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HONVÉDELMI KÖZLÖNY
A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

18/2021. (IX. 21.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, 
valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról 1159

19/2021. (IX. 21.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) 
HM rendelet módosításáról 1160

Határozatok

427/2021. (VIII. 23.) KE határozat altábornagyi előléptetésről 1162

462/2021 (VIII. 31.) KE határozat katonai bíró kinevezéséről 1163

466/2021. (IX. 15.) KE határozat határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről 1163

Utasítások

M/9/2021. (HK 10.) HM utasítás a területi pótlékról szóló M/2/2019. (HK 4.) HM utasítás módosításáról 1164

42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés 
támogatásáról 1164

43/2021. (VIII. 31.) HM utasítás az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint 
az önkéntes tartalékos ösztöndíj folyósításának rendjéről 1173

44/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról 1175

45/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról 1176

46/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről, 
valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről 1177

47/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról 1180

48/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar 
Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás 
módosításáról 1181

49/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar 
Tagozata tagjainak kijelöléséről 1181

50/2021. (VIII. 31.) HM utasítás az egyes miniszteri utasítások módosításáról 1182
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Államtitkári rendelkezések

25/2021. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági 
rendjéről 1185

3/2021. (HK 10.) HM HOÁT szakutasítás a rögzített hadiipari kapacitással kapcsolatos tárcaszintű feladatok 
eljárásrendjéről 1186

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

462/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés az ejtőernyős ugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlék 
megállapításának alapját képező kategóriákba tartozás feltételeit 
és a hadrafoghatósági kategóriákba sorolás részletes eljárásrendjének 
szabályozására szóló 220/2021. MH PK intézkedés módosításáról 1188

463/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Doktrína 2. kiadás című 
szolgálati könyv kiadásáról 1188

485/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Tüzérség Lőutasításának kidolgozására 1189

493/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a H-145M típusú könnyű helikopterből történő ejtőernyős ugrások 
végrehajtásának szabályozására szóló 700/2020. MH PK intézkedés 
hatályon kívül helyezéséről 1189

504/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjak tervezésével, 
megállapításával és folyósításával kapcsolatos eljárásrendről 1189

490/2021. (HK 10.) MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről 1189

Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

7/2021 (HK 10.) MHP LOGCSF 
szakutasítás

az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállítórepülőgép 
üzembentartási és karbantartási szabályairól szóló 14/2020. (HK 11.) MHP 
Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás 
módosításáról 1190

Szervezeti hírek, információk

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztások 
betöltésére 1191

MH PK pályázati felhívás az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési 
Főnökség állományában lévő beosztások betöltésére 1195

MH GEOSZ SZF pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő 
beosztás betöltésére 1198

MH TTP PK pályázati felhívás az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 
állományában lévő beosztás betöltésére 1201

MH GAVIK PK pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
állományában lévő beosztás betöltésére 1204

HM HIM PK pályázati felhívás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományában 
lévő beosztás betöltésére 1207

MH BHK PK pályázati felhívás az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő 
beosztások betöltésére 1210
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 18/2021. (IX. 21.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 5. 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  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18.  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 honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 70. alcíme a következő 259. §-sal egészül ki:
„259.  § (1) Az  az  önkéntes tartalékos, aki a  Hjt. 214.  § (1a)  bekezdése szerint létesít önkéntes tartalékos szolgálati 
viszonyt, a honvédségi szervezet felhívására legkésőbb az alapkiképzés befejezéséig nyilatkozatban vállalhatja, hogy 
az alapkiképzésen túl szakbeosztások betöltéséhez szükséges szakkiképzésen vesz részt, az alábbi fegyvernemek és 
szakcsapatok vonatkozásában:
a) lövész,
b) harckocsizó,
c) tüzér,
d) felderítő,
e) műszaki,
f ) vegyivédelem,
g) híradó-informatika,
h) hadtáp,
i) közlekedés és szállítás,
j) egészségügyi,
k) katonai rendész,
l) rohamlövész.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételének lehetőségéről a 237. § (4a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos 
szolgálatra jelentkezőt a jelentkezéskor tájékoztatni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szakkiképzési követelményeket a Magyar Honvédség parancsnoka állapítja meg.”

2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

2. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet VI. Fejezete 
a következő 74/D. §-sal egészül ki:
„74/D. § Az a Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona, aki a Hjt.vhr. 259. § (1) bekezdése szerinti 
szakkiképzést vállal, – a  74–74/C.  §-tól eltérően – a  szakkiképzéstől kezdődően a  tényleges szolgálatteljesítés 
időtartamára egyösszegű havi illetményként a garantált bérminimumnak megfelelő összegre jogosult.”
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3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2021. (IX. 21.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

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, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 30.  pontjában, valamint 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 12. § i) 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 következőket rendelem el:

1. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők kivételével az  állomány tagja köteles az  állomáshely szerinti 
országra meghatározott külszolgálati ellátmány devizanemének megfelelő devizaszámlát vagy ennek fogadására 
alkalmas forint fizetési számlát (a  továbbiakban együtt: devizaszámla) nyitni, ha részére a  Honvédség devizában 
pénzbeli juttatást biztosít.”

2. §  Az R. 30. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tárgyhavi külszolgálati ellátmányt és átalány-költségtérítést)
„b) a  külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a  külföldi szolgálat vezénylési okmányban 
megállapított utolsó napját követő 7. napig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni.”

3. §  Az R. 32. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 a folyósítás napjától 
számított 30 napon belül, a tárgyév novemberében folyósított előleggel legkésőbb tárgyév december 15-ig köteles 
elszámolni.”

4. §  Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  illetményelőleg folyósítását a  központi keret terhére az  állományilletékes parancsnok engedélyezheti. 
Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama alatt, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig kell visszafizetni.”

5. §  Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az állomány tagja részére – kérelmére – egyszeri alkalommal legfeljebb 2000 EUR vagy annak megfelelő 
összegű USD vagy angol font (a  továbbiakban: GBP) utazási kölcsönt kell a  kiküldött által az  illetékes pénzügyi 
ellátó szerv felé meghatalmazáson megjelölt devizaszámlára folyósítani a külföldi szolgálat vezénylési okmányban 
megállapított első napját megelőző 10 napon belül.
(2) Az  utazási kölcsönt legkésőbb a  folyósítást követő 6 hónapon belül kell a  Honvédség részére átutalással 
visszatéríteni.”
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6. §  Az R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány és családi átalány-költségtérítés előleg- és kölcsönlevonással 
nem terhelhető.”

7. §  Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű 
USD ellátmányelőleget folyósít, legkorábban a  külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napját 
megelőző 30. napon, legkésőbb a kiutazást követő 5. napon.”

8. §  Az R. 29. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„29. Előleg és kölcsön”

9. §  Az R. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja a 34. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 37. § szerinti 
utazási kölcsönre azzal az eltéréssel jogosult, hogy
a) az  utazási kölcsön felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a  részére folyósított kölcsön 
törlesztőrészleteinek a  külszolgálati ellátmány és az  55.  § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő 
levonását, vagy vállalja annak átutalással történő visszatérítését,
b) az utazási kölcsönt az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a végleges hazautazást követő 
15 napon belül köteles a Honvédségnek átutalással visszatéríteni,
c) az  utazási kölcsön a  külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napot megelőzően legfeljebb  
30 nappal kerülhet részére folyósításra.”

10. §  Az R. 91. § (2) bekezdés 17. 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]
„17. a  37.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kérelem alapján biztosított utazási kölcsönt a  kiutazást 
megelőző 8 napon belül kell kifizetni, és”

11. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  Az R.
a) 28. § (2) bekezdésében az „előleg” szövegrész helyébe a „kölcsön” szöveg,
b) 31. § (4) bekezdésében az „az előleg” szövegrész helyébe az „a kölcsön” szöveg,
c) 35. § (4) bekezdésében az „ellátmányelőlegre” szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsönre” szöveg,
d) 36. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 91. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában az „ellátmányelőleg” 

szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsön” szöveg,
e) 43. § (2) bekezdésében, 44. § (2) bekezdés b) pontjában a „visszatéríteni” szövegrész helyébe az „átutalással 

visszatéríteni” szöveg,
f ) 44.  § (2) bekezdés a)  pontjában a  „befizetését” szövegrész helyébe a  „Honvédség részére történő 

visszautalását” szöveg,
g) 47. § (1) bekezdésében az „az illetékes pénzügyi ellátó szerv” szövegrész helyébe az „a Honvédség pénzügyi 

feladatokat ellátó központi szervezete” szöveg,
h)  83.  § (2)  bekezdésében a  „közalkalmazott” szövegrész helyébe a  „közalkalmazott, illetve honvédelmi 

alkalmazott” szöveg,
i)  85. § (4a) bekezdésében az „az előleg” szövegrész helyébe az „a kölcsön” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelethez

 1.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

37. Irak 1213 USD 40%

 2.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

46. Kuvait 1206 USD 5%

 3.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

47. Libanon 1311 USD 20%

Határozatok
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a hazai idegenforgalom és vendéglátóipar területén végzett több mint négy évtizedes szakmai munkája, valamint 
Tiszaújváros társadalmi életében betöltött szerepe elismeréseként
Tógyer Lajos, a  Tógyer & Son Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. ügyvezető igazgatója, a  tiszaújvárosi Veronika 
Hotel és Étterem tulajdonosa részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03376-2/2021.

A köztársasági elnök 427/2021. (VIII. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
vezérőrnagyot 2021. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 21.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03200-2/2021.

7578 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 160. szám 

A köztársasági elnök 460/2021. (VIII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sárompek Csilla 
Júliát 2021. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03547-27/2021.

A köztársasági elnök 461/2021. (VIII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tarics Csillát  
2021. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03547-28/2021.

A köztársasági elnök 462/2021. (VIII. 31.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mihalik Balázst 
a 2021. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03665-2/2021.
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1. melléklet a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelethez

 1.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

37. Irak 1213 USD 40%

 2.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

46. Kuvait 1206 USD 5%

 3.  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Állomáshely szerinti ország Ellátmányalap összege Pénznem Élhetőségi index)

47. Libanon 1311 USD 20%
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a hazai idegenforgalom és vendéglátóipar területén végzett több mint négy évtizedes szakmai munkája, valamint 
Tiszaújváros társadalmi életében betöltött szerepe elismeréseként
Tógyer Lajos, a  Tógyer & Son Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. ügyvezető igazgatója, a  tiszaújvárosi Veronika 
Hotel és Étterem tulajdonosa részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03376-2/2021.

A köztársasági elnök 427/2021. (VIII. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
vezérőrnagyot 2021. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 21.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03200-2/2021.
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A köztársasági elnök 460/2021. (VIII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sárompek Csilla 
Júliát 2021. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03547-27/2021.

A köztársasági elnök 461/2021. (VIII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tarics Csillát  
2021. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03547-28/2021.

A köztársasági elnök 462/2021. (VIII. 31.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mihalik Balázst 
a 2021. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03665-2/2021.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 466/2021. (IX. 15.) KE határozata
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 57.  § (1)  bekezdése alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére –  
Németh Zoltán ezredest a  2021. szeptember 15. napjától 2025. július 15. napjáig terjedő időtartamra 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2021. augusztus 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 31.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03696-2/2021.
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Utasítások

A honvédelmi miniszter M/9/2021. (HK 10.) HM utasítása  
a területi pótlékról szóló M/2/2019. (HK 4.) HM utasítás módosításáról*

* Az utasítást az érintettek külön kapják meg.
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A honvédelmi miniszter 42/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

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

1. §  Az utasítás alkalmazásában
 1.  hazafias nevelés: a  hazához, a  haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és 

megszilárdítása,
 2.  honvéd kadét: az  a  Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) valamelyik szintjén középiskolai 

tanulmányait folytató személy, aki önkéntes vállalás alapján, a törvényes képviselő hozzájárulásával részt vesz 
a HKP által biztosított honvédelmi nevelésben,

 3.  honvéd kadét formaruházat: az  a  Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH) rendszeresített egyenruhától 
megkülönböztethető, attól eltérő, a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) által biztosított formaruházat, amelyet a  honvéd kadétok, 
a honvéd kadét instruktorok és a honvéd kadét oktatók (a továbbiakban: HKP-ban résztvevők) meghatározott 
szabályok szerint a HKP szabadidős foglalkozásain, továbbá gyakorlati és elméleti tanóráin viselhetnek,

 4.  honvéd kadét instruktor: a  Honvéd Kadét Partneriskola (a továbbiakban: HKP partneriskola) 
nevelőtestületének, oktatói testületének tagja vagy óraadója, aki a  HKP keretében a  honvéd kadét 
szabadidős tevékenységét szervezi és irányítja,

 5.  honvéd kadét közismereti képzés: a honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy kerettanterve 
szerinti, középiskolában folyó képzés,

 6.  honvéd kadét oktató: a HKP partneriskola nevelőtestületének pedagógus tagja, oktatói testületének oktatója 
vagy óraadója, aki a HKP keretében a honvéd kadét tanórai tevékenységét szervezi és irányítja,

 7.  HKP: a HM által támogatott, középiskolában folyó, a honvéd kadét közismereti képzés vagy a honvéd kadét 
szakképzés tantárgyi elemeire épülő rendszer, amelyben a  tanórai elemeket honvédelmi jellegű szakkörök 
és  szabadidős elfoglaltságok (a továbbiakban: szabadidős elemek) egészítik ki, amelyek egymásra épülve, 
egymást erősítve fejtik ki hatásukat, és emelt szinten biztosítják a  honvédelmi nevelés programjának, 
valamint a honvédségi pályára irányítás céljának megvalósítását,

 8.  HKP partneriskola: Honvéd Kadét Program I. (a továbbiakban: HKP I.) vagy a  Honvéd Kadét Program II. 
(a továbbiakban: HKP II.) szintjén működő középiskola, amely a feladatai ellátása érdekében együttműködési 
megállapodást köt a  Honvédelmi Sportszövetséggel (a továbbiakban: HS) és az  MH kijelölt honvédségi 
szervezetével,

 9.  honvéd kadét szakképzés: a  miniszter által engedélyezett, a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
(a  továbbiakban: Szkt.) 10.  §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő honvéd kadét szakmára felkészítő, 
technikumban zajló képzés,

10.  honvédelmi nevelési referens: a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) alárendelt 
honvédségi szervezeteinél szolgálatot teljesítő, a  hazafias és honvédelmi nevelési feladatok, valamint 
a HKP koordinálására rendszeresített beosztást betöltő személy,

11.  középiskola: a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gimnázium, szakgimnázium és 
az Szkt.-ban meghatározott technikum.

2. §  Az 1. § 7. pontja szerinti HKP-nak három szintje van, amelyek a következők:
a) a  HKP I., a  HKP belépő szintje, amely esetén a  középiskola a  szabadidős elemeket és a  honvéd kadét 

közismereti képzést biztosítja,
b) a  HKP II., a  HKP középső szintje, amely esetén a  nem a  HM fenntartói irányítása alatt álló középiskola 

a szabadidős elemeket és a honvéd kadét szakképzést biztosítja,
c) a  HKP III., a  HKP felső szintje, amely esetén a  HM fenntartói irányítása alá tartozó többcélú szakképző 

intézmény vagy köznevelési intézmény a  HKP tanórai és szabadidős elemeinek hatását a  kötelező 
bentlakásos képzéssel fokozza.
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3. § (1) A  hazafias és honvédelmi nevelési feladatokat, valamint a  HKP támogatását a  HM honvédelmi államtitkár 
(a továbbiakban: HM HOÁT) – a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) 
mint kijelölt szakterületi felelős szervezet útján – irányítja.

 (2) A hazafias és honvédelmi nevelési feladatok, valamint a HKP támogatásának végrehajtásáért a Magyar Honvédség 
parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) szakmai irányítási jogkörében felelős.

 (3) A hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP támogatás végrehajtásával összefüggő feladatokat az MH PK 
által kijelölt,
a) a végrehajtás koordinációjáért felelős honvédségi szervezet (a továbbiakban: koordinációért felelős 

szervezet) és
b) a végrehajtásért és támogatásért, valamint ellátásért felelős honvédségi szervezetek (a továbbiakban: 

végrehajtásért felelős szervezet)
hajtják végre.

4. §  A HM OTKF
a) tervezi a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos forrásszükségletet,
b) kapcsolatot tart az  MHP honvédelmi nevelésért felelős szervezeti egységével (a továbbiakban: MHP 

szervezeti egység),
c) közvetlen egyeztetést folytat – az  MHP szervezeti egység tájékoztatása mellett – a  koordinációért felelős 

szervezettel,
d) dönt a középiskola HKP I. szinthez történő csatlakozásáról, illetve előkészíti a HKP partneriskola HKP II. szintre 

lépéséhez szükséges döntést,
e) információt biztosít az  MHP részére a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a  HKP-val kapcsolatos 

stratégiai döntésről,
f ) meghatározza a HKP és a honvédelmi nevelést támogató programok szakmai kritériumrendszerét,
g) éves programtervet készít – a  tárgyévet megelőző év január 31-ig – a  honvédelmi neveléssel kapcsolatos 

programokról, és azt megküldi a koordinációért felelős szervezet részére,
h) meghatározza

ha) a honvéd kadét formaruházat összetételét és műszaki követelményeit,
hb) az oktatás támogatásához szükséges eszközök, felszerelések és segédletek körét
[a h) pont ha) és hb) alpontjában foglaltak a továbbiakban együtt: eszköz és felszerelés],

i) kezdeményezi az MHP-nál – a honvédelmi nevelést támogató feladatok végrehajtására tervezett költségvetés 
terhére – a központi és intézményi szintű logisztikai beszerzési eljárás megindítását,

j) részt vesz a  beszerzési dokumentáció kidolgozásában, a  beszerzési műszaki követelmények 
meghatározásában és a beszerzési pályázat elbírálásában, és

k) meghatározza a beszerzett eszköz és felszerelés elosztását.

5. § (1) Az MH PK intézkedik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtására, 
így különösen
a) a  Honvédelmi tábor, az  Országos Haditorna Versenysorozat, az  „1000 év katonái” című kétfordulós 

honvédelmi témájú szellemi csapatvetélkedő és további – a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint 
a HKP-val kapcsolatos – ifjúságot érintő, az MH által szervezett program- és végrehajtási tervek előkészítésére, 
kidolgozására és a HM OTKF részére történő jóváhagyás iránti felterjesztésre,

b) a  honvédségi szervezet önálló szervezésében megvalósuló, a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint 
a HKP-val kapcsolatos program elgondolásának véleményezésére és ennek – legkésőbb a program kezdetét 
megelőző 14. napig – a HM OTKF részére történő továbbítására,

c) az  MH hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a  HKP-val kapcsolatos feladatok éves költségvetési 
tervének elkészítésére,

d) honvédelmi nevelési referens beosztások létrehozására, a  beosztások feltöltésére, a  honvédelmi nevelési 
referensek felkészítésére, tevékenységük koordinálására,

e) a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatra történő felkészítésre, valamint 
a  végrehajtást követően az  erről szóló jelentés elkészítésére és – a  felkészítést követő 30 napon belül – 
a HM OTKF részére történő felterjesztésre,

f ) a HKP-val kapcsolatos elektronikus felületek üzemeltetésének koordinálására,
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A honvédelmi miniszter 42/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

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

1. §  Az utasítás alkalmazásában
 1.  hazafias nevelés: a  hazához, a  haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és 

megszilárdítása,
 2.  honvéd kadét: az  a  Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) valamelyik szintjén középiskolai 

tanulmányait folytató személy, aki önkéntes vállalás alapján, a törvényes képviselő hozzájárulásával részt vesz 
a HKP által biztosított honvédelmi nevelésben,

 3.  honvéd kadét formaruházat: az  a  Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH) rendszeresített egyenruhától 
megkülönböztethető, attól eltérő, a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) által biztosított formaruházat, amelyet a  honvéd kadétok, 
a honvéd kadét instruktorok és a honvéd kadét oktatók (a továbbiakban: HKP-ban résztvevők) meghatározott 
szabályok szerint a HKP szabadidős foglalkozásain, továbbá gyakorlati és elméleti tanóráin viselhetnek,

 4.  honvéd kadét instruktor: a  Honvéd Kadét Partneriskola (a továbbiakban: HKP partneriskola) 
nevelőtestületének, oktatói testületének tagja vagy óraadója, aki a  HKP keretében a  honvéd kadét 
szabadidős tevékenységét szervezi és irányítja,

 5.  honvéd kadét közismereti képzés: a honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy kerettanterve 
szerinti, középiskolában folyó képzés,

 6.  honvéd kadét oktató: a HKP partneriskola nevelőtestületének pedagógus tagja, oktatói testületének oktatója 
vagy óraadója, aki a HKP keretében a honvéd kadét tanórai tevékenységét szervezi és irányítja,

 7.  HKP: a HM által támogatott, középiskolában folyó, a honvéd kadét közismereti képzés vagy a honvéd kadét 
szakképzés tantárgyi elemeire épülő rendszer, amelyben a  tanórai elemeket honvédelmi jellegű szakkörök 
és  szabadidős elfoglaltságok (a továbbiakban: szabadidős elemek) egészítik ki, amelyek egymásra épülve, 
egymást erősítve fejtik ki hatásukat, és emelt szinten biztosítják a  honvédelmi nevelés programjának, 
valamint a honvédségi pályára irányítás céljának megvalósítását,

 8.  HKP partneriskola: Honvéd Kadét Program I. (a továbbiakban: HKP I.) vagy a  Honvéd Kadét Program II. 
(a továbbiakban: HKP II.) szintjén működő középiskola, amely a feladatai ellátása érdekében együttműködési 
megállapodást köt a  Honvédelmi Sportszövetséggel (a továbbiakban: HS) és az  MH kijelölt honvédségi 
szervezetével,

 9.  honvéd kadét szakképzés: a  miniszter által engedélyezett, a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
(a  továbbiakban: Szkt.) 10.  §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő honvéd kadét szakmára felkészítő, 
technikumban zajló képzés,

10.  honvédelmi nevelési referens: a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) alárendelt 
honvédségi szervezeteinél szolgálatot teljesítő, a  hazafias és honvédelmi nevelési feladatok, valamint 
a HKP koordinálására rendszeresített beosztást betöltő személy,

11.  középiskola: a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gimnázium, szakgimnázium és 
az Szkt.-ban meghatározott technikum.

2. §  Az 1. § 7. pontja szerinti HKP-nak három szintje van, amelyek a következők:
a) a  HKP I., a  HKP belépő szintje, amely esetén a  középiskola a  szabadidős elemeket és a  honvéd kadét 

közismereti képzést biztosítja,
b) a  HKP II., a  HKP középső szintje, amely esetén a  nem a  HM fenntartói irányítása alatt álló középiskola 

a szabadidős elemeket és a honvéd kadét szakképzést biztosítja,
c) a  HKP III., a  HKP felső szintje, amely esetén a  HM fenntartói irányítása alá tartozó többcélú szakképző 

intézmény vagy köznevelési intézmény a  HKP tanórai és szabadidős elemeinek hatását a  kötelező 
bentlakásos képzéssel fokozza.
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g) az MH hazafias és honvédelmi neveléshez, valamint a HKP-val kapcsolatos kommunikációs és médiatervének 
– a  HM sajtófőnök és a  HM OTKF szakmai támogatása mellett – összeállításáról a  miniszteri, valamint 
parancsnoki részvétellel történő kiemelt rendezvény esetében és

h) az MH szintű feladat kapcsán felmerülő tapasztalatok gyűjtéséről, és az azon alapuló javaslat kidolgozásáról, 
valamint a javaslat – a HM OTKF útján – a HM HOÁT részére történő, a feladat végrehajtását követő 60 napon 
belüli felterjesztéséről.

 (2) Az MH PK rendelkezik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása 
keretében a HKP partneriskola adatainak nyilvántartása végett, így különösen
a) a  HKP partneriskola Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) vagy a  Szakképzés 

Információs Rendszerében (a továbbiakban: SZIR) rögzített pontos nevének és
b) a HKP partneriskola OM azonosítójának, illetve közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény tagintézménye 

esetén a  középiskola OM azonosítójának és a  tagintézmény feladatellátási helyként rögzített sorszámának 
a  KIR-ben, illetve szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény SZIR-ben rögzített 
OM kódjának 

tárolására.
 (3) Az  MH PK intézkedik a  hazafias és honvédelmi nevelésben, valamint a  HKP-ban résztvevők logisztikai 

támogatásához szükséges feladatok megszervezése, ellátása, felügyelete során
a) az ellátási rendszer koordinálásával összefüggő feladatok végrehajtására,
b) az  eszköz és felszerelés használatba adására vonatkozó – az  ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba 

adásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti – szerződés (a továbbiakban: szerződés) előkészítésére és 
megkötésére,

c) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés nyilvántartására,
d) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés – az együttműködési megállapodásának felmondása 

következtében – visszavételével, megőrzésével és tárolásával, valamint – szükség esetén – karbantartásával 
és a honvéd kadét formaruházat minőségi cseréjével, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásra és

e) a  felhasznált költségvetési források nyilvántartására és az  arról készített negyedévi jelentés felterjesztésére 
a HM OTKF részére.

 (4) Az MH PK eljár a HKP-hoz csatlakozással, a HKP II. szintjére lépéssel, a HKP-ból történő kilépéssel és a végrehajtásért 
felelős szervezet megváltoztatásával összefüggő, a  honvédségi szervezet feladatainak szabályozása érdekében, 
így különösen meghatározza
a) – az 1. melléklet szerinti – együttműködési megállapodás megkötésének,
b) a  HKP iránt érdeklődő középiskolával, illetve a  HKP partneriskola adataiban bekövetkező változással 

kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjét.

 (5) Az MH PK
a) meghatározza a  honvédségi szervezet és a  HKP partneriskola közötti kapcsolattartás és együttműködés 

szabályait,
b) kialakítja a  honvéd kadét szakképzésben részt vevő honvéd kadét, valamint az  egyéb közép- és felsőfokú 

oktatási intézményből kötelező szakmai gyakorlatra vagy iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diák 
foglalkoztatásához szükséges eljárásrendet,

c) összeállítja a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása során 
felmerült problémákról, javaslatról szóló tanévenkénti jelentést, és azt felterjeszti a HM OTKF részére tárgyév 
július 30-ig,

d) felügyeli a honvédelmi nevelési referens tevékenységét,
e) felügyeli a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtását.

6. § (1) A  HM OTKF kezeli a  középiskola által benyújtott, a  HKP-hoz történő csatlakozási nyilatkozatot, amelyben az  adott 
középiskola kinyilvánítja csatlakozási és kötelezettségvállalási szándékát (a továbbiakban együtt: 
szándéknyilatkozat). A középiskola csatlakozása a HKP I. szintjén történik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a középiskola
a) vállalja az intézmény pedagógiai programjának, ennek hiányában szakmai programjának módosítását, amely 

kiterjed
aa) a honvéd kadét közismereti képzés beemelésére,
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ab) különböző honvédelmi jellegű tanulmányi és szabadidős program, szakkör megszervezésére,
ac) a honvéd kadét – a honvéd kadét közismereti képzéshez kapcsolódva – közép-, illetve emelt szintű 

érettségi vizsgára történő felkészítésére,
b) biztosítja a vállalt feladathoz szükséges számú, megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus, oktató 

alkalmazását és részvételét a HM által szervezett pedagógus-, oktató-továbbképzésen,
c) biztosítja – a  tanulmányokhoz kötődő elfoglaltság figyelembevételével – a  tanulók részvételét a  HKP-val 

kapcsolatos rendezvényen, versenyen,
d) lehetővé teszi a  középiskola pedagógusa, oktatója és 18. életévét betöltött tanulója – önkéntes vállalás 

alapján – csatlakozását az MH önkéntes tartalékos rendszeréhez,
e) a  HKP sikeres megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a  végrehajtásért felelős 

honvédségi szervezettel és a HS-sel,
f ) vállalja az  MH által átadott honvéd kadét formaruházat átvételét, nyilvántartását és átadását a  HKP-ban 

résztvevők részére, valamint a honvéd kadét formaruházat bevonását és visszaszolgáltatását az MH részére, és
g) vállalja az  oktatás támogatásához az  MH és a  HS által átadott felszerelés, segédlet és eszköz átvételét, 

nyilvántartását, felelős megőrzését és szükség szerinti visszaszolgáltatását.
 (3) A  HM OTKF az  (1)  bekezdés szerinti szándéknyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja 

a  (2)  bekezdésben felsoroltak meglétét, valamint a  középiskola csatlakozási szándéka és a  HKP fejlesztési terve 
közötti összhangot.

 (4) A HM OTKF a vizsgálatot követően haladéktalanul
a) értesíti a középiskolát, ha csatlakozási szándéka nem áll összhangban a HKP fejlesztési tervével, vagy
b) megkeresi az  MH PK-t a  középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet kijelölése 

érdekében, ha a középiskola csatlakozási szándéka a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
 (5) Az  MHP PK – a  HM OTKF kezdeményezésének kézhezvételét követő 14 napon belül – kijelöli – a  (4)  bekezdés 

b) pontja esetében – a középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet, és
a) erről tájékoztatja a középiskolát,
b) intézkedik együttműködési megállapodás megkötése iránt,
c) tájékoztatja – az  együttműködési megállapodás megkötését 14 nappal megelőzően – a  HM OTKF-et 

az aláírás időpontjáról és helyszínéről, és
d) erről tájékoztatja – az együttműködési megállapodás megkötését követő 7 napon belül – a HS-t.

 (6) A  végrehajtásért felelős szervezettel kötött együttműködési megállapodás aláírásának napján 
a szándéknyilatkozatot benyújtó középiskola HKP partneriskolává válik.

7. § (1) A HM OTKF kezeli a szakképzést folytató HKP partneriskola általi – legkorábban a csatlakozás időpontjától számított 
harmadik tanévben benyújtható – írásbeli megkeresést, amely tartalmazza a  HKP II. szintre lépési szándékot, 
és – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti – miniszteri engedély iránti kérelmet a honvéd kadét szakképzés bevezetésére (a továbbiakban: módosítási 
kérelem) vonatkozóan.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti – a  honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját megelőző év május 
31. napjáig beérkező – módosítási kérelem tartalmazza
a) a HKP partneriskola OM azonosítóját,
b) a HKP partneriskola által biztosítani kívánt, a  szakmajegyzék szerinti honvédelem ágazat, honvéd kadét 

szakma, szakmairány megnevezését,
c) a honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját és
d) a fenntartói nyilatkozatot a  honvéd kadét szakma képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 

tárgyi eszközeinek, továbbá a honvéd kadét szakképzés egyéb személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
 (3) A HM OTKF a módosítási kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja a (2) bekezdésben felsoroltak 

meglétét, valamint a  HKP partneriskola módosítási kérelme és a  HKP fejlesztési terve közötti összhangot, 
és azt követően
a) haladéktalanul tájékoztatja a HKP partneriskolát, ha a HKP partneriskola módosítási kérelme a HKP fejlesztési 

tervével nem áll összhangban, vagy
b) a módosítási kérelmet – tárgyév július 15-ig – miniszteri döntésre előkészíti, ha a  HKP partneriskola 

módosítási kérelme a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
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3. § (1) A  hazafias és honvédelmi nevelési feladatokat, valamint a  HKP támogatását a  HM honvédelmi államtitkár 
(a továbbiakban: HM HOÁT) – a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) 
mint kijelölt szakterületi felelős szervezet útján – irányítja.

 (2) A hazafias és honvédelmi nevelési feladatok, valamint a HKP támogatásának végrehajtásáért a Magyar Honvédség 
parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) szakmai irányítási jogkörében felelős.

 (3) A hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP támogatás végrehajtásával összefüggő feladatokat az MH PK 
által kijelölt,
a) a végrehajtás koordinációjáért felelős honvédségi szervezet (a továbbiakban: koordinációért felelős 

szervezet) és
b) a végrehajtásért és támogatásért, valamint ellátásért felelős honvédségi szervezetek (a továbbiakban: 

végrehajtásért felelős szervezet)
hajtják végre.

4. §  A HM OTKF
a) tervezi a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos forrásszükségletet,
b) kapcsolatot tart az  MHP honvédelmi nevelésért felelős szervezeti egységével (a továbbiakban: MHP 

szervezeti egység),
c) közvetlen egyeztetést folytat – az  MHP szervezeti egység tájékoztatása mellett – a  koordinációért felelős 

szervezettel,
d) dönt a középiskola HKP I. szinthez történő csatlakozásáról, illetve előkészíti a HKP partneriskola HKP II. szintre 

lépéséhez szükséges döntést,
e) információt biztosít az  MHP részére a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a  HKP-val kapcsolatos 

stratégiai döntésről,
f ) meghatározza a HKP és a honvédelmi nevelést támogató programok szakmai kritériumrendszerét,
g) éves programtervet készít – a  tárgyévet megelőző év január 31-ig – a  honvédelmi neveléssel kapcsolatos 

programokról, és azt megküldi a koordinációért felelős szervezet részére,
h) meghatározza

ha) a honvéd kadét formaruházat összetételét és műszaki követelményeit,
hb) az oktatás támogatásához szükséges eszközök, felszerelések és segédletek körét
[a h) pont ha) és hb) alpontjában foglaltak a továbbiakban együtt: eszköz és felszerelés],

i) kezdeményezi az MHP-nál – a honvédelmi nevelést támogató feladatok végrehajtására tervezett költségvetés 
terhére – a központi és intézményi szintű logisztikai beszerzési eljárás megindítását,

j) részt vesz a  beszerzési dokumentáció kidolgozásában, a  beszerzési műszaki követelmények 
meghatározásában és a beszerzési pályázat elbírálásában, és

k) meghatározza a beszerzett eszköz és felszerelés elosztását.

5. § (1) Az MH PK intézkedik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtására, 
így különösen
a) a  Honvédelmi tábor, az  Országos Haditorna Versenysorozat, az  „1000 év katonái” című kétfordulós 

honvédelmi témájú szellemi csapatvetélkedő és további – a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint 
a HKP-val kapcsolatos – ifjúságot érintő, az MH által szervezett program- és végrehajtási tervek előkészítésére, 
kidolgozására és a HM OTKF részére történő jóváhagyás iránti felterjesztésre,

b) a  honvédségi szervezet önálló szervezésében megvalósuló, a  hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint 
a HKP-val kapcsolatos program elgondolásának véleményezésére és ennek – legkésőbb a program kezdetét 
megelőző 14. napig – a HM OTKF részére történő továbbítására,

c) az  MH hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a  HKP-val kapcsolatos feladatok éves költségvetési 
tervének elkészítésére,

d) honvédelmi nevelési referens beosztások létrehozására, a  beosztások feltöltésére, a  honvédelmi nevelési 
referensek felkészítésére, tevékenységük koordinálására,

e) a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatra történő felkészítésre, valamint 
a  végrehajtást követően az  erről szóló jelentés elkészítésére és – a  felkészítést követő 30 napon belül – 
a HM OTKF részére történő felterjesztésre,

f ) a HKP-val kapcsolatos elektronikus felületek üzemeltetésének koordinálására,
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g) az MH hazafias és honvédelmi neveléshez, valamint a HKP-val kapcsolatos kommunikációs és médiatervének 
– a  HM sajtófőnök és a  HM OTKF szakmai támogatása mellett – összeállításáról a  miniszteri, valamint 
parancsnoki részvétellel történő kiemelt rendezvény esetében és

h) az MH szintű feladat kapcsán felmerülő tapasztalatok gyűjtéséről, és az azon alapuló javaslat kidolgozásáról, 
valamint a javaslat – a HM OTKF útján – a HM HOÁT részére történő, a feladat végrehajtását követő 60 napon 
belüli felterjesztéséről.

 (2) Az MH PK rendelkezik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása 
keretében a HKP partneriskola adatainak nyilvántartása végett, így különösen
a) a  HKP partneriskola Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) vagy a  Szakképzés 

Információs Rendszerében (a továbbiakban: SZIR) rögzített pontos nevének és
b) a HKP partneriskola OM azonosítójának, illetve közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény tagintézménye 

esetén a  középiskola OM azonosítójának és a  tagintézmény feladatellátási helyként rögzített sorszámának 
a  KIR-ben, illetve szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény SZIR-ben rögzített 
OM kódjának 

tárolására.
 (3) Az  MH PK intézkedik a  hazafias és honvédelmi nevelésben, valamint a  HKP-ban résztvevők logisztikai 

támogatásához szükséges feladatok megszervezése, ellátása, felügyelete során
a) az ellátási rendszer koordinálásával összefüggő feladatok végrehajtására,
b) az  eszköz és felszerelés használatba adására vonatkozó – az  ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba 

adásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti – szerződés (a továbbiakban: szerződés) előkészítésére és 
megkötésére,

c) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés nyilvántartására,
d) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés – az együttműködési megállapodásának felmondása 

következtében – visszavételével, megőrzésével és tárolásával, valamint – szükség esetén – karbantartásával 
és a honvéd kadét formaruházat minőségi cseréjével, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásra és

e) a  felhasznált költségvetési források nyilvántartására és az  arról készített negyedévi jelentés felterjesztésére 
a HM OTKF részére.

 (4) Az MH PK eljár a HKP-hoz csatlakozással, a HKP II. szintjére lépéssel, a HKP-ból történő kilépéssel és a végrehajtásért 
felelős szervezet megváltoztatásával összefüggő, a  honvédségi szervezet feladatainak szabályozása érdekében, 
így különösen meghatározza
a) – az 1. melléklet szerinti – együttműködési megállapodás megkötésének,
b) a  HKP iránt érdeklődő középiskolával, illetve a  HKP partneriskola adataiban bekövetkező változással 

kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjét.

 (5) Az MH PK
a) meghatározza a  honvédségi szervezet és a  HKP partneriskola közötti kapcsolattartás és együttműködés 

szabályait,
b) kialakítja a  honvéd kadét szakképzésben részt vevő honvéd kadét, valamint az  egyéb közép- és felsőfokú 

oktatási intézményből kötelező szakmai gyakorlatra vagy iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diák 
foglalkoztatásához szükséges eljárásrendet,

c) összeállítja a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása során 
felmerült problémákról, javaslatról szóló tanévenkénti jelentést, és azt felterjeszti a HM OTKF részére tárgyév 
július 30-ig,

d) felügyeli a honvédelmi nevelési referens tevékenységét,
e) felügyeli a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtását.

6. § (1) A  HM OTKF kezeli a  középiskola által benyújtott, a  HKP-hoz történő csatlakozási nyilatkozatot, amelyben az  adott 
középiskola kinyilvánítja csatlakozási és kötelezettségvállalási szándékát (a továbbiakban együtt: 
szándéknyilatkozat). A középiskola csatlakozása a HKP I. szintjén történik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a középiskola
a) vállalja az intézmény pedagógiai programjának, ennek hiányában szakmai programjának módosítását, amely 

kiterjed
aa) a honvéd kadét közismereti képzés beemelésére,
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g) az MH hazafias és honvédelmi neveléshez, valamint a HKP-val kapcsolatos kommunikációs és médiatervének 
– a  HM sajtófőnök és a  HM OTKF szakmai támogatása mellett – összeállításáról a  miniszteri, valamint 
parancsnoki részvétellel történő kiemelt rendezvény esetében és

h) az MH szintű feladat kapcsán felmerülő tapasztalatok gyűjtéséről, és az azon alapuló javaslat kidolgozásáról, 
valamint a javaslat – a HM OTKF útján – a HM HOÁT részére történő, a feladat végrehajtását követő 60 napon 
belüli felterjesztéséről.

 (2) Az MH PK rendelkezik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása 
keretében a HKP partneriskola adatainak nyilvántartása végett, így különösen
a) a  HKP partneriskola Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) vagy a  Szakképzés 

Információs Rendszerében (a továbbiakban: SZIR) rögzített pontos nevének és
b) a HKP partneriskola OM azonosítójának, illetve közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény tagintézménye 

esetén a  középiskola OM azonosítójának és a  tagintézmény feladatellátási helyként rögzített sorszámának 
a  KIR-ben, illetve szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény SZIR-ben rögzített 
OM kódjának 

tárolására.
 (3) Az  MH PK intézkedik a  hazafias és honvédelmi nevelésben, valamint a  HKP-ban résztvevők logisztikai 

támogatásához szükséges feladatok megszervezése, ellátása, felügyelete során
a) az ellátási rendszer koordinálásával összefüggő feladatok végrehajtására,
b) az  eszköz és felszerelés használatba adására vonatkozó – az  ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba 

adásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti – szerződés (a továbbiakban: szerződés) előkészítésére és 
megkötésére,

c) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés nyilvántartására,
d) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés – az együttműködési megállapodásának felmondása 

következtében – visszavételével, megőrzésével és tárolásával, valamint – szükség esetén – karbantartásával 
és a honvéd kadét formaruházat minőségi cseréjével, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásra és

e) a  felhasznált költségvetési források nyilvántartására és az  arról készített negyedévi jelentés felterjesztésére 
a HM OTKF részére.

 (4) Az MH PK eljár a HKP-hoz csatlakozással, a HKP II. szintjére lépéssel, a HKP-ból történő kilépéssel és a végrehajtásért 
felelős szervezet megváltoztatásával összefüggő, a  honvédségi szervezet feladatainak szabályozása érdekében, 
így különösen meghatározza
a) – az 1. melléklet szerinti – együttműködési megállapodás megkötésének,
b) a  HKP iránt érdeklődő középiskolával, illetve a  HKP partneriskola adataiban bekövetkező változással 

kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjét.

 (5) Az MH PK
a) meghatározza a  honvédségi szervezet és a  HKP partneriskola közötti kapcsolattartás és együttműködés 

szabályait,
b) kialakítja a  honvéd kadét szakképzésben részt vevő honvéd kadét, valamint az  egyéb közép- és felsőfokú 

oktatási intézményből kötelező szakmai gyakorlatra vagy iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diák 
foglalkoztatásához szükséges eljárásrendet,

c) összeállítja a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása során 
felmerült problémákról, javaslatról szóló tanévenkénti jelentést, és azt felterjeszti a HM OTKF részére tárgyév 
július 30-ig,

d) felügyeli a honvédelmi nevelési referens tevékenységét,
e) felügyeli a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtását.

6. § (1) A  HM OTKF kezeli a  középiskola által benyújtott, a  HKP-hoz történő csatlakozási nyilatkozatot, amelyben az  adott 
középiskola kinyilvánítja csatlakozási és kötelezettségvállalási szándékát (a továbbiakban együtt: 
szándéknyilatkozat). A középiskola csatlakozása a HKP I. szintjén történik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a középiskola
a) vállalja az intézmény pedagógiai programjának, ennek hiányában szakmai programjának módosítását, amely 

kiterjed
aa) a honvéd kadét közismereti képzés beemelésére,
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ab) különböző honvédelmi jellegű tanulmányi és szabadidős program, szakkör megszervezésére,
ac) a honvéd kadét – a honvéd kadét közismereti képzéshez kapcsolódva – közép-, illetve emelt szintű 

érettségi vizsgára történő felkészítésére,
b) biztosítja a vállalt feladathoz szükséges számú, megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus, oktató 

alkalmazását és részvételét a HM által szervezett pedagógus-, oktató-továbbképzésen,
c) biztosítja – a  tanulmányokhoz kötődő elfoglaltság figyelembevételével – a  tanulók részvételét a  HKP-val 

kapcsolatos rendezvényen, versenyen,
d) lehetővé teszi a  középiskola pedagógusa, oktatója és 18. életévét betöltött tanulója – önkéntes vállalás 

alapján – csatlakozását az MH önkéntes tartalékos rendszeréhez,
e) a  HKP sikeres megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a  végrehajtásért felelős 

honvédségi szervezettel és a HS-sel,
f ) vállalja az  MH által átadott honvéd kadét formaruházat átvételét, nyilvántartását és átadását a  HKP-ban 

résztvevők részére, valamint a honvéd kadét formaruházat bevonását és visszaszolgáltatását az MH részére, és
g) vállalja az  oktatás támogatásához az  MH és a  HS által átadott felszerelés, segédlet és eszköz átvételét, 

nyilvántartását, felelős megőrzését és szükség szerinti visszaszolgáltatását.
 (3) A  HM OTKF az  (1)  bekezdés szerinti szándéknyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja 

a  (2)  bekezdésben felsoroltak meglétét, valamint a  középiskola csatlakozási szándéka és a  HKP fejlesztési terve 
közötti összhangot.

 (4) A HM OTKF a vizsgálatot követően haladéktalanul
a) értesíti a középiskolát, ha csatlakozási szándéka nem áll összhangban a HKP fejlesztési tervével, vagy
b) megkeresi az  MH PK-t a  középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet kijelölése 

érdekében, ha a középiskola csatlakozási szándéka a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
 (5) Az  MHP PK – a  HM OTKF kezdeményezésének kézhezvételét követő 14 napon belül – kijelöli – a  (4)  bekezdés 

b) pontja esetében – a középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet, és
a) erről tájékoztatja a középiskolát,
b) intézkedik együttműködési megállapodás megkötése iránt,
c) tájékoztatja – az  együttműködési megállapodás megkötését 14 nappal megelőzően – a  HM OTKF-et 

az aláírás időpontjáról és helyszínéről, és
d) erről tájékoztatja – az együttműködési megállapodás megkötését követő 7 napon belül – a HS-t.

 (6) A  végrehajtásért felelős szervezettel kötött együttműködési megállapodás aláírásának napján 
a szándéknyilatkozatot benyújtó középiskola HKP partneriskolává válik.

7. § (1) A HM OTKF kezeli a szakképzést folytató HKP partneriskola általi – legkorábban a csatlakozás időpontjától számított 
harmadik tanévben benyújtható – írásbeli megkeresést, amely tartalmazza a  HKP II. szintre lépési szándékot, 
és – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti – miniszteri engedély iránti kérelmet a honvéd kadét szakképzés bevezetésére (a továbbiakban: módosítási 
kérelem) vonatkozóan.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti – a  honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját megelőző év május 
31. napjáig beérkező – módosítási kérelem tartalmazza
a) a HKP partneriskola OM azonosítóját,
b) a HKP partneriskola által biztosítani kívánt, a  szakmajegyzék szerinti honvédelem ágazat, honvéd kadét 

szakma, szakmairány megnevezését,
c) a honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját és
d) a fenntartói nyilatkozatot a  honvéd kadét szakma képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 

tárgyi eszközeinek, továbbá a honvéd kadét szakképzés egyéb személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
 (3) A HM OTKF a módosítási kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja a (2) bekezdésben felsoroltak 

meglétét, valamint a  HKP partneriskola módosítási kérelme és a  HKP fejlesztési terve közötti összhangot, 
és azt követően
a) haladéktalanul tájékoztatja a HKP partneriskolát, ha a HKP partneriskola módosítási kérelme a HKP fejlesztési 

tervével nem áll összhangban, vagy
b) a módosítási kérelmet – tárgyév július 15-ig – miniszteri döntésre előkészíti, ha a  HKP partneriskola 

módosítási kérelme a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
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g) az MH hazafias és honvédelmi neveléshez, valamint a HKP-val kapcsolatos kommunikációs és médiatervének 
– a  HM sajtófőnök és a  HM OTKF szakmai támogatása mellett – összeállításáról a  miniszteri, valamint 
parancsnoki részvétellel történő kiemelt rendezvény esetében és

h) az MH szintű feladat kapcsán felmerülő tapasztalatok gyűjtéséről, és az azon alapuló javaslat kidolgozásáról, 
valamint a javaslat – a HM OTKF útján – a HM HOÁT részére történő, a feladat végrehajtását követő 60 napon 
belüli felterjesztéséről.

 (2) Az MH PK rendelkezik a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása 
keretében a HKP partneriskola adatainak nyilvántartása végett, így különösen
a) a  HKP partneriskola Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) vagy a  Szakképzés 

Információs Rendszerében (a továbbiakban: SZIR) rögzített pontos nevének és
b) a HKP partneriskola OM azonosítójának, illetve közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény tagintézménye 

esetén a  középiskola OM azonosítójának és a  tagintézmény feladatellátási helyként rögzített sorszámának 
a  KIR-ben, illetve szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény SZIR-ben rögzített 
OM kódjának 

tárolására.
 (3) Az  MH PK intézkedik a  hazafias és honvédelmi nevelésben, valamint a  HKP-ban résztvevők logisztikai 

támogatásához szükséges feladatok megszervezése, ellátása, felügyelete során
a) az ellátási rendszer koordinálásával összefüggő feladatok végrehajtására,
b) az  eszköz és felszerelés használatba adására vonatkozó – az  ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba 

adásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti – szerződés (a továbbiakban: szerződés) előkészítésére és 
megkötésére,

c) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés nyilvántartására,
d) a HKP partneriskola részére átadott eszköz és felszerelés – az együttműködési megállapodásának felmondása 

következtében – visszavételével, megőrzésével és tárolásával, valamint – szükség esetén – karbantartásával 
és a honvéd kadét formaruházat minőségi cseréjével, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásra és

e) a  felhasznált költségvetési források nyilvántartására és az  arról készített negyedévi jelentés felterjesztésére 
a HM OTKF részére.

 (4) Az MH PK eljár a HKP-hoz csatlakozással, a HKP II. szintjére lépéssel, a HKP-ból történő kilépéssel és a végrehajtásért 
felelős szervezet megváltoztatásával összefüggő, a  honvédségi szervezet feladatainak szabályozása érdekében, 
így különösen meghatározza
a) – az 1. melléklet szerinti – együttműködési megállapodás megkötésének,
b) a  HKP iránt érdeklődő középiskolával, illetve a  HKP partneriskola adataiban bekövetkező változással 

kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjét.

 (5) Az MH PK
a) meghatározza a  honvédségi szervezet és a  HKP partneriskola közötti kapcsolattartás és együttműködés 

szabályait,
b) kialakítja a  honvéd kadét szakképzésben részt vevő honvéd kadét, valamint az  egyéb közép- és felsőfokú 

oktatási intézményből kötelező szakmai gyakorlatra vagy iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diák 
foglalkoztatásához szükséges eljárásrendet,

c) összeállítja a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtása során 
felmerült problémákról, javaslatról szóló tanévenkénti jelentést, és azt felterjeszti a HM OTKF részére tárgyév 
július 30-ig,

d) felügyeli a honvédelmi nevelési referens tevékenységét,
e) felügyeli a hazafias és honvédelmi neveléssel, valamint a HKP-val kapcsolatos feladatok végrehajtását.

6. § (1) A  HM OTKF kezeli a  középiskola által benyújtott, a  HKP-hoz történő csatlakozási nyilatkozatot, amelyben az  adott 
középiskola kinyilvánítja csatlakozási és kötelezettségvállalási szándékát (a továbbiakban együtt: 
szándéknyilatkozat). A középiskola csatlakozása a HKP I. szintjén történik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a középiskola
a) vállalja az intézmény pedagógiai programjának, ennek hiányában szakmai programjának módosítását, amely 

kiterjed
aa) a honvéd kadét közismereti képzés beemelésére,
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 (4) A HM OTKF – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetében – a miniszter döntését követő 7 napon belül
a) tájékoztatja a döntésről a HKP partneriskolát,
b) tájékoztatja a döntésről az MHP szervezeti egységét és a HS-t, és
c) kezdeményezi a támogatói feladatok felülvizsgálatát, ha a miniszter engedélyezi a HKP partneriskola számára 

a honvéd kadét szakképzés bevezetését.
 (5) Az MH PK – a HM OTKF kezdeményezésének kézhezvételét követő 14 napon belül – dönt a végrehajtásért felelős 

szervezetben történő változásról.
 (6) A honvéd kadét szakképzés megkezdésével a HKP partneriskola a HKP II. szintjére lép. A HKP partneriskola a honvéd 

kadét szakképzés megkezdése mellett a honvéd kadét közismereti képzést is tovább folytathatja.

8. § (1) Az  MH PK döntése alapján a  végrehajtásért felelős szervezet megváltozik, ha az  együttműködési megállapodást 
a végrehajtásért felelős szervezet felmondja, vagy a támogatófeladatok változása esetében.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az együttműködési megállapodás a tanév végével mondható fel, ha azt az MH PK 
engedélyezi, és kijelölhető az  új végrehajtásért felelős szervezet. Az  új együttműködési megállapodás 
hatálybalépésének napja a megelőző együttműködési megállapodás megszűnésének napja.

 (3) Az MH PK az új végrehajtásért felelős szervezet kijelölésével egyidejűleg
a) intézkedik új együttműködési megállapodás megkötése iránt, és
b) tájékoztatja a HM OTKF-et és a HS-t az új végrehajtásért felelős szervezetről.

9. § (1) A  HKP partneriskola a  HKP-hez történő csatlakozását a  végrehajtásért felelős honvédségi szervezettel kötött 
együttműködési megállapodás felmondásával szüntetheti meg.

 (2) Az  MHP szervezeti egysége az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben tájékoztatja – a  felmondásról szóló 
nyilatkozat beérkezését követő 14 napon belül – a HM OTKF-et és a HS-t.

10. §  A  HM biztosítja a  HKP partneriskola és a  HKP-ban résztvevők számára – az  HKP egységes megjelenése, képzési 
folyamatának és eredményességének támogatása, valamint a  HKP-ban résztvevők munkavédelmi feltételeinek 
biztosítása érdekében –
a) honvéd kadét formaruházatot és
b) az oktatás támogatásához szükséges eszközt, felszerelést, segédletet.

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

12. §  Hatályát veszti a  hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a  Honvéd Kadét Programmal összefüggő 
feladatokról szóló 51/2019. (VII. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: 51/2019. HM utasítás).

13. §  Ezen utasítás hatálybalépése nem érinti az 51/2019. HM utasítás alapján a középiskolákkal kötött együttműködési 
megállapodásokat.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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ab) különböző honvédelmi jellegű tanulmányi és szabadidős program, szakkör megszervezésére,
ac) a honvéd kadét – a honvéd kadét közismereti képzéshez kapcsolódva – közép-, illetve emelt szintű 

érettségi vizsgára történő felkészítésére,
b) biztosítja a vállalt feladathoz szükséges számú, megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus, oktató 

alkalmazását és részvételét a HM által szervezett pedagógus-, oktató-továbbképzésen,
c) biztosítja – a  tanulmányokhoz kötődő elfoglaltság figyelembevételével – a  tanulók részvételét a  HKP-val 

kapcsolatos rendezvényen, versenyen,
d) lehetővé teszi a  középiskola pedagógusa, oktatója és 18. életévét betöltött tanulója – önkéntes vállalás 

alapján – csatlakozását az MH önkéntes tartalékos rendszeréhez,
e) a  HKP sikeres megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a  végrehajtásért felelős 

honvédségi szervezettel és a HS-sel,
f ) vállalja az  MH által átadott honvéd kadét formaruházat átvételét, nyilvántartását és átadását a  HKP-ban 

résztvevők részére, valamint a honvéd kadét formaruházat bevonását és visszaszolgáltatását az MH részére, és
g) vállalja az  oktatás támogatásához az  MH és a  HS által átadott felszerelés, segédlet és eszköz átvételét, 

nyilvántartását, felelős megőrzését és szükség szerinti visszaszolgáltatását.
 (3) A  HM OTKF az  (1)  bekezdés szerinti szándéknyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja 

a  (2)  bekezdésben felsoroltak meglétét, valamint a  középiskola csatlakozási szándéka és a  HKP fejlesztési terve 
közötti összhangot.

 (4) A HM OTKF a vizsgálatot követően haladéktalanul
a) értesíti a középiskolát, ha csatlakozási szándéka nem áll összhangban a HKP fejlesztési tervével, vagy
b) megkeresi az  MH PK-t a  középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet kijelölése 

érdekében, ha a középiskola csatlakozási szándéka a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
 (5) Az  MHP PK – a  HM OTKF kezdeményezésének kézhezvételét követő 14 napon belül – kijelöli – a  (4)  bekezdés 

b) pontja esetében – a középiskolával együttműködő, végrehajtásért felelős szervezetet, és
a) erről tájékoztatja a középiskolát,
b) intézkedik együttműködési megállapodás megkötése iránt,
c) tájékoztatja – az  együttműködési megállapodás megkötését 14 nappal megelőzően – a  HM OTKF-et 

az aláírás időpontjáról és helyszínéről, és
d) erről tájékoztatja – az együttműködési megállapodás megkötését követő 7 napon belül – a HS-t.

 (6) A  végrehajtásért felelős szervezettel kötött együttműködési megállapodás aláírásának napján 
a szándéknyilatkozatot benyújtó középiskola HKP partneriskolává válik.

7. § (1) A HM OTKF kezeli a szakképzést folytató HKP partneriskola általi – legkorábban a csatlakozás időpontjától számított 
harmadik tanévben benyújtható – írásbeli megkeresést, amely tartalmazza a  HKP II. szintre lépési szándékot, 
és – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti – miniszteri engedély iránti kérelmet a honvéd kadét szakképzés bevezetésére (a továbbiakban: módosítási 
kérelem) vonatkozóan.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti – a  honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját megelőző év május 
31. napjáig beérkező – módosítási kérelem tartalmazza
a) a HKP partneriskola OM azonosítóját,
b) a HKP partneriskola által biztosítani kívánt, a  szakmajegyzék szerinti honvédelem ágazat, honvéd kadét 

szakma, szakmairány megnevezését,
c) a honvéd kadét szakképzés megkezdésének tervezett időpontját és
d) a fenntartói nyilatkozatot a  honvéd kadét szakma képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 

tárgyi eszközeinek, továbbá a honvéd kadét szakképzés egyéb személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
 (3) A HM OTKF a módosítási kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül megvizsgálja a (2) bekezdésben felsoroltak 

meglétét, valamint a  HKP partneriskola módosítási kérelme és a  HKP fejlesztési terve közötti összhangot, 
és azt követően
a) haladéktalanul tájékoztatja a HKP partneriskolát, ha a HKP partneriskola módosítási kérelme a HKP fejlesztési 

tervével nem áll összhangban, vagy
b) a módosítási kérelmet – tárgyév július 15-ig – miniszteri döntésre előkészíti, ha a  HKP partneriskola 

módosítási kérelme a HKP fejlesztési tervével összhangban áll.
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 (4) A HM OTKF – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetében – a miniszter döntését követő 7 napon belül
a) tájékoztatja a döntésről a HKP partneriskolát,
b) tájékoztatja a döntésről az MHP szervezeti egységét és a HS-t, és
c) kezdeményezi a támogatói feladatok felülvizsgálatát, ha a miniszter engedélyezi a HKP partneriskola számára 

a honvéd kadét szakképzés bevezetését.
 (5) Az MH PK – a HM OTKF kezdeményezésének kézhezvételét követő 14 napon belül – dönt a végrehajtásért felelős 

szervezetben történő változásról.
 (6) A honvéd kadét szakképzés megkezdésével a HKP partneriskola a HKP II. szintjére lép. A HKP partneriskola a honvéd 

kadét szakképzés megkezdése mellett a honvéd kadét közismereti képzést is tovább folytathatja.

8. § (1) Az  MH PK döntése alapján a  végrehajtásért felelős szervezet megváltozik, ha az  együttműködési megállapodást 
a végrehajtásért felelős szervezet felmondja, vagy a támogatófeladatok változása esetében.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az együttműködési megállapodás a tanév végével mondható fel, ha azt az MH PK 
engedélyezi, és kijelölhető az  új végrehajtásért felelős szervezet. Az  új együttműködési megállapodás 
hatálybalépésének napja a megelőző együttműködési megállapodás megszűnésének napja.

 (3) Az MH PK az új végrehajtásért felelős szervezet kijelölésével egyidejűleg
a) intézkedik új együttműködési megállapodás megkötése iránt, és
b) tájékoztatja a HM OTKF-et és a HS-t az új végrehajtásért felelős szervezetről.

9. § (1) A  HKP partneriskola a  HKP-hez történő csatlakozását a  végrehajtásért felelős honvédségi szervezettel kötött 
együttműködési megállapodás felmondásával szüntetheti meg.

 (2) Az  MHP szervezeti egysége az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben tájékoztatja – a  felmondásról szóló 
nyilatkozat beérkezését követő 14 napon belül – a HM OTKF-et és a HS-t.

10. §  A  HM biztosítja a  HKP partneriskola és a  HKP-ban résztvevők számára – az  HKP egységes megjelenése, képzési 
folyamatának és eredményességének támogatása, valamint a  HKP-ban résztvevők munkavédelmi feltételeinek 
biztosítása érdekében –
a) honvéd kadét formaruházatot és
b) az oktatás támogatásához szükséges eszközt, felszerelést, segédletet.

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

12. §  Hatályát veszti a  hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a  Honvéd Kadét Programmal összefüggő 
feladatokról szóló 51/2019. (VII. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: 51/2019. HM utasítás).

13. §  Ezen utasítás hatálybalépése nem érinti az 51/2019. HM utasítás alapján a középiskolákkal kötött együttműködési 
megállapodásokat.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 42/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KIJELÖLT HONVÉDSÉGI SZERVEZETE

EGYÜTTMŰKÖDŐ 
KÖZÉPISKOLA

  Nyt. szám: … számú példány

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
középiskola neve:
székhelye:
OM azonosító szám / OM kód:
aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása:
Szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény / közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény 
tagintézmény neve:
székhelye:
közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény tagintézmény feladatellátási hely sorszáma:
aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása:
(a továbbiakban: középiskola), valamint

másrészről
honvédségi szervezet neve: Magyar Honvédség kijelölt honvédségi szervezet
székhelye:
levelezési címe:
aláírásra jogosult képviselő neve, beosztása:
(a továbbiakban: együttműködő honvédségi szervezet)

(a középiskola és az együttműködő honvédségi szervezet a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott 
helyen és napon, az alábbiak szerint.

1. Az együttműködés célja

 1.1. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 21.  § (1)  bekezdés 
j)  pontjának megfelelően, valamint a  Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Mellékletének I.1.1. fejezetében megfogalmazott fejlesztési területek és nevelési 
célok megvalósítása érdekében, a  nemzeti öntudatra nevelés, a  hazafias nevelés, valamint a  honvédelmi nevelés 
területén, hosszú távon együtt kívánnak működni.

 1.2. Az együttműködés célja, hogy a  felnövekvő nemzedéknek kézzelfogható és valódi értéket jelentő program álljon 
rendelkezésére, amely lehetővé teszi számukra a fejlődést annak érdekében, hogy a mai kor kihívásaira és a ma még 
nem is látható jövőbeli kihívásokra megfelelően felkészülve léphessenek a  felnőttkorba. Nemzeti érdek, hogy 
gyermekeink váljanak a hazájukért tenni is hajlandó felelős állampolgárokká.

 1.3. Fenti cél elérését a  Felek a  Honvéd Kadét Programon keresztül valósítják meg, amelynek küldetése, hogy 
biztonságos környezetben kihívást jelentő, érdekfeszítő, jól szervezett, honvédelmi témájú tevékenységekkel 
készítse fel a  Honvéd Kadét Programban részt vevő diákokat (a továbbiakban: honvéd kadét) a  választott 
életpályájuk sikeres megvalósítására, eközben hiteles információkkal bővítse ismereteiket a  honvédelemről, 
a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről.

 1.4. A fenti cél érdekében végzett közös munka növeli a köznevelés és szakképzés keretében megvalósuló értékteremtő 
tevékenység eredményességet, támogatja a hazafias és a honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok eredményes 
és hiteles végrehajtását, továbbá növeli a  Magyar Honvédség társadalmi támogatottságát és a  honvédségi pálya 
népszerűségét.

 1.5. Az együttműködési megállapodás megkötésének célja – az  előzőek mellett – a  Felek közötti közvetlen kapcsolat 
kiépítése és intézményesítése, az együttműködés kereteinek meghatározása és kiszélesítése.
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 1.6. A Felek kölcsönösen és közösen áttekintik azokat a  területeket, amelyeken tevékenységük ellátása során képesek 
hasznosítani egymás meglévő szellemi kapacitásait, gyakorlati tapasztalatait, kapcsolati rendszerét.

2. A Felek vállalásai

 2.1. Az együttműködő honvédségi szervezet – szabad kapacitásai terhére, a  Hvt.-ből fakadó kötelezettségeinek 
elsődlegessége mellett – vállalja a következőket:
2.1.1. A Felek előzetes egyeztetésének megfelelően segítséget nyújt a speciális katonai szakértelmet és eszközöket 

igénylő tanórák és egyéb foglalkozások megtartásában szakemberek biztosításával, valamint eszközök, 
katonai felszerelések rendelkezésre bocsátásával, bemutatásával.

2.1.2. Közreműködik és maga is szervez a Honvéd Kadét Program keretében megvalósuló, iskolai és iskolán kívüli 
rendezvényeket, programokat.

2.1.3. Ingó használatbaadási szerződés megkötését követően eljuttatja a  középiskolához a  Honvédelmi 
Minisztérium által a  Honvéd Kadét Programhoz biztosított honvéd kadét formaruházatot, oktatási 
segédeszközöket, egyéb módszertani segédleteket, arculati elemeket és kiadványokat, amelyek segítik 
a honvédelmi nevelés magas színvonalú megvalósítását.

2.1.4. A Honvédelmi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott információk alapján tájékoztatja a  középiskolát 
a  honvédelmi nevelés aktuális kérdéseiről, a  pályázati lehetőségekről, továbbá azokról a  rendezvényekről, 
amelyek a középiskola tevékenységét érintik.

2.1.5. Információt biztosít a  középiskola részére a  Honvéd Kadét Program központi versenyeiről, táborozási 
lehetőségeiről, programjairól.

2.1.6. A Magyar Honvédség és saját szervezésű kiemelt katonai rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít 
a honvéd kadétoknak és a honvéd kadét oktatónak, instruktornak.

2.1.7. A Felek előzetes egyeztetésének megfelelően alkalmat biztosít a  katonai hivatás mélyebb megismerésére, 
a katonák napi életének, kiképzésének, főbb tevékenységi köreinek bemutatására.

2.1.8. Közreműködik annak megszervezésében, hogy a  középiskola honvéd kadétjai, honvéd kadét oktatói és 
instruktorai csoportos látogatás keretében részt vehessenek az  egyes honvédségi szervezetek által tartott 
nyílt napokon, illetve a laktanya-látogatásokon.

2.1.9. A foglalkozások idején a  különböző sérülések, balesetek elkerülése érdekében mindenkor 
a  legkörültekintőbben, a  hatályos munka- és balesetvédelmi jogszabályoknak és belső szabályozóknak 
megfelelően jár el.

2.1.10. Minden baleseti kockázatot magában rejtő foglalkozás előtt a  helyszínen feleleveníti a  balesetvédelmi 
tudnivalókat, amelyről jegyzőkönyvet vezet.

 2.2. A középiskola vállalja a következőket:
2.2.1. Csatlakozik a  Honvéd Kadét Programhoz, működteti a  középiskolában a  Honvéd Kadét Program tanórai és 

szabadidős elemeit, eljuttatja a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos információkat tanulóihoz, a Honvéd 
Kadét Programban közreműködő honvéd kadét oktatóknak és instruktoroknak lehetővé teszi a  Honvéd 
Kadét Program keretében szervezett rendezvényeken, programokon, továbbképzéseken, versenyeken és 
táborokban történő részvételét.

2.2.2. Vállalja, hogy a  Honvéd Kadét Program keretében részére átadott, nyilvántartásra kötelezett, az  Ingó 
használatbaadási szerződésben meghatározott eszközöket, felszereléseket és berendezéseket felelős őrzésre 
átveszi, nyilvántartja, és szükség szerint azokat az átadó honvédségi szervezet részére visszaszolgáltatja.

2.2.3. Vállalja, hogy az  átadott, az  Ingó használatbaadási szerződésben meghatározott honvéd kadét 
formaruházatot felelős őrzésre átveszi, azokat a honvéd kadétok, kadét oktatók és kadét instruktorok részére 
kiadja, szükség esetén visszaveszi, a  kiadással-visszavétellel kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti, vállalja, 
hogy szükség szerint a  honvéd kadét formaruházatot az  átadó honvédségi szervezet részére 
visszaszolgáltatja.

2.2.4. A Honvéd Kadét Programhoz csatlakozás során benyújtott szándéknyilatkozatában vállaltakat 
tanügyigazgatási dokumentumaiban szerepelteti, továbbá megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel 
rendelkező és számú pedagógust, oktatót alkalmaz.

2.2.5. Biztosítja a  pedagógusok, oktatók részvételét a  Honvédelmi Minisztérium által szervezett 
pedagógus-továbbképzéseken.

2.2.6. Lehetővé teszi pedagógusai, oktatói, munkavállalói és nagykorú tanulói számára az  önkéntes tartalékos 
szolgálat vállalását.
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 1.6. A Felek kölcsönösen és közösen áttekintik azokat a  területeket, amelyeken tevékenységük ellátása során képesek 
hasznosítani egymás meglévő szellemi kapacitásait, gyakorlati tapasztalatait, kapcsolati rendszerét.

2. A Felek vállalásai

 2.1. Az együttműködő honvédségi szervezet – szabad kapacitásai terhére, a  Hvt.-ből fakadó kötelezettségeinek 
elsődlegessége mellett – vállalja a következőket:
2.1.1. A Felek előzetes egyeztetésének megfelelően segítséget nyújt a speciális katonai szakértelmet és eszközöket 

igénylő tanórák és egyéb foglalkozások megtartásában szakemberek biztosításával, valamint eszközök, 
katonai felszerelések rendelkezésre bocsátásával, bemutatásával.

2.1.2. Közreműködik és maga is szervez a Honvéd Kadét Program keretében megvalósuló, iskolai és iskolán kívüli 
rendezvényeket, programokat.

2.1.3. Ingó használatbaadási szerződés megkötését követően eljuttatja a  középiskolához a  Honvédelmi 
Minisztérium által a  Honvéd Kadét Programhoz biztosított honvéd kadét formaruházatot, oktatási 
segédeszközöket, egyéb módszertani segédleteket, arculati elemeket és kiadványokat, amelyek segítik 
a honvédelmi nevelés magas színvonalú megvalósítását.

2.1.4. A Honvédelmi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott információk alapján tájékoztatja a  középiskolát 
a  honvédelmi nevelés aktuális kérdéseiről, a  pályázati lehetőségekről, továbbá azokról a  rendezvényekről, 
amelyek a középiskola tevékenységét érintik.

2.1.5. Információt biztosít a  középiskola részére a  Honvéd Kadét Program központi versenyeiről, táborozási 
lehetőségeiről, programjairól.

2.1.6. A Magyar Honvédség és saját szervezésű kiemelt katonai rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít 
a honvéd kadétoknak és a honvéd kadét oktatónak, instruktornak.

2.1.7. A Felek előzetes egyeztetésének megfelelően alkalmat biztosít a  katonai hivatás mélyebb megismerésére, 
a katonák napi életének, kiképzésének, főbb tevékenységi köreinek bemutatására.

2.1.8. Közreműködik annak megszervezésében, hogy a  középiskola honvéd kadétjai, honvéd kadét oktatói és 
instruktorai csoportos látogatás keretében részt vehessenek az  egyes honvédségi szervezetek által tartott 
nyílt napokon, illetve a laktanya-látogatásokon.

2.1.9. A foglalkozások idején a  különböző sérülések, balesetek elkerülése érdekében mindenkor 
a  legkörültekintőbben, a  hatályos munka- és balesetvédelmi jogszabályoknak és belső szabályozóknak 
megfelelően jár el.

2.1.10. Minden baleseti kockázatot magában rejtő foglalkozás előtt a  helyszínen feleleveníti a  balesetvédelmi 
tudnivalókat, amelyről jegyzőkönyvet vezet.

 2.2. A középiskola vállalja a következőket:
2.2.1. Csatlakozik a  Honvéd Kadét Programhoz, működteti a  középiskolában a  Honvéd Kadét Program tanórai és 

szabadidős elemeit, eljuttatja a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos információkat tanulóihoz, a Honvéd 
Kadét Programban közreműködő honvéd kadét oktatóknak és instruktoroknak lehetővé teszi a  Honvéd 
Kadét Program keretében szervezett rendezvényeken, programokon, továbbképzéseken, versenyeken és 
táborokban történő részvételét.

2.2.2. Vállalja, hogy a  Honvéd Kadét Program keretében részére átadott, nyilvántartásra kötelezett, az  Ingó 
használatbaadási szerződésben meghatározott eszközöket, felszereléseket és berendezéseket felelős őrzésre 
átveszi, nyilvántartja, és szükség szerint azokat az átadó honvédségi szervezet részére visszaszolgáltatja.

2.2.3. Vállalja, hogy az  átadott, az  Ingó használatbaadási szerződésben meghatározott honvéd kadét 
formaruházatot felelős őrzésre átveszi, azokat a honvéd kadétok, kadét oktatók és kadét instruktorok részére 
kiadja, szükség esetén visszaveszi, a  kiadással-visszavétellel kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti, vállalja, 
hogy szükség szerint a  honvéd kadét formaruházatot az  átadó honvédségi szervezet részére 
visszaszolgáltatja.

2.2.4. A Honvéd Kadét Programhoz csatlakozás során benyújtott szándéknyilatkozatában vállaltakat 
tanügyigazgatási dokumentumaiban szerepelteti, továbbá megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel 
rendelkező és számú pedagógust, oktatót alkalmaz.

2.2.5. Biztosítja a  pedagógusok, oktatók részvételét a  Honvédelmi Minisztérium által szervezett 
pedagógus-továbbképzéseken.

2.2.6. Lehetővé teszi pedagógusai, oktatói, munkavállalói és nagykorú tanulói számára az  önkéntes tartalékos 
szolgálat vállalását.
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2.2.7. A Felek előzetes egyeztetésének megfelelően biztosítja a  Honvéd Kadét Program keretében, továbbá 
a honvédségi szervezet által tartandó ismeretátadó foglalkozások, bemutatók és tájékoztatók infrastrukturális 
feltételeit, továbbá lehetővé teszi azon a tanulók önkéntes részvételét.

2.2.8. Biztosítja a  középiskolán kívül megtartásra kerülő csoportos foglalkozásokhoz a  szükséges számú kísérő 
részvételét. A  Felek előzetes egyeztetésének megfelelően gondoskodik a  honvéd kadétok, honvéd kadét 
oktatók és instruktorok szállításáról az iskola és csoportos foglalkozás helyszíne között.

2.2.9. Tevékenysége során nem közvetít olyan tartalmú üzenetet, hogy a Magyar Honvédség részeként vagy annak 
szervezeteként működik.

3. A felelősség egyes kérdései

 3.1. A Felek rögzítik, hogy a  jelen megállapodásban meghatározott honvédelmi nevelés a  középiskola pedagógiai, 
ennek hiányában szakmai programja alapján történik. A  honvédelmi alapismeretek tantárgy tanítását és/vagy 
a  honvéd kadét szakképzést a  vonatkozó, érvényben lévő tanügyigazgatási szabályzóknak megfelelően végzi 
az iskola.

 3.2. A Felek a  jelen megállapodás teljesítése során jóhiszeműen járnak el, együttműködnek, tevékenységüket 
összehangolják, konszenzusra törekednek.

 3.3. A Felek rögzítik, hogy a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos feladatok ellátására az együttműködő honvédségi 
szervezet szabad kapacitásai terhére, a Hvt.-ből fakadó kötelezettségeinek elsődlegessége mellett alapfeladatainak 
ellátása keretében kerül sor. Felek jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeiket anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
teljesítik.

 3.4. Az együttműködő honvédségi szervezet a jelen megállapodással összefüggésben a középiskolának vagy harmadik 
személynek okozott kárért való felelősségét kizárja, amennyiben a  károkozás neki nem felróható. A  középiskola 
a  jelen megállapodás aláírásával kifejezetten elfogadja az  együttműködő honvédségi szervezet felelősségének 
fentiek szerinti kizárását.

4. A kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések

 4.1. Felek meghatalmazott kapcsolattartói:
4.1.1. Az együttműködő honvédségi szervezet részéről:
 Beosztás: honvédelmi nevelési referens
 Hivatali telefon:
 Hivatali e-mail:
4.1.2. A középiskola részéről:
 Beosztás: honvéd kadét instruktor
 Hivatali telefon:
 Hivatali e-mail:

5. Záró rendelkezések

 5.1. A Felek a jelen megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására szükség esetén további megállapodást köthetnek.
 5.2. A Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azt bármely fél felmondhatja. A felmondás annak a tanévnek 

a  végére történhet, amelyben a  középiskola a  honvéd kadét közismereti képzést, valamint a  honvéd kadét 
szakképzést felmenő rendszerben kivezeti.
Felek együttesen gondoskodnak arról, hogy a  felmondással érintett valamennyi folyamatban levő ügy, illetve 
a megállapodás hatálya alá tartozó egyéb közös tevékenység befejezése biztosított legyen.

 5.3. A Felek rögzítik, hogy a  jelen megállapodás szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket 
mindegyik fél saját maga viseli.

 5.4. A Felek kijelentik, hogy a  jelen megállapodással összefüggő adatkezeléseik során a  természetes személyeknek 
a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i  
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete rendelkezései szerint járnak el.

 5.5. A jelen megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a  teljesítés során felmerülő problémákat, igényeket, 
a megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton rendezik.
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 5.6. A Felek a  jelen megállapodás teljesítése során folyamatosan együttműködve kötelesek eljárni, és haladéktalanul 
kötelesek egymást értesíteni minden olyan tényről, körülményről, illetve változásról, amely a  jelen megállapodás 
szerinti jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését érinti.

 5.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a  jelen megállapodás sikeres és hatékony megvalósítása érdekében, 
amennyiben a  Felek megítélése szerint az  szükséges, előzetesen egyeztetett időpontban személyes konzultációt 
tartanak.

 5.8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései irányadóak.

 5.9. A jelen megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen megállapodást 
eltérő időpontban írják alá, úgy a  jelen megállapodás hatálybalépésének napja az  azt legkésőbb aláíró Fél 
aláírásának napja.

 5.10. A Felek a jelen együttműködési megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. E megállapodás 3 (három) eredeti példányban készült, mely példányonként 
…… sorszámozott lapot tartalmaz.

Kelt: ………………, év …… hó …………… Kelt: ………………, év …… hó ……………

 
P. H.

 
P. H.

 
…………………………………………… 

aláírásra jogosult 
MH kijelölt 

honvédségi szervezet 
parancsnok

 
…………………………………………… 

önálló gazdálkodásra jogosult 
középiskola vezetője 

vagy a fenntartó képviselője

   

önálló gazdálkodásra nem jogosult középiskola esetén:

Kelt: ………………, év …… hó ……………

P. H.

……………………………………………
aláírásra jogosult

intézményvezető (igazgató)

Készült: 3 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintéző (tel.): kijelölt honvédségi szervezet ügyintézője (közcélú vagy szolgálati mobiltelefonszám)
Kapják: 1–2. számú példány: középiskola példányai
 3. számú példány: kijelölt honvédségi szervezet
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 5.6. A Felek a  jelen megállapodás teljesítése során folyamatosan együttműködve kötelesek eljárni, és haladéktalanul 
kötelesek egymást értesíteni minden olyan tényről, körülményről, illetve változásról, amely a  jelen megállapodás 
szerinti jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését érinti.

 5.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a  jelen megállapodás sikeres és hatékony megvalósítása érdekében, 
amennyiben a  Felek megítélése szerint az  szükséges, előzetesen egyeztetett időpontban személyes konzultációt 
tartanak.

 5.8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései irányadóak.

 5.9. A jelen megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen megállapodást 
eltérő időpontban írják alá, úgy a  jelen megállapodás hatálybalépésének napja az  azt legkésőbb aláíró Fél 
aláírásának napja.

 5.10. A Felek a jelen együttműködési megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. E megállapodás 3 (három) eredeti példányban készült, mely példányonként 
…… sorszámozott lapot tartalmaz.

Kelt: ………………, év …… hó …………… Kelt: ………………, év …… hó ……………

 
P. H.

 
P. H.

 
…………………………………………… 

aláírásra jogosult 
MH kijelölt 

honvédségi szervezet 
parancsnok

 
…………………………………………… 

önálló gazdálkodásra jogosult 
középiskola vezetője 

vagy a fenntartó képviselője

   

önálló gazdálkodásra nem jogosult középiskola esetén:

Kelt: ………………, év …… hó ……………

P. H.

……………………………………………
aláírásra jogosult

intézményvezető (igazgató)

Készült: 3 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintéző (tel.): kijelölt honvédségi szervezet ügyintézője (közcélú vagy szolgálati mobiltelefonszám)
Kapják: 1–2. számú példány: középiskola példányai
 3. számú példány: kijelölt honvédségi szervezet
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A honvédelmi miniszter 43/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az önkéntes tartalékos ösztöndíj 
folyósításának rendjéről

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

1. §  Az utasítás alkalmazásában önkéntes tartalékos ösztöndíjas létszámkeret a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig 
a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) által meghatározott, a  Honvédelmi Minisztérium 
Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) által támogatott és a  Honvédelmi 
Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) által költségvetési szempontból jóváhagyott 
hallgatói létszám.

2. § (1) Az  MHP meghatározza a  HM OTKF által támogatott – az  önkéntes tartalékosokkal feltölthető üres beosztásokra, 
a  képzési kapacitásra és az  önkéntes tartalékos létszámkeretre tekintettel – tárgyév március 30-ig az  önkéntes 
tartalékos ösztöndíjpályázat kiírása érdekében a  hallgatói létszámot, valamint az  MHP ezzel egyidejűleg 
meghatározza a hallgatói létszámon belül a tiszti és altiszti szakmacsoportok közötti prioritás sorrendjét.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igények, létszámok alapján az MHP legkésőbb tárgyév május 1-ig írja ki és teszi 
közzé a  pályázati felhívást az  egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló HM rendeletben meghatározottak szerint. 
A pályázatok beadási határideje a tárgyév június 1-je.

 (3) Ha kiírt pályázatra határidőben egyetlen érvényes pályázat sem érkezik be, vagy ha az  (1)  bekezdés szerint 
meghatározott létszámokhoz képest kevesebb érvényes pályázat érkezett be, a  tárgyévben új pályázat kerülhet 
kiírásra.

3. § (1) A pályázatok elbírálása érdekében az MHP bíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hív össze, amelynek tagjai
a) az MHP által kijelölt szervek és szervezetek,
b) az HM VGH és
c) a HM OTKF
delegált képviselője.

 (2) A  Bizottság elnöke az  MHP által kijelölt személy. A  Bizottság titkári feladatait az  MHP látja el. A  Bizottság üléséről 
jegyzőkönyv készül. A Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

 (3) A  Bizottság a  határidőben beérkezett pályázatok közül kiválasztja az  érvényes pályázatokat, és ezek közül 
–  a  szakmai szempontok alapján – javaslatot tesz az  állományilletékes katonai szervezet parancsnoka részére 
a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol.

 (4) Az  MHP a  Bizottság javaslata alapján dönt a  pályázatot elnyert személyekről, majd értesíti őket a  pályázatuk 
elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos további teendőkről.

4. § (1) Az  ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatok során jelentkező adatkezeléseket a  végrehajtásért felelős 
honvédségi szervezet mint adatkezelő látja el.

 (2) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megtartása érdekében gondoskodik az  ösztöndíjra 
pályázó személyes adatai tekintetében végzett adatkezelési tevekénységekről szóló teljes körű tájékoztatásról. 
Ennek során intézkedik az  adatkezelési tevékenységek lényegi ismérveit tartalmazó adatkezelési tájékoztató 
elkészítésére, amelyet az adatkezelés megkezdése előtt a pályázó rendelkezésére bocsát.

5. §  Az  HM OTKF feladata – az  MHP véleményének kikérésével – az  ösztöndíjszerződés-tervezet kidolgozása, valamint 
az ösztöndíjszerződést megkötő állomány illetékes katonai szervezet részére történő közrebocsátása.

6. §  Az Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) negyedévente az  Információ Kapcsolati Rendszeren 
keresztül – statisztikai kimutatások formájában tájékoztatást nyújt – a  HM OTKF útján – a  HM honvédelmi 
államtitkára részére az 1. mellékletben foglalt tartalommal.

7. §  Az  MH PK intézkedik – az  utasítás hatálybalépését követő 90. napon belül – az  önkéntes tartalékos 
ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának részletszabályozására.
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8. §  Ez az utasítás 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának 
rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 43/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz

ADATSZOLGÁLTATÁS
az önkéntes tartalékos ösztöndíjasok számáról

a) b) c) d) e)

önkéntes tartalékos ösztöndíjas 

jogviszony kelte

képzés megnevezése

(mely alapján ösztöndíjban 

részesül)

tanulmányainak várható 

befejezése

a b) oszlop szerinti 

létszámból halasztást 

kért személyek száma

a b) oszlop 

szerinti 

létszámból 

önkéntes 

tartalékos 

ösztöndíjas 

jogviszonyt 

megszüntetők 

száma

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
 2. sz. pld.: IM (a HÉ-ben történő közzétételére)
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8. §  Ez az utasítás 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának 
rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 43/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz

ADATSZOLGÁLTATÁS
az önkéntes tartalékos ösztöndíjasok számáról

a) b) c) d) e)

önkéntes tartalékos ösztöndíjas 

jogviszony kelte

képzés megnevezése

(mely alapján ösztöndíjban 

részesül)

tanulmányainak várható 

befejezése

a b) oszlop szerinti 

létszámból halasztást 

kért személyek száma

a b) oszlop 

szerinti 

létszámból 

önkéntes 

tartalékos 

ösztöndíjas 

jogviszonyt 

megszüntetők 

száma

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
 2. sz. pld.: IM (a HÉ-ben történő közzétételére)
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A honvédelmi miniszter 44/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról

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

1. § (1) A Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) intézkedik a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj 
(a továbbiakban: honvéd kadét ösztöndíj) tervezése, a  félévenkénti ösztöndíjösszeg megállapításával és 
a  folyósításával, továbbá a  kifizetett ösztöndíjak összegéről és a  kifizetésben részesültek létszámadatairól történő 
adatszolgáltatással kapcsolatos eljárásrend meghatározására és ennek keretében a  végrehajtásáért felelős 
honvédségi szervezet kijelölésére.

 (2) A  kifizetett honvéd kadét ösztöndíjak összegéről és a  kifizetésben részesültek létszám adatairól az  MH PK által 
kijelölt honvédségi szervezet a  tanulmányi félévek lezárását követő 30 napon belül kimutatást készít, és azt 
tájékoztatásul megküldi a HM Oktatási, Kulturális és Tudományszervező Főosztály, valamint a HM Védelemgazdasági 
Hivatal részére.

2. §  A  honvéd kadét ösztöndíj folyósítása a  pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól rendelkező HM utasításban 
foglaltak szerint – a  honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló kormányrendeletben, valamint 
a  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározott 
eltérésekkel – történik.

3. § (1) A  honvéd kadét ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatok során jelentkező adatkezeléseket az  MH PK által 
kijelölt végrehajtásért felelős honvédségi szervezet mint adatkezelő látja el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének érvényesülése érdekében, még 
az adatkezelés megkezdése előtt, gondoskodik az ösztöndíjra jogosultak mint érintettek részére szóló adatkezelési 
tájékoztató elkészítéséről és így az érintett teljes körű tájékoztatásáról.

 (3) Az  adatkezelő gondoskodik a  Honvéd Kadét Program partneriskolába első alkalommal beiratkozó honvéd kadét 
–  kiskorú honvéd kadét esetén törvényes képviselő – beiratkozáskor tett nyilatkozatának beszerzéséről, mely 
tartalmazza, hogy a  rendelkezésére bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismerte, és az  abban foglaltakat 
tudomásul vette.

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

5. §  Hatályát veszti a  honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és 
folyósításának rendjéről szóló 13/2019. (II. 28.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 45/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

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

1. § (1) A  Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) vonatkozó pályázatot a  honvédelemi 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntését követő 30 napon belül a  Honvédelmi Minisztérium Oktatási, 
Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) írja ki. A  pályázat közzététele 
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Honvédelmi Minisztérium honlapján történik,
a) az első tanulmányi félévre szeptember 15-ig,
b) a második tanulmányi félévre február 15-ig.

 (2) A pályázati felhívás tartalmazza
a) a jelentkezés feltételeit,
b) a pályázati adatlapot,
c) a pályázat benyújtásának határidejét és módját,
d) a megküldendő dokumentumokat és igazolásokat,
e) az ösztöndíj mértékét,
f ) az ösztöndíjjal támogatott időszakot.

 (3) Eredménytelen pályázat esetében, ha a miniszter újabb pályázat kiírásáról dönt, azt a HM OTKF a döntésről történő 
tájékoztatást követő 30 napon belül írja ki.

2. § (1) A  pályázat elbírálását és az  ösztöndíj odaítélését végző bizottság (a továbbiakban: bizottság) elnöke a  HM OTKF 
főosztályvezetője.

 (2) A bizottság – az (1) bekezdésben meghatározott bizottsági elnök mellett – tagja
a) a Magyar Honvédség Parancsnoksága,
b) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály,
c) a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) állományából kijelölt 

egy fő.
 (3) A bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság valamennyi tagját egy szavazat 

illeti meg. Szavazategyenlőség esetén a bizottsági elnök szavazata dönt.
 (4) A bizottság munkájában az elnök felkérése alapján külső szakértő is részt vehet.

3. § (1) A HM OTKF látja el az ösztöndíj pályázat nyilvántartásba vételével, elbírálásával kapcsolatos ügyintézési feladatokat, 
beleértve az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket is.

 (2) A  HM OTKF kezeli az  ösztöndíjas hallgatói jogviszonyában vagy a  honvédelmi alapismeretek tantárgy felvétele 
tekintetében bekövetkező változásról szóló – annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldött – írásbeli 
tájékoztatást.

 (3) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megtartása érdekében gondoskodik az  ösztöndíjra 
pályázó személyes adatai tekintetében végzett adatkezelési tevékenységekről szóló teljes körű tájékoztatásról. 
Ennek során intézkedik a  pályázati adatlapon szereplő személyes adatok tekintetében végzett adatkezelési 
tevékenységek lényegi ismérveit tartalmazó adatkezelési tájékoztató elkészítésére, amelyet még az  adatkezelés 
megkezdése előtt a pályázó rendelkezésére bocsát.

4. §  Az ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a nyertes pályázó az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges 
adatainak a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő rögzítését a  HM Személyügyi 
Főosztály, valamint a HM VGH HM pénzügyi ellátását végző szervezeti egysége végzi.

5. § (1) Az  ösztöndíj folyósítása a  pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól rendelkező HM utasítás alapján  
– a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – történik.

 (2) Az ösztöndíjas részére az egy tanulmányi félév 5 hónapjára járó ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelynek 
tárgyhavi összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az ösztöndíjas által megadott fizetési számlára 
utalni.
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A honvédelmi miniszter 45/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

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

1. § (1) A  Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) vonatkozó pályázatot a  honvédelemi 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntését követő 30 napon belül a  Honvédelmi Minisztérium Oktatási, 
Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) írja ki. A  pályázat közzététele 
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Honvédelmi Minisztérium honlapján történik,
a) az első tanulmányi félévre szeptember 15-ig,
b) a második tanulmányi félévre február 15-ig.

 (2) A pályázati felhívás tartalmazza
a) a jelentkezés feltételeit,
b) a pályázati adatlapot,
c) a pályázat benyújtásának határidejét és módját,
d) a megküldendő dokumentumokat és igazolásokat,
e) az ösztöndíj mértékét,
f ) az ösztöndíjjal támogatott időszakot.

 (3) Eredménytelen pályázat esetében, ha a miniszter újabb pályázat kiírásáról dönt, azt a HM OTKF a döntésről történő 
tájékoztatást követő 30 napon belül írja ki.

2. § (1) A  pályázat elbírálását és az  ösztöndíj odaítélését végző bizottság (a továbbiakban: bizottság) elnöke a  HM OTKF 
főosztályvezetője.

 (2) A bizottság – az (1) bekezdésben meghatározott bizottsági elnök mellett – tagja
a) a Magyar Honvédség Parancsnoksága,
b) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály,
c) a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) állományából kijelölt 

egy fő.
 (3) A bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság valamennyi tagját egy szavazat 

illeti meg. Szavazategyenlőség esetén a bizottsági elnök szavazata dönt.
 (4) A bizottság munkájában az elnök felkérése alapján külső szakértő is részt vehet.

3. § (1) A HM OTKF látja el az ösztöndíj pályázat nyilvántartásba vételével, elbírálásával kapcsolatos ügyintézési feladatokat, 
beleértve az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket is.

 (2) A  HM OTKF kezeli az  ösztöndíjas hallgatói jogviszonyában vagy a  honvédelmi alapismeretek tantárgy felvétele 
tekintetében bekövetkező változásról szóló – annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldött – írásbeli 
tájékoztatást.

 (3) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megtartása érdekében gondoskodik az  ösztöndíjra 
pályázó személyes adatai tekintetében végzett adatkezelési tevékenységekről szóló teljes körű tájékoztatásról. 
Ennek során intézkedik a  pályázati adatlapon szereplő személyes adatok tekintetében végzett adatkezelési 
tevékenységek lényegi ismérveit tartalmazó adatkezelési tájékoztató elkészítésére, amelyet még az  adatkezelés 
megkezdése előtt a pályázó rendelkezésére bocsát.

4. §  Az ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a nyertes pályázó az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges 
adatainak a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő rögzítését a  HM Személyügyi 
Főosztály, valamint a HM VGH HM pénzügyi ellátását végző szervezeti egysége végzi.

5. § (1) Az  ösztöndíj folyósítása a  pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól rendelkező HM utasítás alapján  
– a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – történik.

 (2) Az ösztöndíjas részére az egy tanulmányi félév 5 hónapjára járó ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelynek 
tárgyhavi összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az ösztöndíjas által megadott fizetési számlára 
utalni.
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 (3) A  tanulmányi félév első napjától esedékes ösztöndíjat első alkalommal legkésőbb az ösztöndíj odaítéléséről szóló 
döntés időpontját követő 2. hónap 5. napjáig kell egy összegben a (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlára 
utalni.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 46/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről,  
valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről

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

1. § (1) A  Mészáros Lázár-ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírása érdekében a  Honvédelmi Minisztérium 
Oktatási Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) részére tárgyév március 31-ig 
a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) megküldi a  szakmai felelős által megadott 
– a hiányszakmák alapján összeállított, az MHP létszámgazdálkodásért felelős szervezetével egyeztetett és a Magyar 
Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) által jóváhagyott – képzési igényeket.

 (2) A  beérkezett képzési igények alapján a  HM OTKF a  pályázat kiírásához szükséges jóváhagyott adatokat tárgyév 
április 15-ig megküldi az  MHP részére a  pályázati felhívás előkészítése és közzététele, továbbá az  alkalmassági 
vizsgálatok időpontjának tervezése céljából.

2. §  Az  MHP tárgyév május 1-jéig pályázati felhívást tesz közzé az  egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 
HM rendeletben meghatározottak szerint. A pályázatok beérkezési határideje tárgyév június 1-je.

3. § (1) Az  ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatok során jelentkező adatkezeléseket a  végrehajtásért felelős 
honvédségi szervezet mint adatkezelő látja el.

 (2) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének érvényesülése érdekében, még az  adatkezelés 
megkezdése előtt, gondoskodik az  ösztöndíjra jogosultak mint érintettek részére szóló adatkezelési tájékoztató 
elkészítéséről és így az érintett teljes körű tájékoztatásról.

4. § (1) Az adott tárgyévben újabb – az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló HM rendeletben meghatározottak szerinti – 
pályázati felhívást kell közzétenni,
a) ha a kiírt pályázati felhívásra egyetlen érvényes pályázat sem érkezik be,
b) a szakmai felelősök által meghatározott igényeknél kevesebb érvényes pályázat érkezik be, vagy
c) a pályázati kiírás közzétételét követően új, az 1. § (1) bekezdése szerinti képzési igény merül fel.

 (2) Az adott tárgyévre vonatkozó újabb pályázat kiírása tekintetében az 1. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően 
kell alkalmazni.

5. § (1) A pályázatok elbírálása érdekében az MHP bíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hív össze, amelynek tagjai
a) az MHP által kijelölt szervezet vagy szervezeti egység,
b) a HM OTKF,
c) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
d) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály
kijelölt képviselője.

 (2) A Bizottság elnöke az MHP által kijelölt személy. A Bizottság titkári feladatait az MHP által kijelölt személy látja el. 
A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.
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 (3) A  Bizottság a  határidőben beérkezett pályázatok közül kiválasztja az  érvényes pályázatokat, és javaslatot tesz 
az  MHP részére a  pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol. 
Az MHP a jóváhagyott ösztöndíjra javasoltak névjegyzékét jóváhagyásra felterjeszti az MH PK részére.

 (4) Az  MH PK által jóváhagyott névjegyzéket, valamint a  pályázati anyagokat az  MHP megküldi az  állományilletékes 
katonai szerv részére, amely szervezet a  nyertes pályázókat értesíti a  pályázatuk elfogadásáról, továbbá 
az  egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálat (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) lefolytatása céljából 
megadott időpontokról és az  alkalmassági vizsgálathoz szükséges igazolásokról, felszerelésekről. Az  MHP 
az  állományilletékes katonai szerv tájékoztatásával egyidejűleg az  alkalmassági vizsgálat lefolytatásáért felelős 
szervét is tájékoztatja.

 (5) Az  alkalmassági vizsgálatok eredményét az  MHP egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat 
lefolytatására kijelölt szerve megküldi az állományilletékes katonai szervezet részére, amely tájékoztatja
a) az egészségi, pszichikai alkalmatlanság miatt alkalmatlan minősítést kapott pályázót a  pályázata 

elutasításáról, és
b) az alkalmasnak minősített pályázókról az MHP-t, valamint a HM OTKF-et.

 (6) Az MHP értesíti az alkalmasnak minősített pályázók létszámáról a szakmai felelős szervezeteket.

6. §  Az  HM OTKF feladata – az  MHP véleményének kikérésével – az  ösztöndíjszerződés-tervezet kidolgozása, valamint 
az ösztöndíjszerződést megkötő állományilletékes katonai szervezet részére történő közrebocsátása.

7. §  Az ösztöndíjakkal kapcsolatos pénzügyi tervezés és nyilvántartás az állományilletékes katonai szervezet feladata.

8. §  Az  MH PK negyedévente az  Információ Kapcsolati Rendszeren keresztül – statisztikai kimutatások formájában – 
tájékoztatást nyújt a 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt tartalommal – a HM OTKF útján – a HM honvédelmi 
államtitkára részére.

9. §  Az MH PK intézkedik – az utasítás hatálybalépését követő 90. napon belül – a Mészáros Lázár önkéntes tartalékos 
ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának – a  szakmai felelős szervezetek 
bevonásával – részletszabályozására.

10. §  Ez az utasítás 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a  Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint 
az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter



2021. évi 10. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  11794118	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	43.	szám	

 (3) A  Bizottság a  határidőben beérkezett pályázatok közül kiválasztja az  érvényes pályázatokat, és javaslatot tesz 
az  MHP részére a  pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol. 
Az MHP a jóváhagyott ösztöndíjra javasoltak névjegyzékét jóváhagyásra felterjeszti az MH PK részére.

 (4) Az  MH PK által jóváhagyott névjegyzéket, valamint a  pályázati anyagokat az  MHP megküldi az  állományilletékes 
katonai szerv részére, amely szervezet a  nyertes pályázókat értesíti a  pályázatuk elfogadásáról, továbbá 
az  egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálat (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) lefolytatása céljából 
megadott időpontokról és az  alkalmassági vizsgálathoz szükséges igazolásokról, felszerelésekről. Az  MHP 
az  állományilletékes katonai szerv tájékoztatásával egyidejűleg az  alkalmassági vizsgálat lefolytatásáért felelős 
szervét is tájékoztatja.

 (5) Az  alkalmassági vizsgálatok eredményét az  MHP egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat 
lefolytatására kijelölt szerve megküldi az állományilletékes katonai szervezet részére, amely tájékoztatja
a) az egészségi, pszichikai alkalmatlanság miatt alkalmatlan minősítést kapott pályázót a  pályázata 

elutasításáról, és
b) az alkalmasnak minősített pályázókról az MHP-t, valamint a HM OTKF-et.

 (6) Az MHP értesíti az alkalmasnak minősített pályázók létszámáról a szakmai felelős szervezeteket.

6. §  Az  HM OTKF feladata – az  MHP véleményének kikérésével – az  ösztöndíjszerződés-tervezet kidolgozása, valamint 
az ösztöndíjszerződést megkötő állományilletékes katonai szervezet részére történő közrebocsátása.

7. §  Az ösztöndíjakkal kapcsolatos pénzügyi tervezés és nyilvántartás az állományilletékes katonai szervezet feladata.

8. §  Az  MH PK negyedévente az  Információ Kapcsolati Rendszeren keresztül – statisztikai kimutatások formájában – 
tájékoztatást nyújt a 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt tartalommal – a HM OTKF útján – a HM honvédelmi 
államtitkára részére.

9. §  Az MH PK intézkedik – az utasítás hatálybalépését követő 90. napon belül – a Mészáros Lázár önkéntes tartalékos 
ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának – a  szakmai felelős szervezetek 
bevonásával – részletszabályozására.

10. §  Ez az utasítás 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a  Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint 
az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 46/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz

ADATSZOLGÁLTATÁS
a Mészáros Lázár-ösztöndíjasok számáról

Mészáros Lázár-ösztöndíjas jogviszony kelte
képzés megnevezése

(mely alapján ösztöndíjban részesül)
tanulmányainak várható befejezése

2. melléklet a 46/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz

ADATSZOLGÁLTATÁS
a Mészáros Lázár-ösztöndíjasokkal történt szerződéses jogviszony létesítésről

szerződéses jogviszonyt létesítők 

létszáma

végzettség/

szakképzettség
honvédelmi szervezet beosztás

Készült: 2 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintéző (tel.): Szabó Dóra Ilona (21-830)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
 2. sz. pld.: IM (a HÉ-ben történő közzétételére)
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A honvédelmi miniszter 47/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

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

1. § (1) A  köznevelési, a  szakképző és a  felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatók részére megállapítható 
honvédelmi árvák ösztöndíjának (a továbbiakban: ösztöndíj) tervezéséért, elszámolásáért, valamint 
az  ösztöndíjpályázatról való tájékoztatás elkészítéséért, közzétételéért a  Magyar Honvédség Parancsnoksága 
a felelős.

 (2) Az ösztöndíjpályázatról való tájékoztatás tartalmazza:
a) a pályázati adatlapot,
b) a pályázat benyújtásának módját, feltételeit és határidejét,
c) a csatolandó dokumentumokat,
d) az ösztöndíj mértékét,
e) a támogatott időszakot.

2. §  A pályázatot elnyert honvédelmi árva – az ösztöndíj folyósításhoz szükséges – adatainak a Honvédelmi Minisztérium 
Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő rögzítését a  Magyar Honvédség parancsnoka által 
feladatellátásra kijelölt szervezete, a  folyósításhoz kapcsolódó feladatokat a  Honvédelmi Minisztérium 
Védelemgazdasági Hivatal végzi.

3. § (1) Az ösztöndíj folyósítása a pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól rendelkező HM utasítás alapján történik.
 (2) Az  ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelyet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legkésőbb 

a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az ösztöndíjas által megadott fizetési számlára utalni.

4. § (1) Az  ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatok során jelentkező adatkezeléseket a  végrehajtásért felelős 
honvédségi szervezet mint adatkezelő látja el.

 (2) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megtartása érdekében gondoskodik az  ösztöndíjra 
pályázó személyes adatai tekintetében végzett adatkezelési tevekénységekről szóló teljes körű tájékoztatásról. 
Ennek során intézkedik az  adatkezelési tevékenységek lényegi ismérveit tartalmazó adatkezelési tájékoztató 
elkészítésére, amelyet az adatkezelés megkezdése előtt a pályázó rendelkezésére bocsát.

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

6. §  Hatályát veszti a  honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a  Lippai Balázs 
esélyegyenlőségi ösztöndíj és a  honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja 
pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 47/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

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

1. § (1) A  köznevelési, a  szakképző és a  felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatók részére megállapítható 
honvédelmi árvák ösztöndíjának (a továbbiakban: ösztöndíj) tervezéséért, elszámolásáért, valamint 
az  ösztöndíjpályázatról való tájékoztatás elkészítéséért, közzétételéért a  Magyar Honvédség Parancsnoksága 
a felelős.

 (2) Az ösztöndíjpályázatról való tájékoztatás tartalmazza:
a) a pályázati adatlapot,
b) a pályázat benyújtásának módját, feltételeit és határidejét,
c) a csatolandó dokumentumokat,
d) az ösztöndíj mértékét,
e) a támogatott időszakot.

2. §  A pályázatot elnyert honvédelmi árva – az ösztöndíj folyósításhoz szükséges – adatainak a Honvédelmi Minisztérium 
Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő rögzítését a  Magyar Honvédség parancsnoka által 
feladatellátásra kijelölt szervezete, a  folyósításhoz kapcsolódó feladatokat a  Honvédelmi Minisztérium 
Védelemgazdasági Hivatal végzi.

3. § (1) Az ösztöndíj folyósítása a pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól rendelkező HM utasítás alapján történik.
 (2) Az  ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelyet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legkésőbb 

a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az ösztöndíjas által megadott fizetési számlára utalni.

4. § (1) Az  ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatok során jelentkező adatkezeléseket a  végrehajtásért felelős 
honvédségi szervezet mint adatkezelő látja el.

 (2) Az  adatkezelő a  tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megtartása érdekében gondoskodik az  ösztöndíjra 
pályázó személyes adatai tekintetében végzett adatkezelési tevekénységekről szóló teljes körű tájékoztatásról. 
Ennek során intézkedik az  adatkezelési tevékenységek lényegi ismérveit tartalmazó adatkezelési tájékoztató 
elkészítésére, amelyet az adatkezelés megkezdése előtt a pályázó rendelkezésére bocsát.

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

6. §  Hatályát veszti a  honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a  Lippai Balázs 
esélyegyenlőségi ösztöndíj és a  honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja 
pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 48/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről 
szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – a  Magyar Köztársaság Kormánya és 
az  Oroszországi Föderáció Kormánya között a  háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, 
valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló Megállapodás, valamint az  ezzel kapcsolatos pénzügyi finanszírozásról készített 
Jegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló 2158/1996. (VI. 25.) Korm. határozatra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 
28/2019. (IV. 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozat (a továbbiakban: Magyar 
Tagozat) elnökéül dr. Balogh András József ezredest, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Miniszteri 
Kabinet kabinetfőnökét jelölöm ki.”

 (2) Az Utasítás 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyar Tagozat tagja a HM képviseletében:)
„d) dr. Szatmári László ezredes, a  HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály Kétoldalú Együttműködési Osztály 
osztályvezetője és”

2. §  Az Utasítás 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „Helyettes Államtitkárság munkatársa.” szövegrész helyébe a „Főosztály 
Ágazati Koordinációs Osztály vezetője.” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az Utasítás 1. § (2) bekezdés c) pontja.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 49/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
a Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – a  Magyar Köztársaság Kormánya és 
a  Szlovén  Köztársaság Kormánya között a  hadisírok rendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2007. (XI. 15.) 
Korm. rendeletre figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozat (a továbbiakban: Magyar 
Tagozat) elnökéül dr. Balogh András József ezredest, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Miniszteri 
Kabinet kabinetfőnökét jelölöm ki.

 (2) A Magyar Tagozat tagja
a) a HM képviseletében dr. Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

(a továbbiakban: HM HIM ) parancsnoka,
b) a  Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében – javaslat alapján – Schőberl Márton, kulturális 

diplomáciáért felelős helyettes államtitkár, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesít.
 (3) A Magyar Tagozat bizottsági titkári feladatainak ellátására dr. Papp Ferenc ezredest, a HM HIM Katonai Emlékezet és 

Hadisírgondozó Igazgatóság igazgatóját jelölöm ki.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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3. §  Hatályát veszti a  Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak 
kijelöléséről és a  Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak 
kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról szóló 43/2019. (VI. 6.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 50/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
az egyes miniszteri utasítások módosításáról

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

1. A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő 
használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosítása

1. §  A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának 
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) 3. §-a a következő (2c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2c) A  személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt használhatja a  Magyar Honvédség 
Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke havi 5000 km térítésmentes futásteljesítménnyel. 
A 13/A. §-ban foglaltakat az MHP törzsfőnökének személygépkocsi használatára is alkalmazni kell.”

2. §  Hatályát veszti az Utasítás1 3. § (4) bekezdés f ) pontja.

2. A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás 
módosítása

3. §  A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás2) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „HM KÁT intézkedés” szövegrész helyébe a „HM KÁT szakutasítás” szöveg 
lép.

4. §  Az Utasítás2 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium 
csapatkarjelzésének rendszeresítéséről szóló 23/2021. (V. 26.) HM utasítás módosítása

5. §  A csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a  Honvédelmi Minisztérium csapatkarjelzésének 
rendszeresítéséről szóló 23/2021. (V. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás3) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A CSHMCS társelnökeit
a) a  (4) bekezdés a) pontja szerinti személy akadályoztatása esetén a HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: 
HM HOÁT),
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti személy akadályoztatása esetén a HM parlamenti államtitkár
által kijelölt személy helyettesíti.”

6. §  Az Utasítás3 3. § (3) bekezdésében a „HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT)” szövegrész helyébe 
a „HM HOÁT” szöveg lép.
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3. §  Hatályát veszti a  Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak 
kijelöléséről és a  Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak 
kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról szóló 43/2019. (VI. 6.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 50/2021. (VIII. 31.) HM utasítása  
az egyes miniszteri utasítások módosításáról

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

1. A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő 
használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosítása

1. §  A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának 
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) 3. §-a a következő (2c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2c) A  személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt használhatja a  Magyar Honvédség 
Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke havi 5000 km térítésmentes futásteljesítménnyel. 
A 13/A. §-ban foglaltakat az MHP törzsfőnökének személygépkocsi használatára is alkalmazni kell.”

2. §  Hatályát veszti az Utasítás1 3. § (4) bekezdés f ) pontja.

2. A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás 
módosítása

3. §  A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás2) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „HM KÁT intézkedés” szövegrész helyébe a „HM KÁT szakutasítás” szöveg 
lép.

4. §  Az Utasítás2 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium 
csapatkarjelzésének rendszeresítéséről szóló 23/2021. (V. 26.) HM utasítás módosítása

5. §  A csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a  Honvédelmi Minisztérium csapatkarjelzésének 
rendszeresítéséről szóló 23/2021. (V. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás3) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A CSHMCS társelnökeit
a) a  (4) bekezdés a) pontja szerinti személy akadályoztatása esetén a HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: 
HM HOÁT),
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti személy akadályoztatása esetén a HM parlamenti államtitkár
által kijelölt személy helyettesíti.”

6. §  Az Utasítás3 3. § (3) bekezdésében a „HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT)” szövegrész helyébe 
a „HM HOÁT” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezés

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet az 50/2021. (VIII. 31.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 60/2020. (X. 21.) HM utasításhoz

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV MINTA

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE . számú példány
Nyt. szám:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(Jogcím)1

1. A kiutalásra vonatkozó adatok:

Kiutalási igény nyilvántartási 
száma:

 

A kiutalást elrendelő/engedélyező 
ügyirat nyilvántartási száma:

2. A készülékre és a SIM-kártyára vonatkozó adatok:

Készletjegyzék

Készülék típusa:

Készülék IMEI száma:

SIM-kártya hívószáma:

SIM-kártya ICC száma:

Pre-paid kártya átadáskori 
egyenlege:

Összesen: tétel

1 A zárójelben a kiadás jogcímét – beosztás vagy munkakör alapján vagy egyedi elbírálás alapján – az adott feladat vagy szolgálat pontos 
megnevezésével és az egyedi vagy csoportos használatra utaló megjegyzéssel együtt kell szerepeltetni, különösen egyedi elbírálás alapján, csoportos 
használatra, ügyeletes nyomozótiszti szolgálat részére.
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3. A felhasználó vagy átvevő személyére vonatkozó adatok:

Név, rendfokozat:

Állományilletékes honvédelmi szervezet:

Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet:

Szolgálati hely:

Beosztás vagy munkakör megnevezése  
és beosztási kategória:

Jogosultsági kategória  
(felhasználható keretösszeg, adatcsomag):

E-mail-cím:

Alkalmazotti azonosító:

Alulírott átvevő – felhasználó – az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával kötelezettséget vállalok a  szolgálati 
rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás), 
a  mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről szóló 121/2011. (XI. 10.) 
HM  utasítás és az  okostelefon-használat biztonsági követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 24/2014. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás rendelkezéseinek megismerésére és betartására. Tudomásul veszem, 
hogy a  használatomban lévő szolgálati rádiótelefonon – akár tömeges SMS küldésével, akár egyéb módon – 
megkeresést kaphatok.

Kijelentem, hogy az  adatkezelés minden lényeges körülményére kiterjedő adatkezelési tájékoztatót 
rendelkezésemre bocsátották, azt megismertem, tudomásul vettem.

Egyéni felhasználó esetében:
Hozzájárulok, hogy az  arra feljogosított honvédelmi szervezet a  túllépés ellenértékét az  illetményemből 
a HM utasítás alapján levonja.

Csoportos felhasználó (ügyeleti és készenléti szolgálatok) esetében:
Vállalom, hogy a túllépés ellenértékét készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel térítem meg.

  …………………………………… 
  felhasználó (átvevő)

Jelen jegyzőkönyv aláírásával a  fentiek szerinti készülék és SIM-kártya használatára vonatkozó, korábban aláírt 
jegyzőkönyv vagy szerződés hatályát veszti.

Helyőrség, dátum (megegyezik az átadás-átvétel idejével)

 …………………………………… …………………………………… 
 átadó (név, rendfokozat, beosztás vagy munkakör) átvevő (név, rendfokozat)

Készült: 4 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Átvevő
 2. sz. pld.: Átadó
 3. sz. pld.: Számlafizető
 4. sz. pld.: Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet”
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3. A felhasználó vagy átvevő személyére vonatkozó adatok:

Név, rendfokozat:

Állományilletékes honvédelmi szervezet:

Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet:

Szolgálati hely:

Beosztás vagy munkakör megnevezése  
és beosztási kategória:

Jogosultsági kategória  
(felhasználható keretösszeg, adatcsomag):

E-mail-cím:

Alkalmazotti azonosító:

Alulírott átvevő – felhasználó – az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával kötelezettséget vállalok a  szolgálati 
rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás), 
a  mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről szóló 121/2011. (XI. 10.) 
HM  utasítás és az  okostelefon-használat biztonsági követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 24/2014. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás rendelkezéseinek megismerésére és betartására. Tudomásul veszem, 
hogy a  használatomban lévő szolgálati rádiótelefonon – akár tömeges SMS küldésével, akár egyéb módon – 
megkeresést kaphatok.

Kijelentem, hogy az  adatkezelés minden lényeges körülményére kiterjedő adatkezelési tájékoztatót 
rendelkezésemre bocsátották, azt megismertem, tudomásul vettem.

Egyéni felhasználó esetében:
Hozzájárulok, hogy az  arra feljogosított honvédelmi szervezet a  túllépés ellenértékét az  illetményemből 
a HM utasítás alapján levonja.

Csoportos felhasználó (ügyeleti és készenléti szolgálatok) esetében:
Vállalom, hogy a túllépés ellenértékét készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel térítem meg.

  …………………………………… 
  felhasználó (átvevő)

Jelen jegyzőkönyv aláírásával a  fentiek szerinti készülék és SIM-kártya használatára vonatkozó, korábban aláírt 
jegyzőkönyv vagy szerződés hatályát veszti.

Helyőrség, dátum (megegyezik az átadás-átvétel idejével)

 …………………………………… …………………………………… 
 átadó (név, rendfokozat, beosztás vagy munkakör) átvevő (név, rendfokozat)

Készült: 4 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Átvevő
 2. sz. pld.: Átadó
 3. sz. pld.: Számlafizető
 4. sz. pld.: Ellátást kezdeményező honvédelmi szervezet”

Államtitkári rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 25/2021. (HK 10.) HM KÁT szakutasítása 
a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. §-ának (2) bekezdése alapján következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra és a Magyar Honvédségre 
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

 2. A szakutasítást megfelelően alkalmazni kell a miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek 
nem minősülő szakképző intézményre.

 3. A honvédelmi szervezetnek a  honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő 
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (4) bekezdés a), c) és 
h)  pontja szerinti központi pénzügyi és számviteli gazdálkodását és ellátását a  HM Védelemgazdasági Hivatal 
(a továbbiakban: HM VGH) végzi.

 4. A pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel nem rendelkező honvédelmi szervezetnek az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése szerinti 
feladatait a  Mellékletben az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint kijelölt honvédelmi szervezet pénzügyi és 
számviteli szervezeti egységei végzik.

 5. A Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a  Mellékletben 
ellátottként kijelölt honvédelmi szervezet pénzügyi gazdasági vezetője az ellátóként kijelölt honvédelmi szervezet 
pénzügyi és számviteli szervezeti egységének vezetője.

 6. Az elektronikus úton kiadásra kerülő Mellékletet az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.

 7. A Melléklet rendszeres felülvizsgálatát – a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi 
szervezeteket érintően a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Pénzügyi Gazdasági Főnökség szakmai javaslata 
alapján – a HM VGH végzi.

 8. A szakutasítás az aláírását követő napon lép hatályba.*

 9. Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK. 6.)  
HM VGHÁT szakutasítás.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2021. szeptember 14.
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A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkárának 3/2021. (HK 10.) HM HOÁT szakutasítása  
a rögzített hadiipari kapacitással kapcsolatos tárcaszintű feladatok eljárásrendjéről

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 
13. pontja szerinti honvédelmi szervezetekre terjed ki.

 2. A tárgyévre vonatkozó, a  honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, 
valamint a  hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) 
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére megállapított kezdeményezési, tájékoztatási 
és ellenőrzési feladatok előkészítését és végrehajtását a  Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály 
(a továbbiakban: HM VIF) koordinálja.

 3. A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) minden év január 31-ig – az 1. melléklet szerint – 
összeállítja a rögzített hadiipari kapacitás fenntartás igényre vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást (a továbbiakban: 
igénylista), melyet február 10-ig felterjeszt a miniszter részére. 

 4. Az igénylista tartalmazza 
a) az igényelt termék, szolgáltatás megnevezését, mértékegységét,
b) a különleges jogrendi időszakra vonatkozó havi bontásban szereplő mennyiséget,
c) az igény kielégítésére javasolt gazdasági társaság megnevezését.

 5. A HM VIF a tárgyévi igénylista MHP általi összeállítását megelőzően egyeztetést kezdeményezhet az MHP igénylista 
elkészítéséért felelős szervezeti egységével.

 6. Az MHP által megküldött igénylista feldolgozása során a HM VIF 
a) felveszi a kapcsolatot a javasolt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőivel, vagy képviselőivel, 
b) az egységárak meghatározása érdekében a javasolt gazdasági társaságokkal jogosult egyeztető értekezletet 

kezdeményezni, szervezni és levezetni.

 7. A 6. b) pont szerinti értekezleten történő részvételre – a HM VIF felkérésére – az MHP szakértőt jelöl ki.

 8. Az igényelt termékek, szolgáltatások gazdasági társaságok által meghatározott egységárainak beérkezését 
követően a HM VIF főosztályvezetője haladéktalanul intézkedik azok termékenként és szolgáltatásonként, valamint 
gazdasági társaságonként történő összesítésére.

 9. A HM VIF az összesített igénylistát a HM honvédelmi államtitkára útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére. 

 10. A miniszter által jóváhagyott igénylistának az innovációért és technológiáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium részére ügyviteli úton történő továbbítására – a  Korm. határozatban meghatározott határidő 
figyelembe vételével – a HM VIF főosztályvezetője intézkedik.

 11. A HM részéről a  Korm. határozatban meghatározott gazdasági társaságok tárgyévet megelőző évben rögzített 
hadiipari kapacitásai fenntartásának, a  támogatások felhasználásának – az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium által elrendelt – helyszíni ellenőrzésében való együttműködésre, 
az ellenőrzéseken történő részvételre a HM VIF főosztályvezetője a HM VIF állományából képviselőt jelöl ki.

 12. A HM VIF főosztályvezető felkérésére az MHP igénylista elkészítéséért felelős szervezeti egységének vezetője 
a 11. pont szerinti ellenőrzésekben való közreműködésre szakértőt jelöl ki.

 13. Ez a szakutasítás az aláírását követő napon lép hatályba.*

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2021. szeptember 20.
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1. melléklet a 3/2021. (HK 10.) HM HOÁT szakutasításhoz

Igénylista a rögzített hadiipari kapacitásokról 20.. évtől
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 462/2021. (HK 10.) MH PK intézkedése  
az ejtőernyős ugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlék megállapításának alapját képező 
kategóriákba tartozás feltételeit és a hadrafoghatósági kategóriákba sorolás részletes eljárásrendjének 
szabályozására szóló 220/2021. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 463/2021. (HK 10.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Doktrína 2. kiadás című szolgálati könyv kiadásáról

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

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

 2. Az intézkedés mellékleteként kiadom a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Doktrína 2. kiadás (a továbbiakban: 
Doktrína) című szolgálati könyvet, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

 3. A Doktrína egy elektronikus példányát a  Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság elérhetővé teszi 
a Magyar Honvédség Központi Doktrínális Adatbázisban.

 4. A jelen intézkedés hatálybalépésétől a  Magyar Honvédség Különleges Műveleti Doktrína 1. kiadás nem 
alkalmazandó.

 5. Ez az intézkedés a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka
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A Magyar Honvédség parancsnokának 485/2021. (HK 10.) MH PK intézkedése  
a Tüzérség Lőutasításának kidolgozására*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 493/2021. (HK 10.) MH PK intézkedése  
a H-145M típusú könnyű helikopterből történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozására szóló 
700/2020. MH PK intézkedés hatályon kívül helyezéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 504/2021. (HK 10.) MH PK intézkedése  
a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjak tervezésével, megállapításával és folyósításával kapcsolatos 
eljárásrendről***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 490/2021. (HK 10.) MH PK határozata  
alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről****

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



1190 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2021. évi 10. szám 

Magyar Honvédség Parancsnoksága  
csoportfőnöki rendelkezések

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
7/2021. (HK 10.) MHP LOGCSF szakutasítása  
az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállítórepülőgép üzembentartási és karbantartási 
szabályairól szóló 14/2020. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki 
szakutasítás módosításáról

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

 1. Az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállítórepülőgép üzembentartási és karbantartási szabályairól 
szóló 14/2020. (HK 11.) MHP LGCSF szakutasítás (a továbbiakban: 14/2020. MHP LGCSF szakutasítás)  
26. ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) OBM esetén a  repülőgép kizárólag az Európán belül hajt végre feladatot, vagy az MH érdekeltségi körébe 
tartozó missziós feladatokhoz kapcsolódóan Európán kívül a személyi állomány váltását, vagy szállítását biztosítja, 
vagy a misszió részére terhet szállít,
cb) nem szállít a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott védett személyt, vagy személyeket”.

 2. A 14/2020. MHP LGCSF szakutasítás 26. b) és c) alpontjában az „AFL CRS repülési alkalmasságát igazoló rovatát  
1 fő II–III, IV–V, VI szakterület” szövegrész helyébe az „AFL CRS repülési alkalmasságát igazoló rovatát  
1 fő II–III (B1 kategória), IV–V, VI (B2 kategória) szakterület” szöveg lép.

 3. A szakutasítás az aláírását követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.*

  Kaposvári László vezérőrnagy s. k.,
  csoportfőnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2021. szeptember 13.
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Szervezeti hírek, információk

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 8. 
A pályázatot közvetlenül az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) csoportfőnökének, 
Zsiga Tamás dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP PKI” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a hadműveleti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/D. §-ában foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése 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 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 15 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:
Gazsi Béla ezredes, MHP Parancsnoki Iroda, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, osztályvezető, 
HM telefon: 02-2/21-269; mobil: +36-30-236-5694.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1055 Budapest, Balaton u. 7–11. (HM-I. objektum)
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1. A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága MHPK közvetlen szervezeti elemek, Parancsoki Iroda, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, kiemelt 
főtiszt (ovh.)
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  VI/15.
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01Dh14EZRKK
Pozícióazonosító:  11956697
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) 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.
– Hadműveleti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– ECDL bizonyítvány.
– Angol vagy német vagy francia STANAG 2.2.2.2. vagy magasabb szintű nyelvismeret.
– Nemzetközi (szövetségi) környezetben/katonai törzsben szerzett tapasztalat (tartós, nem fegyveres külszolgálat).
– Nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség.
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MHP PKI NKO, osztályvezető távollétében az osztály napi feladatainak koordinálása, az osztályvezető 

helyettesítése.
– Az MH PK, az MH PKH és az MHP TÖF éves kétoldalú és multilaterális nemzetközi együttműködési programjából 

adódó feladatok végrehajtása.
– Az MH PK, MH PKH, MHP TÖF és TÖF helyettesek (MHP vezetői) személyéhez kötődő kiutazások előkészítése, 

koordinálása, valamint közreműködés a kiutazással összefüggő tevékenységek végrehajtásában.
– Az MHP vezetőit érintő nemzetközi feladatokkal kapcsolatban kiadásra kerülő információs és tájékoztató 

anyagok ellenőrzése.
– A NATO és az EU intézményeinél lévő katonai képviseletek, valamint az egyes szövetséges országok vezérkaránál 

lévő összekötők és az MHP közötti kapcsolattartást biztosító jelentési és információs rendszer működtetése.
– Részvétel a nemzetközi szakterület szakmai állásfoglalások kialakításában, és kidolgozásában.
– A NATO/EU-ban történő fontosabb személyi változások figyelemmel kísérése, nyilvántartása, valamint az ehhez 

kapcsolódó levelezés előkészítése.
– Minősített, nyílt elektronikus rendszeren, illetve fizikai formátumban (ügyviteli úton érkeztetett) érkezett anyagok 

referálás előkészítése, referálást követő terjesztése.

2. A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága MHPK közvetlen szervezeti elemek, Parancsoki Iroda, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  III/14.
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01De13EKRAK
Pozícióazonosító:  11870092
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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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 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:
– ECDL bizonyítvány.
– Angol vagy német vagy francia STANAG 2.2.2.2. vagy magasabb szintű nyelvismeret.
– Nemzetközi (szövetségi) környezetben/katonai törzsben szerzett tapasztalat (tartós, nem fegyveres külszolgálat).
– Nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség.
– Missziós szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH PK, az MH PKH és az MHP TÖF éves kétoldalú és multilaterális nemzetközi együttműködési programjából 

adódó feladatok végrehajtása.
– Az MH PK, MH PKH, MHP TÖF és TÖF helyettesek (MHP vezetői) személyéhez kötődő kiutazások előkészítése, 

koordinálása, valamint közreműködés a kiutazással összefüggő tevékenységek végrehajtásában.
– Az MHP vezetőit érintő nemzetközi feladatokkal kapcsolatban kiadásra kerülő információs és tájékoztató 

anyagok ellenőrzése.
– A NATO és az EU intézményeinél lévő katonai képviseletek, valamint az egyes szövetséges országok vezérkaránál 

lévő összekötők és az MHP közötti kapcsolattartást biztosító jelentési és információs rendszer működtetése.
– Részvétel a nemzetközi szakterület szakmai állásfoglalások kialakításában, és kidolgozásában.
– A NATO/EU-ban történő fontosabb személyi változások figyelemmel kísérése, nyilvántartása, valamint az ehhez 

kapcsolódó levelezés előkészítése.
– Minősített, nyílt elektronikus rendszeren, illetve fizikai formátumban (ügyviteli úton érkeztetett) érkezett anyagok 

referálás előkészítése, referálást követő terjesztése.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka

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, tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség 
Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, 
e-mail: mhp.szcsf@mil.hu

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Szűcs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-75, 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.

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@mil.hu
mailto:szeksziusneszucsszabina@mil.hu
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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 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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 8.
A pályázatot közvetlenül az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének, Zsiga Tamás dandártábornoknak 
címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP TKÉFF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MHP Személyzeti 
Csoportfőnökség, 1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, 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.  §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti 
követelmények alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

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 15 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.
Hivatásos és szerződéses tisztek esetében, 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 dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek esetében 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, 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:
Trizner-Szabó Anita, MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség, főelőadó, HM tel.: 02-2-25-657.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1134 Budapest, Lehel utca 35–37. (HM-II. objektum)

1. A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   III/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  01Be14ZKRKK
Pozícióazonosító:  12111361
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú MSc/Ma, (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga 

(honvédelmi alkalmazottak esetében ettől el lehet tekinteni).
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében a szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Magyar Honvédség brandépítése a szervezet társadalmi elfogadottsága érdekében.
– Szociális és jóléti programok koordinálása.
– Életpályát lezáró programok kidolgozása.
– Gazdasági szereplőkkel szerződéses kedvezményrendszer működtetése.
– MHPK felé érkező civil kérelmekkel kapcsolatos feladatok elvégzése.
– Egyéni teljesítménymérés modernizálásában való részvétel.

2. A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   III/14
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  01Se13ZKRKK
Pozícióazonosító:  12111370
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokokozatú BSc/BA, (polgári főiskola) végzettség
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga 

(honvédelmi alkalmazottak esetében ettől el lehet tekinteni).
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és 

fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Honvédségi bölcsődék, óvodák létrehozásával, működésével kapcsolatos feladatok.
– Honvéd kadét programmal, katonai felsőoktatással kapcsolatos feladatok.
– Járási referensi hálózattal kapcsolatos feladatok.
– Ifjúságpolitikai feladatok.
– IT támogatási rendszer bevezetése, karriertervezési feladatok.
– Toborzás, kiválasztás és megtartás rendszerének modernizálásában való részvétel.
– Elégedettségmérés rendszerének kialakításában való részvétel.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka
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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 Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 

honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség 
Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, 
e-mail: mhp.szcsf@mil.hu

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-57, 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.
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,

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,

http://www.kormany.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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének pályázati felhívása  
az MH Geoinformációs Szolgálat 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. október 15.
A pályázatot közvetlenül az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban MH GEOSZ) szolgálatfőnökének, 
Szalay  László ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – beosztott tiszt” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (1277 Budapest, Pf. 12, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek, 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. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre 
tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmények.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott 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 pályázatot 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  pályázó és állományilletékes parancsnoka írásban 
tájékoztatást kap. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 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:
Szalay László ezredes, MH GEOSZ, szolgálatfőnök, tel.: +36-1-336-2162, HM telefon: 02-2-34-020.

http://www.naih.hu
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A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.

A beosztás megnevezése: 
MH GEOSZ, Vezető szervek, Törzsosztály, Hadműveleti és Kiképzési Alosztály, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód: 01He12EZRAK
Pozícióazonosító:  12036095
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hadműveleti és/vagy kiképzési szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH GEOSZ éves, havi, valamint időszaki tervezési, szervezési, jelentési feladatainak összeállítása.
– Az általános katonai kiképzési, ellenőrzési és szakmai tevékenységéhez kapcsolódó feladatok koordinálása.
– Az MH GEOSZ ügyeleti és készenléti szolgálataival kapcsolatos vezénylések és parancsok, valamint díjazási 

parancsok elkészítése.
– Javaslattétel az MH GEOSZ szakmai tervében a  részére meghatározott feladatok tervszerű és a  minőségi 

követelmények megfelelő meghatározásában.
– Együttműködés a szakmai felügyeleti szervekkel.

  Szalay László ezredes s. k.,
  szolgálatfőnök

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 Geoinformációs Szolgálat, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7–9., 
 tel.: +36-1-336-2160, e-mail: mh.geosz@hm.gov.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Varga Balázs hadnagy, 
 tel.: +36-1-336-2169, HM tel.: 02-2-34-028, e-mail: varga.balazs@mil.hu
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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 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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 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. október 8.
A pályázatot közvetlenül az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) 
parancsnokának, Bozó Tibor vezérőrnagynak címezve zárt borítékban „Pályázat – Minőségbiztosítási Főnökség” 
megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1095 Budapest, Soroksári út 152., postacím: 1185 Budapest, Pf. 25) kell 
benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek való megfelelés, 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. §-ában foglaltak 
alapján az áthelyezésre/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 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. 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:
– Papp István ezredes, MH TTP, Minőségbiztosítási Főnökség, főnök, HM tel.: 02-2-25-483,
– Mészáros Sándor József alezredes, MH TTP, Minőségbiztosítási Főnökség, 
 kiemelt főmérnök főtiszt (főnökhelyettes), HM tel.: 02-2-25-282.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1135 Budapest, Lehel utca 41.

A beosztás megnevezése: 
MH TTP, Logisztikai Igazgatóság, Minőségbiztosítási Főnökség, mérnök tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  II/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 96Mf12EKRKK
Beosztási azonosító kód:  11985126
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Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokokozatú BSc/BA, (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Műszaki/technikai, üzemeltetői beosztásban szerzett többéves tapasztalat.
– Magasfokú szervező és koordináló készség.
– B kategóriás vezetői engedély.
– MSc (egyetemi) végzettség.
– Angol vagy német STANAG 2.2.2.2 szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Magyar Honvédség híradó- és informatikai eszközeinek és rendszereinek életciklusában jelentkező 

minőségbiztosítási feladatok végrehajtása. A tevékenység magába foglalja az eszközök, anyagok fejlesztése és 
gyártása során a gyártásközi ellenőrzéseket és minőségi átvételi tevékenységeket.

– A szakterületét érintő (köz)beszerzések minőségbiztosítási feladatainak végrehajtása, valamint a hadfelszerelési 
anyagok (köz)beszerzésére vonatkozó minőségbiztosítási követelmények kidolgozása.

– A szakterületéhez tartozó szakanyagok vonatkozásában a  STANAG 4107 NATO dokumentumban foglalt Állami 
(katonai) minőségbiztosítási feladatok végrehajtása.

– Minőségirányítási rendszerek tanúsítása.

  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 Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, cím: 1095 Budapest, Soroksári út 152., 

levelezési cím: 1185 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-434-6052, e-mail: mh.ttp@mil.hu ,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Tallósi István alez., 
 tel.: +36-1-434-6052, HM tel.: 02-2-56-070, e-mail: dr.tallosi.istvan@hm.gov.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.

mailto:mh.ttp@mil.hu
mailto:dr.tallosi.istvan@hm.gov.hu
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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 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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományába tartozó 
tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 20.
A pályázatot közvetlenül az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK) 
központparancsnokának, Csuka József ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (1106 Budapest, Jászberényi út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 12) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek való megfelelés kivételével.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályázott szolgálati beosztás kinevezéssel és áthelyezéssel, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos 
állománya esetén szolgálati viszony létesítésével tölthető be.

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 15 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  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 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 rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományába tartozó tisztek esetében a hivatásos szolgálati viszony 
létesítése a Hjt. 32. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül végrehajtásra.

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Sztyéhlik Anikó őrnagy, MH GAVIK, személyügyi főnök, 
 HM telefon: 02-2-52-228, 02-2-52-229.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
1106 Budapest, Jászberényi út 39–45.

A beosztás megnevezése: 
MH GAVIK, Végrehajtó szervek, MH Vegyi-, Sugárfigyelő és Helyzetértékelő Ügyeleti Szolgálat, értékelő főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/14
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 16He13EZUAK
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Beosztási azonosító kód:  12036211
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokokozatú BSc/BA, (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Sugárvédelmi tanfolyam, ATP-45 értékelő szaktanfolyam.
– Ügyeleti területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Missziós / NATO-tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A 24 órás ügyeleti szolgálat, valamint a  készenléti szolgálatok ellátása a  havi szolgálatvezénylés alapján, 

az érvényben lévő utasítások és előírások szerint.
– A feladatát az Ágazati Információs Központ működésével, az MH GAVIK napi tevékenységének biztosításával, 

az  MH GAVIK ÁIK készenléti szolgálataival továbbá az MH GAVIK készenlétének fokozásával kapcsolatos 
feladatköröket látja el.

– Az előírt rendszeres jelentések elkészítése a  feladat és hatáskörébe tartozó feladatainak végrehajtásáról és 
határidőre történő megküldése.

– A munka és balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartása és betartatása.

  Csuka József ezredes s. k.,
  központparancsnok

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 Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, cím: 1106 Budapest, Jászberényi 

út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 12, tel.: +36-1/401-2315, e-mail-cím: mh.gavik@hm.gov.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Nemes Nikoletta hadnagy, 
 HM tel.: 02-2-52-241 vagy 02-2-56-507, e-mail: nemes.nikoletta@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.

mailto:mh.gavik@hm.gov.hu
mailto:nemes.nikoletta@mil.hu
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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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának pályázati felhívása  
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 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. november 1.
A pályázatot közvetlenül a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) parancsnokának, 
Dr.  Kovács Vilmos ezredes részére címezve, zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(HM HIM, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.) 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. §-ában foglaltak 
alapján az áthelyezésre/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 önéletrajz.
– Állományilletékes parancsnok javaslata 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 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezethez.
A Vhr. 57/A. § (2) bekezdése alapján az állomány a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezethez 
történő kirendeléséről a  szervezet vezetőjének kezdeményezésére az MH PK dönt. Ha a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a  miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ában meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 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. Török Tünde, HM HIM, gazdasági igazgató, tel.: +36-1-325-1600/44-020, HM telefon: 02-2-44-020,
– Mátis Péter főhadnagy, HM HIM, személyügyi főtiszt, tel.: +36-1-325-1600/44-065, HM telefon: 02-2-44-065.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
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A beosztás megnevezése: 
HM HIM, Gazdasági Igazgatóság, Logisztikai Osztály, osztályvezető
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  V/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 04Gd14EZRAK
Pozícióazonosító kód:  12049167
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vezető beosztás:  igen
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
– Hadműveleti tanfolyam.

Előnyt jelent:
– Logisztikai területen szerzett gyakorlati vagy vezetői tapasztalat.
– ECDL tanfolyam.
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– Közigazgatási alapvizsga.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák:

o Felelősségtudat, szakmai igényesség.
o Megbízhatóság, szervezőkészség, problémamegoldó képesség.
o Önfejlesztés igénye, önállóság.
o Stressztűrő képesség, jó teherbírás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az intézményi logisztikai előirányzatok vonatkozásában a  költségvetési tervjavaslat elkészítése, a  költségvetési 

előirányzatokkal való gazdálkodás tevékenység tervezése, szervezése.
– A szervezet anyagi szükségleteinek biztosítása, a számviteli, gazdálkodási jogszerűség figyelemmel kísérése.
– Az év végi leltározással kapcsolatos szakmai feladatok meghatározása, végrehajtás ellenőrzése.
– A szervezet LUR szerinti haditechnikai, hadtáp, egészségügyi és elhelyezési szakanyag biztosítással kapcsolatos 

feladatok tervezése, szervezése, a feladat végrehajtásának irányítása.
– A gazdasági igazgató helyettesítése, az osztály vezetése, a  szakterületeinek szakmai irányítása, a  beosztottak 

munkájának koordinálása, ellenőrzése.

  Dr. Kovács Vilmos ezredes 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) Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4., 

postacím: 1250 Budapest, Pf. 7, tel.: +36-1-325-1600, e-mail: hm.him@hm.gov.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Baloghné Dr. Száraz Ilona, 
 tel.: +36-1- 413-3131, e-mail: szaraz.ilona@hm.gov.hu

mailto:hm.him@hm.gov.hu
mailto:szaraz.ilona@hm.gov.hu
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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 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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH Bakony Harckiképző Központ központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 31.
A pályázatot közvetlenül az MH Bakony Harckiképző Központ (továbbiakban: MH BHK) központparancsnokának, 
Oszlánszki Béla ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat – MH BHK SZGYKK” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (MH Bakony Harckiképző Központ, 8100 Várpalota, Árpád utca 1.; levelezési cím: 8100 Várpalota, Pf. 28) 
kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, 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.  §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti 
követelmények alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályáztatott szolgálati beosztások áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthetők. 

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 pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követően 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag 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 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 beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Tóth Csaba Albert alezredes, MH BHK Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, parancsnok, 
 HM telefon: 02-34-34-10,
– Timárné Szabó Edit őrnagy, MH BHK, személyügyi főnök, HM telefon: 02-34-31-40.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
8100 Várpalota, Árpád utca 1.

1. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Összfegyvernemi Kiképző és Döntnöki 
Alosztály, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/08
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 02Oe07ZZRAA
Pozícióazonosító:  12105127
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
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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 alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– ECDL bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  szárazföldi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati gyakorlatok és kiképzési 

rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, 

értékelésében.
– A kiképzési rendezvények során a  lő- és gyakorlótér határain belüli mozgások, manőverek felügyelése, az előírt 

biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartásának megkövetelése.
– MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési feladatok esetén döntnöki feladatok ellátása, a  végrehajtás 

után értékelés végrehajtása.

2. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Harctámogató és Harckiszolgáló Kiképző 
és Döntnöki Alosztály, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/08
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 16Ae07ZZRAA
Pozícióazonosító:  12105129
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

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 alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– ECDL bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  szárazföldi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati gyakorlatok és kiképzési 

rendezvények vegyivédelmi tevékenységhez kapcsolódó feladatainak szervezésében, ellenőrzésében, 
értékelésében.

– Részvétel a  MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, 
értékelésében.

– A kiképzési rendezvények során a  lő- és gyakorlótér határain belüli mozgások, manőverek, valamint 
a  vegyivédelmi szaktevékenység felügyelése, az előírt biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok 
betartásának megkövetelése.
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– MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési feladatok esetén döntnöki feladatok ellátása, a  végrehajtás 
után értékelés végrehajtása.

3. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Harctámogató és Harckiszolgáló Kiképző 
és Döntnöki Alosztály, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód: 22Ae06ZZRAA
Pozícióazonosító:  12105130
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– ECDL bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  légitámogatással járó szárazföldi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati 

gyakorlatok és kiképzési rendezvények feladatainak szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  légi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati gyakorlatok és kiképzési 

rendezvények feladatainak szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, 

értékelésében.
– A kiképzési rendezvények során a lő- és gyakorlótér határain belüli légi és földi mozgások, manőverek, valamint 

a  légitámogatással járó feladatok vagy levegő-föld éleslövészetek biztonsági rendszabályai betartásának 
felügyelése, az előírt (általános) biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartásának megkövetelése.

– MILES lézeres szimulációval támogatott kiképzési feladatok esetén döntnöki feladatok ellátása, a  végrehajtás 
után értékelés végrehajtása.

4. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Tűzszerész Raj, tűzszerész altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 15Di06ZZRZZ
Pozícióazonosító:  11812929
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
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Előnyt jelent:
– Tűzszerész alaptanfolyam megléte.
– Tűzszerész osztályos fokozat.
– Angol STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– Számítógép-kezelői és számítástechnikai ismeretek (MS Office, ECDL bizonyítvány).
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– Harctéri életmentő katonák (HÉK) tanfolyam megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a tűzszerész raj szaktevékenységének megszervezésében.
– Részvétel az alakulat kezelésében lévő lő- és gyakorlóterek tűzszerész mentesítési feladataiban, a  fel nem 

robbant lövedékek, robbanószerkezetek felkutatásában és hatástalanításában.
– Az előtalált eszközök robbantásos megsemmisítésének megszervezése és végrehajtása.
– Az alakulat hatáskörébe tartozó kiképzési rendezvények tűzszerész biztosításának megszervezése és 

végrehajtása.

5. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Tűzszerész Raj, tűzszerész
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
Előírt iskolai végzettség:  alapfokú
Illetménykategória:  I/04
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített 
Munkaköri azonosító kód: 15Di03ZSRZZ
Pozícióazonosító:  11812959
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Tűzszerész alaptanfolyam megléte.
– Tűzszerész osztályos fokozat.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– Harctéri életmentő katonák (HÉK) tanfolyam megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az alakulat kezelésében lévő lő- és gyakorlóterek tűzszerész mentesítési feladataiban, a  fel nem 

robbant lövedékek, robbanószerkezetek felkutatásában és hatástalanításában.
– Részvétel az előtalált eszközök robbantásos megsemmisítésének végrehajtásában.
– Részvétel az alakulat hatáskörébe tartozó kiképzési rendezvények tűzszerész biztosításában.

6. A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Szimulációs (MILES) Üzemeltető Részleg, 
beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód: 57St06ZKRZZ
Pozícióazonosító:  12105142
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Villamosipari, elektrotechnikai, finommechanikai vagy mikrohullámú technikusi ismeretek.
– iMILES üzemeltető ismeretek megléte.
– Angol alapfokú nyelvvizsga.
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  Lézeres Harcászati Szimulációs rendszerekkel támogatott kiszolgálási feladatok tervezésében és 

szervezésében.
– A Lézeres Harcászati Szimulációs rendszerekkel támogatott kiképzési feladatok végrehajtása során az eszközök 

üzemeltetésének helyszíni biztosítása.
– A Lézeres Szimulációs eszközök karbantartása, a hatáskörébe tartozó javítási feladatok végrehajtása.

  Oszlánszki Béla ezredes s. k.,
  központparancsnok

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 Bakony Harckiképző Központ, cím: 8100 Várpalota, Árpád utca 1., 
 levelezési cím: 8100 Várpalota, Pf. 28, tel.: +36-88/549-520, e-mail-cím: mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Németh Balázs őrnagy, 
 tel.: +36-88/549-504, HM tel.: 02-34/31-04, e-mail: nemeth.balazs@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 

mailto:mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu
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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, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

http://www.naih.hu
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