell átadni a szolgáltató által kijelölt személynek.

 18. évszaknak megfelelő formaruha, a szolgálat ellátásához szükséges felszerelés (védőfelszerelés, zseblámpa stb.) 
fegyver és lőszer, az őrökkel (járőrökkel) az összeköttetés, irodaszer és nyomtatvány biztosítása, az őrök kiképzése, 
élelmezési, egészségügyi ellátása a szolgáltató szervezet feladata és felelőssége.

 19. Fegyvert és lőszert a katonai szervezet a vállalkozó részére nem adhat át.
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7. Záró rendelkezések

 20. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.
 21. Hatályát veszti a katonai objektumok őrzés-védelmi kategóriába sorolásáról és az őrzés fajtáiról szóló HM HVKF 

71/2004. (HK 21.) intézkedés, valamint az azt módosító HM HVKF 7/2005. (HK 3.), HM HVKF 94/2005. (HK 23.) 
és a HVKF 91/2007. (HK 16.) intézkedések. 

 22. A jelen intézkedésben előírtak tapasztalatairól, az őrségekkel rendelkező katonai szervezetek az MH PK 9/2020. 
(HK 1.) számú intézkedésében meghatározottaknak megfelelően minden év február 15-ig jelentést tesznek.

  Korom Ferenc vezérezredes s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség parancsnokának 671/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes támogató szervezete működéséről*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 677/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a nem tervezett feladatok végrehajtása érdekében biztosításra kerülő nyílt parancsok és kiküldetési 
rendelvények tárolásának, kiadásának és elszámolásának eljárásrendjéről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 679/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
az egyes műveletekben részt vevő állomány pihentetésének egyes szabályairól***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 683/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése 
a KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított ,,új koronavírussal” kapcsolatban 
követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 588/2020. MH PK intézkedés módosítására****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 689/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a 2020. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
587/2020. MH PK intézkedés módosítására*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 692/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről **

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 693/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés 
módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezések

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőjének (Logisztika)  
1/2020. (HK 1/2021.) MHP HSZ LOG szakutasítása  
a repülő és helikopter műszaki üzembentartó tevékenységet végző repülőműszaki beosztások 
meghatározására****

**** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
16/2020. (HK 1/2021.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a H145M típusú könnyű többcélú helikopter üzembentartási és karbantartási szabályairól*****

***** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. január 15. 

A pályázatot közvetlenül a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság, Személyügyi Osztály osztályvezetőjének, Orbán 
Sándor ezredes részére címezve, zárt borítékban, „Pályázat – HM HOÁT” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság, Személyügyi Osztály, 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek, valamint a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való 
megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. §-ban foglaltak 
alapján az áthelyezésre vagy kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot;
– állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által 
javasolt személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak, amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok 
nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/E. § (1) bekezdése alapján, a szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A Vhr. 57/A. § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az állomány HM-be tervezett tagját a HM KÁT 
kezdeményezésére az MH PK rendeli ki. Ha a HM KÁT és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ban meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított egy éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dr. Rózsa Tibor ezredes, HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság, vezető szakreferens, HM telefon: 02-2-22-157
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A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

Beosztás megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkári Titkárság, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  III/14
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 01ze13EzRAK
Pozíció azonosító kód:  11878083
nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
ÁnyR azonosító szám:  S-002100
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) iskolai végzettség;
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség;
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés;
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve);
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Magas szintű általános katonai ismeretek, hadműveleti területen szerzett tapasztalat;
– Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint szoftverek gyakorlott használata és ismerete;
– Jó kommunikációs készség;
– Szakmailag precíz fogalmazási és jó helyesírási készség;
– Pontosság, megbízhatóság, szervezőkészség, problémamegoldó képesség, felelősségtudat;
– Munkavégzési önállóság; 
– Stressztűrő képesség, jó teherbírás;
– Vezetői munka hatékony segítése, részfeladatok koordinálása.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Általános katonai, katasztrófavédelmi és védelmi-igazgatási szabályzókkal és doktrinákkal kapcsolatos 

titkárságot érintő feladatok koordinációja, pontosítások, véleményezések végrehajtása.
– Általános katonai, katasztrófavédelmi és védelmi-igazgatási területen elkészített háttér-tájékoztatók, 

felszólalások, tárgyalási tematikák feldolgozása, véleményezése, előkészítése referálásra és nyomon követése.
– A titkárságvezető döntése alapján részt vesz a honvédelmi államtitkár hazai és külföldi megbeszélésein, kiemelt 

fontosságú hazai és külföldi szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, tájékoztatókon.
– A felső szintű találkozók szakmai előkészítése, folyamatos koordinálása, feljegyzések készítése, valamint 

a miniszteri és az államtitkári feladatszabások nyomon követése.
– A titkárságvezető által meghatározott projektekben történő aktív részvétel és koordinációs, valamint kidolgozói 

tevékenység végrehajtása.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7–11., telefonszám: 06-1-474-1100, honlap: kormany.hu, 

e-mail-cím: adatvedelem@hm.gov.hu), 
b) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Ujfaludi zoltán ezredes, +36-30-8150368 236-5100/278-04.
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II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha az ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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A Magyar Honvédség Parancsnokság törzsfőnökének pályázati felhívása  
a NATO Erőket Integráló Elem állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. január 15.

A pályázatot a nATO Erőket Integráló Elem (a továbbiakban: nFIU HUn) parancsnokának, Topor István ezredesnek 
címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (nATO Erőket Integráló Elem, 
8001 Székesfehérvár, Pf. 153) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés. 
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel tölthető be. Ezen feltételnek való meg nem felelés esetén, 
a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. 
A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat 
elnyerése esetén a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés 
b)  pontja, a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint a Hjt. 42. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján vezénylésre történik intézkedés.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Ipacs Kinga őrnagy, HM telefon: 02-34/72-10

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye:
8000 Székesfehérvár, Mészáros lázár u. 3.

Beosztás megnevezése: A nATO Erőket Integráló Elem – Magyarország (Magyar Honvédség rendelkezési 
állománya – nFIU HUn), J4 logisztikai Főnökség, beosztott zászlós

Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középiskola
Illetménykategória:  II/08
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 04Ae07EzRAK
Beosztás azonosító kód:  létrehozás alatt
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

Tekintettel arra, hogy ez a beosztás szlovén nemzeti beosztás, ezért a beosztás csak határozott időre 2022. 
július 31-ig tölthető be.

A pályázat elnyerése esetén a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a szövetségi együttműködési tevékenység keretében a pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.
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A beosztás képernyős munkahelynek minősül.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi;
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése;
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga;
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés;
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve);
– MS Office program felhasználói szintű ismerete.

Előnyt jelent:
– lOGFAS M&T software felhasználó szintű ismerete;
– nATO beosztásban szerzett tapasztalat;
– Angol STAnAG 2.2.2.2.;
– ECdl bizonyítvány;
– AdAMS Basic & AdAMS Advanced tanfolyam;
– EVE Manager tanfolyam;
– CORSOM tanfolyam;
– Jó kommunikációs készség.

A beosztás fő tevékenységi köre, követelmények (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A lOGFAS rendszer – különös tekintettel a közlekedési és szállítási feladatokhoz kapcsolódó modulok – 

készségszintű használata;
– A J4 főnök által meghatározott eszközökkel és módon a zökkenőmentes információáramlás biztosítása 

a főnökségen belül;
– A J4 főnök munkájának támogatása a főnökség feladatai végrehajtásának folyamatos monitorozásával;
– A főnökségen keletkező dokumentumok előkészítése, rendszerezése, beleértve a különböző nATO minősítésű 

dokumentumok kezelését is;
– A J4 főnök által kiadmányozott dokumentumok nATO előírások szerinti előkészítése, egyéb adminisztrációs 

feladatok ellátása.

  Mihócza Zoltán altábornagy s. k.,
  törzsfőnök

Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 

honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy,  tel.: +36-22/542-811/49-57, 

e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik.
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
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c) AHaktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 
a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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Az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Transzformációs Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek. 

A pályázat beérkezési határideje: 2021. január 31.

A pályázatot közvetlenül az MH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH TP) parancsnokának, 
Bozó  Tibor vezérőrnagynak címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(MH Transzformációs Parancsnokság 2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek, valamint a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés 
kivételével, tekintettel arra, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. §-ban foglaltak alapján az áthelyezésre 
vagy kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmények alól. 
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot (fényképpel),
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok 
nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró 
parancsnok dönt. A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a  továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül 
végrehajtásra.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Kereszturi Gábor alezredes (MH TP, személyügyi főnök), HM telefon: 02-52-1080.

 1. Beosztás megnevezése: MH TP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  II/14
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01He13zzRKK
Pozícióazonosító:  12003942
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.
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A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) iskolai végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hadműveleti beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az ügyeleti szolgálatok utasításainak, a riasztási és értesítési terv és egyéb okmányok elkészítésének, folyamatos 

pontosításának, naprakészen tartásának irányítása.
– A 24 órás és a készenléti szolgálatok felkészítésének, a szolgálatellátás színvonalának, a szolgálatok elhelyezési 

körülményei kialakításának irányítása és azok ellenőrzése.
– Az általános érvényű rendelkezések és tervek kidolgozása és előkészítse döntésre, az információkat eljuttatása 

a feladatok végrehajtóihoz.
– A különböző kiadott belépési engedélyek dokumentálásának felügyelete.
– Részvétel a parancsnokság szintű rendezvények előkészítésében, végrehajtásában (pl. alakulat napja, nyílt nap, 

leltározások stb.).
– Részvétel a Parancsnok által meghatározott ellenőrzésekben (pl. cél- és átfogó ellenőrzés, KFR-HKR begyakorlás, 

éberségi, titokvédelmi stb.).
– Ellenőrzési feladat végrehajtása előtt a rábízott ellenőrzési terület ellenőrzési szempontrendszerének 

kidolgozása.
– Az IMR rendszeren érkező ügydarabok folyamatosan követése, a bedolgozók kiértesítése, a kész bedolgozások 

visszatöltése a rendszerre.
– Különböző jelentések nyomon követése, ellenőrzése (pk. élelmezés, harcérték, légió, OCS).

 2. Beosztás megnevezése: MH TP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  II/09
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01He08zzRKA
Pozícióazonosító:  12003945
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hadműveleti beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a munkahelyi vezető által meghatározott ellenőrzésekben (pl. éberségi, titokvédelmi stb.).
– Az MH TP beléptetéssel kapcsolatos ügyeinek végzése és nyilvántartása, a különböző kiadott belépési 

engedélyek dokumentálásának vezetése.
– A belépési engedélyekkel kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, igénylések előkészítése.
– A kulcs- és kulcsdobozkiadások nyilvántartásának vezetése.
– A riasztási és kiértesítési jegyzék vezetése.
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– Részvétel a 24 órás szolgálatok szervezési és ellenőrzési feladataiban, valamint a laktanya és hozzá tartozó 
objektumok őrzés-védelmét ellátó szolgálatokkal történő együttműködési feladatokban.

 3. Beosztás megnevezése: MH TP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  II/12
Előmeneteli rend:  pályakezdő
Munkaköri azonosító kód: 01Ie11EzRKK
Pozícióazonosító:  11984017
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) iskolai végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az MH TP készenlét fokozásával és terrorcselekmények elleni védelmével kapcsolatos tervek 

elkészítésében és pontosításában.
– Közreműködés a személyi állomány készenlét fokozása és terrorcselekmények elleni védelem ellátásával 

kapcsolatos felkészítésének megszervezésében, a nyilvántartások vezetésében.
– Részvétel az MH TP katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervek elkészítésében és pontosításában, illetve 

a feladatok végrehajtásában.
– Részvétel a készenlét fokozása és a terrorcselekmények elleni védelem ellátásával kapcsolatos, valamint 

a katasztrófavédelmi feladatok begyakoroltatásában.
– A szakterületeire vonatkozó ügydarabok készítése és ezek referálása a hadműveleti főnök részére.
– Szakterületei vonatkozásában az elöljáró munkatervében foglaltak szerinti időszakos és eseményhez kötött 

jelentések elkészítése.

 4. Beosztás megnevezése: MH TP, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: törzszászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  II/09
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01Ie08EzRKA
Pozícióazonosító:  11984020
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.



48 H O n V é d E l M I  K ö z l ö n y  2021. évi 1. szám 

– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 
lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hadműveleti beosztásban szerzett szakmai tapasztalat

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az MH TP készenlét fokozásával és terrorcselekmények elleni védelmével kapcsolatos tervek 

előkészítésében és pontosításában.
– A tervek előírásoknak megfelelő formájának biztosítása és a pontosítások végrehajtása.
– Közreműködés a személyi állomány készenlét fokozása és terrorcselekmények elleni védelem ellátásával 

kapcsolatos felkészítésének megszervezésében, a nyilvántartások vezetésében.
– Közreműködés az MH TP készenlét fokozásával és terrorcselekmények elleni védelmével kapcsolatos terveinek 

elkészítésében és pontosításában.
– Részvétel a katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervek elkészítésében és pontosításában, illetve a feladatok 

végrehajtásában.
– Közreműködés az MH TP katasztrófavédelemmel kapcsolatos terveinek elkészítésében és pontosításában, illetve 

a feladatok végrehajtásában.
– Részvétel az MH TP készenlét fokozása és a terrorcselekmények elleni védelem ellátásával kapcsolatos, valamint 

a katasztrófavédelmi feladatok begyakoroltatásában.
– Szakterületei vonatkozásában az elöljáró munkatervében foglaltak szerinti időszakos és eseményhez kötött 

jelentések előkészítése.
– Szakterületei vonatkozásában részt vétel a hivatásos és szerződéses állomány általános katonai és szakmai 

továbbképzésein.

 5. Beosztás megnevezése: MH TP, Vezető szervek, Törzs, Híradó és Informatikai Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  II/14
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 39Ae13EzRKK
Pozícióazonosító:  11984139
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) iskolai végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Infokommunikációs üzemeltetés terén szerzett szakmai tapasztalat

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A híradó és informatikai főnök utasításának megfelelően az alárendelt alegységek híradó és informatikai 

feladatokkal foglalkozó szervezeti elemek és állomány tevékenységének szakmai felügyelete.
– Az MH TP működéséhez kapcsolódó informatikai feladatok, valamint az alárendelt alakulatoknál folytatott 

informatikai tevékenység szakmai felügyeletéhez kapcsolódó feladatok végzése.

 6. Beosztás megnevezése: MH TP, Fejlesztési szervek, Honvéd Kiválósági Központ, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  II/15
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Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01Ae14zzRKK
Pozícióazonosító:  12006071
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai végzettség) vagy polgári mesterfokozatú MSc/Ma, (polgári 

egyetemi) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.
– nATO törzstiszti beosztásban szerzett tapasztalat.
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH TP HKK éves, havi és heti munkatervezési feladatainak vezetése, a rendszeres jelentések előkészítése, 

kidolgozása és felterjesztése.
– Az MH TP HKK központvezető napirendjének szervezése, a feladatok továbbítása az alárendeltek felé, valamint 

a beérkezett és jóváhagyásra váró ügydarabok referálása.
– Az MH TP HKK központvezető feladatszabása alapján az MH TP HKK Blokkjai együttműködésének koordinálása.
– Az MH TP HKK központvezető protokolláris programjainak előkészítése.

 7. Beosztás megnevezése: MH TP, Fejlesztési szervek, Honvéd Kiválósági Központ, összhaderőnemi és Szövetségesi 
Kiválósági Blokk, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  II/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01Ae14zzRKK
Pozícióazonosító:  12015071
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai végzettség) vagy polgári mesterfokozatú MSc/Ma, (polgári 

egyetemi) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.
– nATO törzstiszti beosztásban szerzett tapasztalat.
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH összhaderőnemi koncepciók vezetése, a doktrínák és szabályzatok fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

feldolgozása, továbbá azok kidolgozásának tervezése és végrehajtása.
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– Az MH bevezetett tapasztalatainak az összhaderőnemi koncepciókba, doktrínákba és szabályzatokba történő 
bedolgozásának vezetése.

– Az MH koncepció-, doktrína- és szabályzatfejlesztését irányító MH szintű bizottságok munkájának vezetése.
– A nATO tagországok haderőiben alkalmazott összhaderőnemi eljárások, módszerek tanulmányozása, 

javaslattétel az MH-ban történő bevezetésükre, valamint részvétel a bevezetésük előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységben.

– Részvétel az MH TP felelősségi körébe tartozó szabályozó okmányok kiadásával kapcsolatos feladatokban.
– Kapcsolattartás az összhaderőnemi doktrínák és szabályzatok át-, illetve kidolgozásának érdekében a doktrína- 

és szabályzatfejlesztésbe bevont HM és MH, valamint polgári szervezetekkel.

 8. Beosztás megnevezése: MH TP, Fejlesztési szervek, Honvéd Kiválósági Központ, Szárazföldi Kiválósági Blokk, kiemelt 
főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  II/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 02Ae14EzRKK
Pozícióazonosító:  12006840
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai végzettség) vagy polgári mesterfokozatú MSc/Ma (polgári 

egyetemi) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.
– Missziós szakmai tapasztalat.
– Tüzér / műszaki alegységeknél eltöltött legalább öt év szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az MH koncepciók, a doktrínák és szabályzatok fejlesztésére vonatkozó javaslatok feldolgozásában.
– Részvétel az MH szárazföldi haderőnem vonatkozású, doktrína- és szabályzatfejlesztéssel kapcsolatos át- és 

kidolgozó tevékenység végzésében.
– Részvétel az MH szárazföldi haderőnem bevezetett tapasztalatainak az MH doktrínákba és szabályzatokba 

történő bedolgozásában.
– Részvétel az MH doktrína- és szabályzatfejlesztését tervező és koordináló munkacsoport adminisztratív 

támogatásában.
– Részvétel a nATO-tagországok haderőiben a szárazföldi szakcsapatokra vonatkozóan alkalmazott eljárások, 

módszerek tanulmányozásában, javaslattétel az MH szárazföldi haderőnembe történő bevezetésükre, valamint 
részvétel a bevezetésük előkészítésével kapcsolatos tevékenységben.

– Részvétel az MH TP felelősségi körébe tartozó szárazföldi haderőnemet érintő szabályozó okmányok kiadásával 
kapcsolatos feladatokban.

– Kapcsolattartás a szárazföldi haderőnem vonatkozású doktrínák és szabályzatok át-, illetve kidolgozásának 
érdekében a doktrína- és szabályzatfejlesztésbe bevont HM és MH, valamint polgári szervezetekkel.

– Részvétel a szárazföldi haderőnem vonatkozású doktrína- és szabályzatfejlesztési tevékenységet érintő 
különböző jelentésekbe, havi-, illetve éves tervezési feladatokba történő bedolgozásokban.

 9. Beosztás megnevezése: MH TP, Fejlesztési szervek, Honvéd Kiválósági Központ, légierő Kiválósági Blokk, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
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Illetménykategória:  II/14
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 03Ae13zzRKK
Pozícióazonosító:  12015202
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) iskolai végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az MH koncepciók, a doktrínák és szabályzatok fejlesztésére vonatkozó javaslatok feldolgozásában.
– Részvétel az MH légierő haderőnem vonatkozású, doktrína- és szabályzatfejlesztéssel kapcsolatos át- és 

kidolgozó tevékenység végzésében.
– Részvétel az MH légierő haderőnem bevezetett tapasztalatainak az MH doktrínákba és szabályzatokba történő 

bedolgozásában.
– Részvétel az MH doktrína- és szabályzatfejlesztését tervező és koordináló munkacsoport adminisztratív 

támogatásában.
– Részvétel a nATO tagországok haderőiben a légierő szakcsapatokra vonatkozóan alkalmazott eljárások, 

módszerek tanulmányozásában, javaslattétel az MH légierő haderőnembe történő bevezetésükre, valamint 
részvétel a bevezetésük előkészítésével kapcsolatos tevékenységben.

– Kapcsolattartás a légierő haderőnem vonatkozású doktrínák és szabályzatok át-, illetve kidolgozásának 
érdekében a doktrína- és szabályzatfejlesztésbe bevont HM és MH, valamint polgári szervezetekkel.

– Részvétel a légierő haderőnem vonatkozású doktrína- és szabályzatfejlesztési tevékenységet érintő különböző 
jelentésekbe, havi-, illetve éves tervezési feladatokba történő bedolgozásokban.

  Bozó Tibor vezérőrnagy s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság, cím: 2000, Szentendre, dózsa György út 12–14., 

e-mail-cím: mh.tp@mil.hu
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Muráti Tamás György főhadnagy, tel.: +36-26-501-034, 

HM tel.: 02-52-10-76, e-mail: tamas.murati@mil.hu

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.
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III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha az ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. január 15. 

A pályázatot közvetlenül az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának, Sándor zsolt 
vezérőrnagynak címezve, zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MH Tartalékképző és 
Támogató Parancsnokság, 1095 Budapest, Soroksári út 152., postacím: 1185 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-
ismereti követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
28.  §-ban foglaltak alapján az áthelyezésre vagy kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-
ismereti követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás kinevezéssel és áthelyezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók és 
állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet 
vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, 
az  áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati 
elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés 
a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 
a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Brazda zoltán őrnagy, részlegvezető, HM telefon: 02-2/56-075

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1095 Budapest, Soroksári út 152. (báró Hazai Samu laktanya)

Beosztás megnevezése: MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, Vezető szervek, Törzs, Ügyviteli és nATO/EU 
nyilvántartó Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.)

Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetmény kategória:  V/13
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 37Uh12EzRKK
Pozícióazonosító:  11983915
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba, (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent: 
– Titkos ügykezelői vizsga;
– ECdl bizonyítvány;
– Angol vagy német vagy francia STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret;
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az Ügyviteli és nATO/EU nyilvántartó Részleg, részlegvezető távollétében a vezetői feladatok ellátása.
– A részleg szakmai tevékenységének, a napi rendszeres ügyviteli feladatok végrehajtásának szervezése.

  Sándor Zsolt vezérőrnagy s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, cím: 1095 Budapest, Soroksári út 152., 

tel.: +36-1-434-6052, e-mail: mh.ttp@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Maszló Ágota zászlós, tel.: +36-1-434-6052, HM tel.: 

02-2-56-048, e-mail: maszlo.agota@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,
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  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

AZ MH Altiszti Akadémia parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. január 31.

A pályázatot közvetlenül az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) megbízott parancsnokának, Frankó Imre 
ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MH Altiszti Akadémia, 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek, valamint a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelményeknek való 
megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. §-ban foglaltak 
alapján az áthelyezésre vagy kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot (fényképpel);
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok 
nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró 
parancsnok dönt. A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a  továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül 
végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Balogh Péter ezredes (MH AA, osztályvezető), HM telefon: 02-52-17-05
Hermeczi István őrnagy (MH AA, személyügyi főnök), HM telefon: 02-52-11-80

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

Beosztás megnevezése: MH AA, Vezető szervek, Kiberműveleti Központ Előkészítő Osztály, Koordinációs Alosztály, 
informatikai tiszt

Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 39Ae12EzRAF
Pozícióazonosító:  11955900
nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba, (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Egyéb nyelvismeret.
– Mérnök-informatikus végzettség.
– Munkavégzési önállóság, stressztűrő képesség, jó teherbírás.
– Vezetői munka hatékony segítése.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A képzések és a napi munkavégzés során használt informatikai eszközök biztosításának megszervezése.
– Az osztályon meglévő számítástechnikai eszközök paramétereinek, az informatikával kapcsolatos rendszabályok, 

rendeletek, törvények ismerete.
– A korszerű rendszerszervezési elvek és módszerek ismerete.
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– A törvények, rendeletek, rendszabályok alapján az osztályra vonatkozó informatikai szabályzók, okmányok 
elkészítésének, naprakészen tartásának felügyelete.

– A számítástechnikai szakterület tapasztalatainak gyűjtése és elemzése.
– A használt információs rendszerek és számítógépes programok rendeltetésének és használatának ismerete.

  Frankó Imre ezredes s. k.,
  megbízott parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, székhely: 2000 Szentendre, dózsa György út 12–14., levelezési cím: 

2000 Szentendre, Pf. 230, tel.: +36-26-501-180, honlap: www.mhaa.hu, e-mail: info@hm.gov.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Makádi Ádám Pál törzsőrmester, HM tel: 02-52/11-52, e-mail: 

adam.makadi@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha az ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.
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– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred ezredparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérum és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, valamint honvédelmi alkalmazottak.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. január 15.

A pályázatot közvetlenül az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred ezredparancsnokának, Polyák András 
ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel ügyviteli vagy postai úton (MH 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred, 4400 nyíregyháza, Kert köz 6.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott  beosztás követelményeinek való megfelelés, a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelményeknek való megfelelés, valamint 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 rendelet 2. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelés 
kivételével.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.
– Motivációs levél.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően 
kerülhet sor.
Hivatásos és szerződéses tisztek esetében, amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
az  állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről 

http://www.naih.hu
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a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb 
esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes 
parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján kerül végrehajtásra.
Honvédelmi alkalmazottak esetében az áthelyezés a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény 20. §-a alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Sipos Barnabás alezredes (MH 2. TVE, személyügyi főnök), HM telefon 02-44/20-40

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye: 
4400 nyíregyháza, Kert köz 6.

Beosztás megnevezése: MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, Vezető szervek, Parancsnokság, belső ellenőr 
tiszt

Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetmény kategória:  I/13
Előmenteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 75Ae12EKRzz
Pozícióazonosító:  11930745
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba, (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve) – kivéve honvédelmi alkalmazott esetén. 
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4)–(5) bekezdések szerinti, az államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A belső ellenőrzési kézikönyv évenkénti felülvizsgálata.
– A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv 

vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.
– A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, az ellenőrzések 

összehangolása.
– Az irányító szerv vezetőjének aaladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására, 

amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot 
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel a költségvetési szerv vezetőjének, illetve 
a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén.

– A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője részére történő megküldése 
az erről szóló rendeletnek megfelelően.

– Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az erről szóló rendeletben foglaltak 
szerinti összeállítása.

  Polyák András ezredes s. k.,
  ezredparancsnok
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Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, cím: 4400 nyíregyháza, Kert köz 6., 

tel.: +36-42/207-913, HM tel.: 02-44/20-22, e-mail: mh.2.tve@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szokol Beáta t. százados, HM tel.: 02-44-20-26, 

e-mail: szokol.beata@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását
  a) ha az ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

  b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

  c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

  d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

  e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
  a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

mailto:mh.2.tve@mil.hu
mailto:szokol.beata@mil.hu
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  b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

  c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

kiadásában megjelent az

Eörsi Gyula Emlékkönyv

címû kötet.

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

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

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

tanulmányaiból nyújt válogatást.

A kötet 336 oldal terjedelmû, ára 6930 forint áfával.

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

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

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

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

kiadásában megjelent a

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetébõl

címû kötet.

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

néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

A kötet 340 oldal terjedelmû, ára 3255 forint áfával.

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

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

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

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