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Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

2021. évi CVI. törvény a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között 
a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő 
beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én 
Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya  
és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát 
szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia 
katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én 
Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság 
Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem 
francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről 1327

594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 
összefüggő kormányrendeletek módosításáról 1338

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 1340

22/2021. (XI. 5.) HM rendelet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális 
feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról 1343

Határozatok

29/2021. (XI. 9.) OGY határozat a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való további részvételéről 1348

30/2021. (XI. 9.) OGY határozat a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai 
szerepvállalásról 1349

Utasítások

54/2021. (X. 29.) HM utasítás a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező 
igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről 1350

55/2021. (X. 29.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű 
válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai 
előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás  
és a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ 
kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM 
utasítás módosításáról  1352
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56/2021. (XI. 5.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének 
megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról  1354

Közigazgatási államtitkári rendelkezések

1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló  
1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról 1355

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

589/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 1356

596/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó 
honvédségi szervezetek központi és intézményi logisztikai 
gazdálkodásának rendjéről 1361

574/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól 
szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról 1361

577/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő 
eljárásról 1361

586/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a honvédségi szervezetek elöljárói ellenőrzéseinek követelményeiről és 
értékelési rendjéről szóló 131/2021. MH PK intézkedés módosításáról 1362

587/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásának részletszabályozására 1362

590/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatba bevonásra kerülő állomány felkészítésének és 
kiképzésének megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 
226/2021. MH PK intézkedés módosításáról 1362

604/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatok során, a 2019. évben azonosított „új 
koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól 1362

Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

1/2021. (HK 12.) MH EÜF szakutasítás a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi 
biztosításának tervezéséről és végrehajtásáról 1363

3/2021. (HK 12.) MHP KIKCSF 
szakutasítás

a MI-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve (MI-24 HHKK-2021) 
című főnökségi kiadvány kiadásáról 1363

4/2021. (HK 12.) MHP KIKCSF 
szakutasítás

a H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve 
THKK-2021 (1. kiadás) című főnökségi kiadvány kiadásáról 1364

Szervezeti hírek, információk

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztás 
betöltésére 1365

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
állományában lévő beosztások betöltésére 1368

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
állományában lévő beosztások betöltésére 1370

MH GEOSZ SZF pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő 
beosztás betöltésére 1375

HM HIM PK pályázati felhívás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományában 
lévő beosztás betöltésére 1378

MH ARB PK pályázati felhívás az MH Anyagellátó Raktárbázis állományában lévő 
beosztás betöltésére 1381
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 2.  This Agreement shall remain in force until terminated by either Party upon a three (3) months prior written notice to 
the other Party through diplomatic channels.

Article 17
Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention 
to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said 
notification.

done at Mexico City on 28th May 2021 in two originals, each in Hungarian and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.”

2021. évi CVI. törvény
a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet 
biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én 
Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya 
között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia 
katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz 
kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők  
nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal 
történő csatlakozás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság 
Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi 
szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében 
Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben 
aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, 
a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó 
Nyilatkozattal történő csatlakozás (a továbbiakban: Csatlakozás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Csatlakozást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Csatlakozás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Csatlakozás hiteles francia nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet az 1. § szerinti Elfogadó Nyilatkozat 14. cikkében 

meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter 

annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. október 19-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2021. évi CVI. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTT A FRANCIA HADERŐ SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN NIGERBEN TÖRTÉNŐ 
BEAVATKOZÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2013. MÁRCIUS 25-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT 
MEGÁLLAPODÁSHOZ

ÉS

KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTT A SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ FRANCIA BEAVATKOZÁS KERETÉBEN NIGERBEN 
TARTÓZKODÓ FRANCIA KATONAI ÁLLOMÁNY JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ,  
2013. JÚLIUS 19-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁSHOZ

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS

A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

KÖZÖTTI,

A TAKUBA ERŐK NEM FRANCIA ERŐINEK JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
 

A Francia Köztársaság Kormánya egyrészről,

És

A Nigeri Köztársaság Kormánya másrészről,

A továbbiakban: a „francia fél” és a „nigeri fél”, valamint együttesen „a felek”,

Komoly aggodalmukat fejezve ki a Száhel-szaharai övezetben kialakult műveleti helyzet miatt, továbbá a Nigeri 
Köztársaság védelme, annak területi integritásának, infrastruktúrájának és lakosságának megóvása miatt;

Figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 
2359 (2017) és 2391 (2017) számú határozataira,

továbbá Niger elnökének a Takuba erőkben részt venni kívánó, Franciaországon kívüli európai államok 
kormányaihoz intézett kifejezett kérésére,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia 
haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodást,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet 
biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának 
szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodást,

Megállapodva abban, hogy az Egyesített Közös Különleges Műveleti Erőkben (Combined Joint Special Operations 
Task Force, CJSOTF) (a továbbiakban: Takuba erők) történő részvétel érdekében a Nigeri Köztársaság erőit támogató, 
a francia Barkhane erők parancsnokának parancsnoksága alatti, és az európai államok katonai állományából álló 
katonai erőt telepítenek a Nigeri Köztársaság területére.

Az alábbi rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Takuba erők nem francia erőinek jogállását 
szabályozzák  –  beleértve azok felszerelését is –, és a Száhel-övezet biztonsága érdekében végrehajtott francia 
intervenció keretében, a Nigeri Köztársaság területén végrehajtott katonai segítségnyújtásuk műveleti feladatainak 
ellátása teljes időtartamára vonatkoznak:
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1. melléklet a 2021. évi CVI. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTT A FRANCIA HADERŐ SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN NIGERBEN TÖRTÉNŐ 
BEAVATKOZÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2013. MÁRCIUS 25-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT 
MEGÁLLAPODÁSHOZ

ÉS

KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTT A SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ FRANCIA BEAVATKOZÁS KERETÉBEN NIGERBEN 
TARTÓZKODÓ FRANCIA KATONAI ÁLLOMÁNY JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ,  
2013. JÚLIUS 19-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁSHOZ

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS

A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

KÖZÖTTI,

A TAKUBA ERŐK NEM FRANCIA ERŐINEK JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
 

A Francia Köztársaság Kormánya egyrészről,

És

A Nigeri Köztársaság Kormánya másrészről,

A továbbiakban: a „francia fél” és a „nigeri fél”, valamint együttesen „a felek”,

Komoly aggodalmukat fejezve ki a Száhel-szaharai övezetben kialakult műveleti helyzet miatt, továbbá a Nigeri 
Köztársaság védelme, annak területi integritásának, infrastruktúrájának és lakosságának megóvása miatt;

Figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 
2359 (2017) és 2391 (2017) számú határozataira,

továbbá Niger elnökének a Takuba erőkben részt venni kívánó, Franciaországon kívüli európai államok 
kormányaihoz intézett kifejezett kérésére,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia 
haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodást,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet 
biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának 
szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodást,

Megállapodva abban, hogy az Egyesített Közös Különleges Műveleti Erőkben (Combined Joint Special Operations 
Task Force, CJSOTF) (a továbbiakban: Takuba erők) történő részvétel érdekében a Nigeri Köztársaság erőit támogató, 
a francia Barkhane erők parancsnokának parancsnoksága alatti, és az európai államok katonai állományából álló 
katonai erőt telepítenek a Nigeri Köztársaság területére.

Az alábbi rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Takuba erők nem francia erőinek jogállását 
szabályozzák  –  beleértve azok felszerelését is –, és a Száhel-övezet biztonsága érdekében végrehajtott francia 
intervenció keretében, a Nigeri Köztársaság területén végrehajtott katonai segítségnyújtásuk műveleti feladatainak 
ellátása teljes időtartamára vonatkoznak:
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1. cikk
A Takuba erők állománya Franciaország és a Művelet Partnerei katonai egységeihez (ideértve a szárazföldi, tengeri, 
haditengerészeti haderőnemeket és minden más egységet) tartozó, vagy az egységeket vagy egyes tagjaikat kísérő 
katonai és polgári állományából áll.
A „Művelet Partnerei” azok a Franciaországon kívüli európai államok, amelyeket a felek közötti egyeztetéseket 
követően:
– Nigeri Köztársaság elnöke levelében meghívta, Nigeri Köztársaság Kormánya jóváhagyta, és felhatalmazta 

arra, hogy a Takuba erők keretében részt vegyen Franciaország Nigerben vezetett misszióiban;
– a francia fél a Takuba erőkben történő részvétel érdekében jóváhagyta és engedélyezte, hogy francia 

parancsnokság alatt szolgáljanak Franciaország Nigerben vezetett misszióiban.

2. cikk
 1. A nigeri fél alkalmazza a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia 

haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013.  március  25-én Niameyben aláírt megállapodás, valamint a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben 
tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodás rendelkezéseit a műveletben részt vevő Művelet Partnerei azon erői számára, amelyek kifejezetten és 
írásban elfogadták az e megállapodásokban és annak mellékletében foglalt jogokat és kötelezettségeket.

 2. Az 1. pontban említett jogok és kötelezettségek elfogadásáról a Művelet Partnere értesíti a francia és a nigeri felet. 
Az Elfogadó Nyilatkozat az utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba. Az Elfogadó Nyilatkozat a Művelet 
Partnere erőire alkalmazandó a Nigeri Köztársaság területén való ott-tartózkodás teljes időtartama alatt.

 3. E Kiegészítő Jegyzőkönyv végrehajtása nem érinti a Nigeri Köztársaság és a Művelet Partnerei között létrejött egyéb 
megállapodások végrehajtását.

3. cikk
Az e rendelkezések alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos Felek közötti vitákat a Felek diplomáciai úton 
rendezik.

4. cikk
 1. Ezen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.
 2. A megállapodás a Takuba erők műveleteinek befejezéséig, valamint a Takuba erők Nigeri Köztársaság területéről 

történő teljes és végleges távozásáig hatályban marad.
 3. A megállapodást a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.
 4. A megállapodást bármely fél kilencven (90) napos felmondási idővel, írásos értesítés útján felmondhatja. 

A  felmondás nem érinti a megállapodásnak a felmondást megelőzően történő végrehajtásából eredő jogokat és 
kötelezettségeket.

 5. E megállapodás bármelyik fél általi felmondásáról értesíteni kell azokat a Műveleti Partnereket is, akik a 2. cikkel 
összhangban elfogadták az e megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Kelt Niameyben, 2020. április 28-án, két eredeti példányban, francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

 A Francia Köztársaság részéről A Nigeri Köztársaság részéről
 ALEXANdRE GARCIA, KALLA ANKOURAO,
 Nagykövet Külügyi, együttműködési, 
  afrikai integrációs és külföldön élő
  nigeriekért felelős miniszter
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Melléklet: Elfogadó Nyilatkozat a Művelet Partnerétől Franciaország és Niger részére

Tisztelt Elnök Úr!

A francia fél részére küldött értesítés: A Nigeri Köztársaság elnöke által 2021. január 9-én küldött levélre válaszul 
Magyarország Kormánya elfogadja, hogy fegyveres erőink elemeit a Nigeri Köztársaság területén a francia Barkhane 
erők parancsnoksága alá rendelt Takuba erők kötelékébe telepítse annak érdekében, hogy az támogassa a nigeri 
fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal
A nigeri fél részére küldött értesítés: a 2021. január 9-én küldött levelére válaszul Magyarország Kormánya elfogadja, 
hogy fegyveres erőink elemeit a Nigeri Köztársaság területén a francia Barkhane erők parancsnoksága alá rendelt 
Takuba erők kötelékébe telepítse, hogy az támogassa a nigeri fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató 
szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal
Elfogadó Nyilatkozat

„A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága 
érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz (a továbbiakban: a 2013. március 25-ei megállapodás), valamint a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében 
Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz (a továbbiakban: a 2013. július 19-ei megállapodás) kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Takuba erők nem francia erőinek jogállásának szabályozását meghatározó, 
a 2020. április 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) 2. cikke értelmében 
a  Kormányom elfogadja a 2013. március  25-ei megállapodás 2–5. pontjában és a 2013. július 19-ei megállapodás 
1–11. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket, amelyek a következők:

1. cikk
Ez a megállapodás a Takuba erők azon magyar erőinek (a továbbiakban: magyar erők) jogállását szabályozza, 
amelyek a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében a Nigeri Köztársaság területén 
tartózkodnak.

2. cikk
A magyar különítmény erői a Nigeri Köztársaság területén való jelenlétének időtartama alatt tiszteletben tartják 
az ott hatályos jogszabályokat, és tartózkodnak minden olyan cselekménytől vagy tevékenységtől, amely 
összeegyeztethetetlen a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás céljaival.
A Nigeri Köztársaság területén való tartózkodásuk időtartama alatt a magyar erők állománya a nigeri fél részéről 
ugyanazokat a mentességeket és kiváltságokat élvezi, mint amelyeket az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és 
mentességeiről szóló, 1946. február 13. napján kelt nemzetközi egyezmény a kiküldött szakértők számukra biztosít. 
Különösen nem vethetők alá semmilyen letartóztatásnak vagy fogvatartásnak. Többek között mentesülnek a nigeri 
fél büntető joghatósága alól, kivéve, ha a magyar Műveleti Partner ezen mentességéről kifejezetten lemond.
Bűncselekmény elkövetése vagy tettenérés esetén a magyar erők személyi állománya a nigeri hatóságok kérésére 
köteles igazolni személyazonosságát. A magyar Műveleti Partner hatóságait haladéktalanul tájékoztatni kell, 
a  magyar hatóságoknak pedig a lehető leghamarabb meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket az érintett 
magyar erők állományának átvétele érdekében.
A nigeri fél büntetőjogának megsértése esetén az illetékes nigeri hatóságok bizonyítékokat gyűjtenek, és azokat 
a  magyar Műveleti Partner rendelkezésére bocsátják a magyar Műveleti Partner igazságügyi hatóságai általi 
esetleges büntetőeljárás lefolytatása céljából. A nigeri felet folyamatosan tájékoztatni kell a magyar Műveleti Partner 
által tett jogi lépésekről.

3. cikk
 1. A műveletben történő segítségnyújtás szárazföldi és légi eszközök segítségével történhet, beleértve – ha a helyzet 

úgy kívánja – a magyar erők által végrehajtott és a Nigeri Köztársaság katonai eszközeivel összehangolt katonai 
akciók végrehajtását is.
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 2. Vészhelyzet esetén a magyar különítmény önállóan is végrehajthatja ezeket az akciókat, azzal a feltétellel, hogy 
a lehető leghamarabb tájékoztatja erről a Nigeri Köztársaság illetékes hatóságait.

 3. Amennyiben a magyar erők által végrehajtott akciók személyeknek a nigeri fél részére történő átadásához 
vezetnének, a magyar Műveleti Partner és a nigeri fél a következő szabályokat alkalmazza:
a) A nigeri fél a francia fél vagy magyar Műveleti Partner által átadott személyek őrizetének és biztonságának 

biztosítása során betartja a nemzetközi emberi jogok alkalmazandó szabályait, különösen a kínzás és 
más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-ei 
nemzetközi egyezményt.

b) A francia fél és a magyar Műveleti Partner alkotmányos és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében a nigeri fél vállalja, hogy a halálbüntetés, továbbá más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmódot foganatosító büntetés kiszabását mellőzik a fentiek szerint őrizetbe vett személyre, és 
amennyiben ilyen büntetést szabtak ki, azt nem hajtják végre.

c) Jelen cikk alapján a nigeri hatóságoknak átadott személyek az érintett francia és a magyar Műveleti Partner 
hatóságainak előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek.

 4. A francia fél, a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner együttműködnek egymással a Francia Köztársaság, a Nigeri 
Köztársaság és Magyarország érdekeit fenyegető veszélyek értékeléséhez szükséges információkat kicserélve.

4. cikk
A nigeri fél megkönnyíti a magyar erők állománya számára a területére történő be- és kiutazást, amennyiben 
rendelkezik érvényes katonai vagy szakértők számára kiállított személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes 
útlevéllel.
A francia fél előzetesen megküldi az érkező állomány névsorát a nigeri félnek. Ezen állomány mentesül a nigeri fél 
jogszabályaiban a külföldiekre előírt vízumfelmutatási, határellenőrzés és regisztrálási kötelezettség alól.

5. cikk
Magyarország erőinek állománya francia parancsnokság alatt szolgál, azzal az egyenruhával, rendfokozati 
jelzéssel és jelvényekkel, amelyeket a magyar fegyveres erőknél visel. A fegyelmi jogkör a magyar parancsnokság 
hatáskörébe tartozik.

6. cikk
A nigeri fél Magyarország erőinek állománya számára elismeri a magyar Műveleti Partner által kiállított vezetői 
engedély vagy a nemzetközi vezetői engedély érvényességét.

7. cikk
A nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között létrejött egyéb megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek 
alkalmazására is figyelemmel, a magyar erők állománya ésszerű időn belül tájékoztatja a nigeri hatóságokat 
az országon belüli mozgásairól. Ha a nigeri hatóságok nem tiltakoznak, szabadon mozoghatnak a Nigeri Köztársaság 
területén, beleértve annak légterét is, a rendelkezésükre álló közlekedési eszközöket használva, és a nigeri fél 
erőinek kísérete nélkül. E tekintetben Magyarország erői jogosultak a vasútvonalak, utak, hidak, rakodóhidak, 
repülőterek és kikötők használatára, azzal a feltétellel, hogy a magyar Műveleti Partner a nigeri fél fegyveres erőivel 
azonos feltételek mellett fizeti a vonatkozó díjakat és útdíjakat.

8. cikk
Magyarország erőinek állománya jogosult a műveleti feladataik végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez 
szükséges fegyverek és lőszerek birtoklására és viselésére. Magyarország erőinek állománya a magyar 
jogszabályokkal összhangban használja fegyvereit. Ezen fegyvereket és lőszereket Magyarország által 
meghatározott szabályok szerint kell tárolni és őrizni.
Magyarország erőinek állománya – együttműködve a nigeri hatóságokkal – jogosult minden szükséges intézkedést 
megtenni az állománya, felszerelései és létesítményei, valamint a rendelkezésére bocsátott vagy a rábízott 
ingatlanok védelmének biztosítása érdekében.
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9. cikk
A magyar Műveleti Partner által felszerelések, lőszerek, élelmiszer-ellátmányok és a magyar erők számára szükséges 
egyéb eszközök behozatala és reexportja minden vám és adó megfizetésétől mentesen történik.
Mindazonáltal ezen behozatalt és reexportot a nigeri fél területén hatályos eljárási szabályokkal összhangban kell 
végrehajtani.
Jelen megállapodás alapján a magyar Műveleti Partner által vagy részére a nigeri fél területén vásárolt áruk és 
szolgáltatások mentesülnek minden adó, vám és illeték alól, kivéve az UEMOA és a CEdEAO nemzetközi szervezetek 
által meghatározott „szolidaritási hozzájárulást”.

10. cikk
A nigeri fél térítésmentesen a magyar erők állománya rendelkezésére bocsátja a Száhel-övezet biztonsága 
érdekében végrehajtott francia intervenció végrehajtásához szükséges felszereléseket, létesítményeket és 
ingatlanokat, összhangban a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között megállapított feltételekkel.
Ha a magyar Műveleti Partner munkát végez ezen ingatlanokon és létesítményekben, akkor a magyar erők 
műveleti feladatainak befejezését követően az elvégzett munka a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között egy 
megállapodásban megállapított feltételek szerint a nigeri fél tulajdonában marad.
A magyar erők rendelkezésére bocsátott ingatlanokat és létesítményeket vissza kell szolgáltatni a nigeri félnek 
a rendeltetésszerű használatból adódó állagromlást meg nem haladó állapotban.
A nigeri fél engedélyezi a magyar Műveleti Partner számára, hogy saját célú használatra kommunikációs 
rendszereket használjon. A nigeri fél a rádiófrekvenciáihoz való hozzáférést díjmentesen biztosítja.
A nigeri fél – képességéhez mérten – biztosítja a magyar erők által kérelmezett logisztikai támogatást a nigeri fél és 
a magyar Műveleti Partner által megállapított feltételek szerint.

11. cikk
Abban az esetben, ha a nigeri fél vagy magyar Műveleti Partner közösen vagy a nigeri fél vagy a magyar Műveleti 
Partner által a magyar erők állomásozása vagy a magyar erők műveleti feladatainak teljesítése során kár keletkezik, 
a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner diplomáciai úton történő egyeztetéseket törekszik ezen kár helyreállítására 
vagy megtérítésére.

12. cikk
A nigeri fél és magyar Műveleti Partner között a jelen Elfogadó Nyilatkozat rendelkezéseinek alkalmazásával vagy 
értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat diplomáciai úton kell rendezni.

13. cikk
A fent említett jogok és kötelezettségek elfogadásával, a Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban, 
Magyarország Kormánya e jogok és kötelezettségek gyakorlása során mentesíti a francia felet minden felelősség alól 
mind Magyarország Kormánya, mind a nigeri fél vonatkozásában.

14. cikk
Jelen Elfogadó Nyilatkozat a magyar Műveleti Partner utolsó értesítésének francia vagy nigeri fél általi kézhezvétele 
napján lép hatályba.
A megállapodás hat hónapig hatályos, és hallgatólagosan megújítható.
Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a magyar Műveleti Partner, a francia fél vagy a nigeri fél írásbeli értesítés útján 
felmondhatja. A felmondás a magyar Műveleti Partner, a francia fél és a nigeri fél által kölcsönösen elfogadott 
feltételek szerint lép hatályba. Ezen felmondás nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a felmondás 
előtt keletkeztek.”
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9. cikk
A magyar Műveleti Partner által felszerelések, lőszerek, élelmiszer-ellátmányok és a magyar erők számára szükséges 
egyéb eszközök behozatala és reexportja minden vám és adó megfizetésétől mentesen történik.
Mindazonáltal ezen behozatalt és reexportot a nigeri fél területén hatályos eljárási szabályokkal összhangban kell 
végrehajtani.
Jelen megállapodás alapján a magyar Műveleti Partner által vagy részére a nigeri fél területén vásárolt áruk és 
szolgáltatások mentesülnek minden adó, vám és illeték alól, kivéve az UEMOA és a CEdEAO nemzetközi szervezetek 
által meghatározott „szolidaritási hozzájárulást”.

10. cikk
A nigeri fél térítésmentesen a magyar erők állománya rendelkezésére bocsátja a Száhel-övezet biztonsága 
érdekében végrehajtott francia intervenció végrehajtásához szükséges felszereléseket, létesítményeket és 
ingatlanokat, összhangban a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között megállapított feltételekkel.
Ha a magyar Műveleti Partner munkát végez ezen ingatlanokon és létesítményekben, akkor a magyar erők 
műveleti feladatainak befejezését követően az elvégzett munka a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között egy 
megállapodásban megállapított feltételek szerint a nigeri fél tulajdonában marad.
A magyar erők rendelkezésére bocsátott ingatlanokat és létesítményeket vissza kell szolgáltatni a nigeri félnek 
a rendeltetésszerű használatból adódó állagromlást meg nem haladó állapotban.
A nigeri fél engedélyezi a magyar Műveleti Partner számára, hogy saját célú használatra kommunikációs 
rendszereket használjon. A nigeri fél a rádiófrekvenciáihoz való hozzáférést díjmentesen biztosítja.
A nigeri fél – képességéhez mérten – biztosítja a magyar erők által kérelmezett logisztikai támogatást a nigeri fél és 
a magyar Műveleti Partner által megállapított feltételek szerint.

11. cikk
Abban az esetben, ha a nigeri fél vagy magyar Műveleti Partner közösen vagy a nigeri fél vagy a magyar Műveleti 
Partner által a magyar erők állomásozása vagy a magyar erők műveleti feladatainak teljesítése során kár keletkezik, 
a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner diplomáciai úton történő egyeztetéseket törekszik ezen kár helyreállítására 
vagy megtérítésére.

12. cikk
A nigeri fél és magyar Műveleti Partner között a jelen Elfogadó Nyilatkozat rendelkezéseinek alkalmazásával vagy 
értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat diplomáciai úton kell rendezni.

13. cikk
A fent említett jogok és kötelezettségek elfogadásával, a Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban, 
Magyarország Kormánya e jogok és kötelezettségek gyakorlása során mentesíti a francia felet minden felelősség alól 
mind Magyarország Kormánya, mind a nigeri fél vonatkozásában.

14. cikk
Jelen Elfogadó Nyilatkozat a magyar Műveleti Partner utolsó értesítésének francia vagy nigeri fél általi kézhezvétele 
napján lép hatályba.
A megállapodás hat hónapig hatályos, és hallgatólagosan megújítható.
Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a magyar Műveleti Partner, a francia fél vagy a nigeri fél írásbeli értesítés útján 
felmondhatja. A felmondás a magyar Műveleti Partner, a francia fél és a nigeri fél által kölcsönösen elfogadott 
feltételek szerint lép hatályba. Ezen felmondás nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a felmondás 
előtt keletkeztek.”
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2. melléklet a 2021. évi CVI. törvényhez

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A

L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE DU NIGER RELATIF AU REGIME JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DES MILITAIRES FRANÇAIS 
AU NIGER POUR LA SECURITE DU SAHEL, SIGNE A NIAMEY LE 25 MARS 2013

ET

A

L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT  
DE LA REPUBLIQUE DU NIGER RELATIF AU STATUT DES MILITAIRES FRANÇAIS PRESENTS AU NIGER 
DANS LE CADRE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE POUR LA SECURITE AU SAHEL, SIGNE A NIAMEY  
LE 19 JUILLET 2013

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

DETERMINANT

LE STATUT DES DETACHEMENTS NON FRANÇAIS DE LA FORCE TAKUBA

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Et

Le Gouvernement de la République du Niger, d’autre part,

Ci-après dénommés respectivement <<la Partie française>> et <<la Partie nigérienne>>, et collectivement <<le 
Parties>>,

Gravement préoccupés par l’évolution de la situation opérationelle dans la bande sahélo-saharienne et soucieux de 
la protection de la République du Niger, de son intégrité territoriale, de ses infrastructures et de sa population ;

Ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies et les résolutions 2359 (2017) et 2391 (2017) du Conseil de sécurité,

et la demande expresse du Président nigérien aux gouvernements des Etats européens autres que la France 
souhaitant participer à la Force Takuba,

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du 
Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à 
Niamey le 25 mars 2013,

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
du Niger relatif au statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la 
sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013,

Etant convenus du déploiement sur le territoire de la République du Niger de détachements de militaires d’Etats 
européens participant à la Force interarmées multinationale pour les opérations spéciales (Combined Joint Special 
Operations Task Force (CJSOTF)), ci-après « la Force Takuba >>. placée sous le comniandement du commandant du 
détachement français Barkhane soutenant les forces de la République du Niger.

Sont convenus des stipulations suivantes, qui régissent le statut des détachements non français de la Force Takuba, 
y compris leurs équipements, pendant toute la durée de leur déploiement sur le territoire de la République du Niger 
dans leurs opérations d’assitance militaire à l’Etat nigérien dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité 
au Sahel :
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Article Ier

Le <<Personnel de la Force Takuba >> désigne le personnel militaire et civil appartenant aux, ou accompagnant 
les unités ou formations des armées de terre, de mer, de l’air ou de tout autre corps militaire de la France et des 
Partenaires d’opération.
Les « Parteinaires d’opération >> sont les Etats européens autres que la France qui, après d’étroites consultations :
– ont été invités, par lettre du Président de la République du Niger, et agréés et autorisés par la Partie 

nigérienne à participer, au sein de la Force <<Takuba>>, aux missions menées par la France au Niger ;
– ont été agréés et autorisés par la Partie française à servir sous commandement français pour participer, au 

sein de la Force Takuba, aux missions menées par la France au Niger.

Article 2
 1. La Partie nigérienne applique les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 

le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français 
au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013 et de l’accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au statut des militaires français présents 
au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013, aux 
détachements des Partenaires d’opération qui ont accepté expressément par écrit les droits et les obligations prévus 
par ces accords conformément au texte figurant en annexe.

 2. L’acceptation expresse des droits et obligations mentionnée au point l est notifiée par le Partenaire d’opération 
à la Partie française et à la Partie nigérienne. Elle entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces 
notifications. Elle est applicable aux détachements des Partenaires d’opération pendant toute la durée de leur 
présence sur le territoire de la République du Niger.

 3. La mise en oeuvre du présent protocole additionnel est sans préjudice de la mise en oeuvre d’autres accords 
conclus entre la République du Niger et les Partenaires d’opération.

Article 3
Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations entre les Parties est réglé par 
voie diplomatique.

Article 4
 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
 2. Il produit ses effets jusqu’à la fin des missions de la Force Takuba et son départ complet et définitif du territoire de la 

République du Niger.
 3. Les Parties peuvent. à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord.
 4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours par le biais d’une 

notification écrite. Cette dénonciation n’affecte pas les droits ou obligations résultant de l’exécution de l’accord 
préalablement à cette dénonciation.

 5. La dénonciation du présent accord par l’une des Parties est également notifiée aux Partenaires d’opération qui ont 
accepté les droits et obligations du présent accord conformément à l’article 2.

Fait à Niamey, le 28 avril 2020, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également 
foi.

 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernment
 de la République française de la République du Niger
 ALEXANdRE GARCIA, KALLA ANKOURAO,
 Ambassadeur Ministre des Affaires Étrangères,
  de la Coopération,
  de l’integration Africaine et
  des Nigériens à l’Extérieur
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Article Ier

Le <<Personnel de la Force Takuba >> désigne le personnel militaire et civil appartenant aux, ou accompagnant 
les unités ou formations des armées de terre, de mer, de l’air ou de tout autre corps militaire de la France et des 
Partenaires d’opération.
Les « Parteinaires d’opération >> sont les Etats européens autres que la France qui, après d’étroites consultations :
– ont été invités, par lettre du Président de la République du Niger, et agréés et autorisés par la Partie 

nigérienne à participer, au sein de la Force <<Takuba>>, aux missions menées par la France au Niger ;
– ont été agréés et autorisés par la Partie française à servir sous commandement français pour participer, au 

sein de la Force Takuba, aux missions menées par la France au Niger.

Article 2
 1. La Partie nigérienne applique les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 

le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français 
au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013 et de l’accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au statut des militaires français présents 
au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013, aux 
détachements des Partenaires d’opération qui ont accepté expressément par écrit les droits et les obligations prévus 
par ces accords conformément au texte figurant en annexe.

 2. L’acceptation expresse des droits et obligations mentionnée au point l est notifiée par le Partenaire d’opération 
à la Partie française et à la Partie nigérienne. Elle entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces 
notifications. Elle est applicable aux détachements des Partenaires d’opération pendant toute la durée de leur 
présence sur le territoire de la République du Niger.

 3. La mise en oeuvre du présent protocole additionnel est sans préjudice de la mise en oeuvre d’autres accords 
conclus entre la République du Niger et les Partenaires d’opération.

Article 3
Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations entre les Parties est réglé par 
voie diplomatique.

Article 4
 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
 2. Il produit ses effets jusqu’à la fin des missions de la Force Takuba et son départ complet et définitif du territoire de la 

République du Niger.
 3. Les Parties peuvent. à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord.
 4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours par le biais d’une 

notification écrite. Cette dénonciation n’affecte pas les droits ou obligations résultant de l’exécution de l’accord 
préalablement à cette dénonciation.

 5. La dénonciation du présent accord par l’une des Parties est également notifiée aux Partenaires d’opération qui ont 
accepté les droits et obligations du présent accord conformément à l’article 2.

Fait à Niamey, le 28 avril 2020, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également 
foi.

 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernment
 de la République française de la République du Niger
 ALEXANdRE GARCIA, KALLA ANKOURAO,
 Ambassadeur Ministre des Affaires Étrangères,
  de la Coopération,
  de l’integration Africaine et
  des Nigériens à l’Extérieur
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Annexe: Texte de l’acceptation expresse, adressée à la France et au Niger par le Partenaire d’opération.

Monsieur le Président,

Pour la notification à la Partie française : En réponse à la lettre adressée le 9 janvier 2021 par le Président de la 
République du Niger, le Gouvernement de la Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur 
le territoire du Niger au sein de la Force Takuba, placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin 
d’appuyer les forces armées nigériennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités 
terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.
Pour la notification à la Partie nigérienne : En réponse à votre lettre du 9 janvier 2021, le Gouvernement de la 
Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire du Niger au sein de la force Takuba, 
placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin d’appuyer les forces armées nigériennes dans leur 
combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.
Texte de l’acceptation :

<< En application de l’article 2 du Protocole additionnel à l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires 
français au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013 (ci-après l’<<Accord du 25 mars 2013>>) 
et à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger 
relatif au statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité 
au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013 (ci-après l’<<Accord du 19 juilllet 2013>>), entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République du Niger déterminant le statut des détachements 
non français de la Force Takuba, signé le 28 avril 2020 (ci-après le <<Protocole additionnel>>). mon Gouvernement 
accepte expressément les droits et les obligations prévus par les points 2 à 5 de l’Accord du 25 mars 2013 et les 
articles 1 à 11 de l’Accord du 19 juillet 2013, qui se lisent comme suit :

Article 1er

Le présent accord régit le statut du détachement hongrois de la Force Takuba (ci-après le <<détachement 
hongrois>>) présent sur le territoire de la République du Niger dans le cadre de l’intervention française pour la 
sécurité au Sahel.

Article 2
Pendant la durée de leur présence sur le territoire de la République du Niger, les personnels du détachement 
hongrois respectent la législation qui y est en vigueur et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec 
les objectifs de l’intervention française pour la sécurité au Sahel.
Pendant la durée de leur présence sur le territoire de la République du Niger, les personnels du détachement 
hongrois bénéficient, à l’égard de la Partie nigérienne, des immunités et privileges identiques à ceux accordés 
aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Ils 
ne peuvent en particulier faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention. Ils jouissent notamment de 
l’immunité de la jurisdiction pénale de la Partie nigérienne sauf renonciation expresse du Partenaire d’opération 
hongrois.
En cas de crime ou de délit flagrant, les personnels du détachement hongrois justifient de leur identité à la 
demande des autorités nigériennes. Les autorités du Partenaire d’opération hongrois sont immédiatement 
informées et prennent dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour prendre en charge les personnels du 
détachement hongrois concernés.
En cas d’infraction au droit pénal de la Partie nigérienne, les autorités nigériennes compétentes rassemblent les 
éléments de preuve qu’elles mettent à la disposition du Partenaire d’opération hongrois à des fins de poursuite 
éventuelles par les autorités judiciaires du Partenaire d’opération hongrois. La Partie nigérienne est tenue informée 
du déroulement de l’action judiciaire engagée par le Partenaire d’opération hongrois.
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Article 3
 1. L’assistance peut être constituée par la mise en oeuvre du moyens terrestres et aériens, y compris, si la situation le 

demande, par l’exécution d’actions militaires menées par le détachement hongrois et coordonnées avec moyens 
militaires de la République du Niger.

 2. En cas d’urgence, le détachement hongrois peut mener ces actions de manière autonome à la condition d’en 
informer dans les meilleurs délais les autorités compétentes de la République du Niger.

 3. Si les actions menées par le détachement hongrois devaient conduire à la remise de personnes à la Partie 
nigérienne, le Partenaire d’opération hongrois et la Partie nigérienne appliqueraient les règles suivantes :
a) La Partie nigérienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou par 

le Partenaire d’opération hongrois, se conforme aux règles appcicables du droit international des droits de 
l’homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants du 10 décembre 1984.

b) Afin de satisfaire aux obligation constitutionnelles et conventionnelles de la Partie française et du Partenaire 
d’opération hongrois, la Partie nigérienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une 
oeine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue, elle ne soit ni requise ni 
prononcée è l’égard d’une personne remise, et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été 
prononcées, elles ne soient pas executées.

c) Aucune personne remise aux autorités nigériennes en application du présent article ne peut être transférée 
à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités du Partenaire d’opération 
hongrois concernées.

 4. La Partie française, la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois coopèrent en échangeant tout 
renseignement utile à l’évaluation de la menace pesant sur les intérêts des Parties, de la République française, de la 
République du Niger ou du Partenaire d’opération hongrois.

Article 4
La Partie nigérienne facilite l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci aux personnels du détachement 
hongrois sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en 
cours de validité.
La Partie française communique au préalable à la Partie nigérienne la liste des personnels du détachement 
hongrois. Ces personnels sont dispensés des formalités de visa, de contrôle et d’enregistrement des étrangers 
prévues par la législation de la Partie nigérienne.

Article 5
Les personnels du détachement hongrois servent sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les 
insignes qu’ils portent dans les forces armées hongroises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement 
hongrois.

Article 6
La Partie nigérienne reconnaît, pour les personnels du détachement hongrois, la validité du permis de conduire 
délivré par le Partenaire d’opération hongrois ou du permis de conduire international.

Article 7
Sous réserve de l’application de stipulations plus favorables d’autres accords conclus entre la Partie nigérienne et le 
Partenaire d’opération hongrois, les personnels du détachement hongrois informent préalablement et dans un délai 
raisonnable les autorités nigériennes de leurs déplacements. Sauf objection de cette dernière, ils circulent librement 
sur le territoire de la République du Niger y compris dans son espace aérien, en utilisant les moyens de transport 
dont ils disposent et sans qu’ils aient à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie nigérienne. A ce 
titre, les personnels du détachement hongrois sont autorisés à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, 
aéroports, à charge pour le Partenaire d’opération hongrois de payer les redevances et péages y afférents dans les 
mêmes conditions que les forces armées de la Partie nigérienne.

Article 8
Les personnels du détachement hongrois sont autorisés à détenir et porter l’armement et les munitions nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions. Les personnels du détachement hongrois utilisent leur arme de dotation 
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Article 3
 1. L’assistance peut être constituée par la mise en oeuvre du moyens terrestres et aériens, y compris, si la situation le 

demande, par l’exécution d’actions militaires menées par le détachement hongrois et coordonnées avec moyens 
militaires de la République du Niger.

 2. En cas d’urgence, le détachement hongrois peut mener ces actions de manière autonome à la condition d’en 
informer dans les meilleurs délais les autorités compétentes de la République du Niger.

 3. Si les actions menées par le détachement hongrois devaient conduire à la remise de personnes à la Partie 
nigérienne, le Partenaire d’opération hongrois et la Partie nigérienne appliqueraient les règles suivantes :
a) La Partie nigérienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou par 

le Partenaire d’opération hongrois, se conforme aux règles appcicables du droit international des droits de 
l’homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants du 10 décembre 1984.

b) Afin de satisfaire aux obligation constitutionnelles et conventionnelles de la Partie française et du Partenaire 
d’opération hongrois, la Partie nigérienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une 
oeine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue, elle ne soit ni requise ni 
prononcée è l’égard d’une personne remise, et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été 
prononcées, elles ne soient pas executées.

c) Aucune personne remise aux autorités nigériennes en application du présent article ne peut être transférée 
à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités du Partenaire d’opération 
hongrois concernées.

 4. La Partie française, la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois coopèrent en échangeant tout 
renseignement utile à l’évaluation de la menace pesant sur les intérêts des Parties, de la République française, de la 
République du Niger ou du Partenaire d’opération hongrois.

Article 4
La Partie nigérienne facilite l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci aux personnels du détachement 
hongrois sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en 
cours de validité.
La Partie française communique au préalable à la Partie nigérienne la liste des personnels du détachement 
hongrois. Ces personnels sont dispensés des formalités de visa, de contrôle et d’enregistrement des étrangers 
prévues par la législation de la Partie nigérienne.

Article 5
Les personnels du détachement hongrois servent sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les 
insignes qu’ils portent dans les forces armées hongroises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement 
hongrois.

Article 6
La Partie nigérienne reconnaît, pour les personnels du détachement hongrois, la validité du permis de conduire 
délivré par le Partenaire d’opération hongrois ou du permis de conduire international.

Article 7
Sous réserve de l’application de stipulations plus favorables d’autres accords conclus entre la Partie nigérienne et le 
Partenaire d’opération hongrois, les personnels du détachement hongrois informent préalablement et dans un délai 
raisonnable les autorités nigériennes de leurs déplacements. Sauf objection de cette dernière, ils circulent librement 
sur le territoire de la République du Niger y compris dans son espace aérien, en utilisant les moyens de transport 
dont ils disposent et sans qu’ils aient à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie nigérienne. A ce 
titre, les personnels du détachement hongrois sont autorisés à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, 
aéroports, à charge pour le Partenaire d’opération hongrois de payer les redevances et péages y afférents dans les 
mêmes conditions que les forces armées de la Partie nigérienne.

Article 8
Les personnels du détachement hongrois sont autorisés à détenir et porter l’armement et les munitions nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions. Les personnels du détachement hongrois utilisent leur arme de dotation 
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conformément à la législation hongroise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles 
hongroises.
Les personnels du détachement hongrois sont autorisés à prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les 
autorités nigériennes compétentes, pour assurer la protection, celle de leurs matériels, et celles des installations et 
terrains mis à leur disposition.

Article 9
Les importations et réexportations de matériel, d’équipements, munitions, ravitaillements et approvisionnements 
du Partenaire d’opération hongrois sont effectuées en franchise de tout frais et taxes douaniers.
Toutefois, ces importations et réexportations sont effectuées dans le respect des procédures en vigueur sur le 
territoire de la Partie nigérienne.
Les achats de biens et services effectuées par ou pour le Partenaire d’opération hongrois sur le territoire de la Partie 
nigérienne sont exonérés de tous impôts, taxes, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements 
communautaires de solidarité (UEMOA et CEdEAO).

Article 10
La Partie nigérienne met gratuitement à la disposition des personnels du détachement hongrois les matériels, 
installations et terrains nécessaires à l’intervention française pour la sécurité au Sahel, selon des modalités 
convenues entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.
Si le Partenaire d’opération hongrois réalise des travaux sur ces terrains et installations, ils resteront la propriété de 
la Partie nigérienne à la fin de la mission du détachement hongrois, selon des modalités fixées d’un commun accord 
entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.
Les terrains et installations mis à la disposition des personnels du détachement hongrois sont restitués en l’état 
d’usage à la Partie nigérienne.
La Partie nigérienne autorise le Partenaire d’opération hongrois à mettre en oeuvre des systèmes de communication 
pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie nigérienne.
La Partie nigérienne foumrit, dans la limite de ses moyens, le soutien logistique demandé par les personnels du 
détachement hongrois, dans des conditions convenues entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Article 11
En cas de dommage causé, conjointement ou par la Partie nigérienne ou le Partenaire d’opération hongrois, à 
l’occasion du stationnement du détachement hongrois ou de l’exécution par le détachement hongrois de ses 
missions, la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois s’efforcent de procéder à la réparation dudit 
dommage par le biais de consultations et négociations par voie diplomatique.

Article 12
Tout différend entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois concernant l’application ou 
l’interprétation des stipulations de la présente acceptation est réglé par voie diplomatique.

Article 13
En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole additionnel, le Gouvernement 
de la Hongrie dégage expressément la Partie française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et 
obligations tant vis-à-vis du Gouvernement de la Hongrie que de la Partie nigérienne.

Article 14
La présente acceptation entre en vigueur à la date de réception par la Partie française ou par la Partie nigérienne de 
la dernière notification par le Partenaire d’opération hongrois.
Elle produit ses effets pendant une période de six mois, tacitement renouvelable.
Le Partenaire d’opération hongrois, la Partie française ou la Partie nigérienne peuvent dénoncer cette acceptation 
par le biais d’une notification écrite. Cette dénonciation prend effet selon des modalités convenues d’un commun 
accord entre le Partenaire d’opération hongrois, la Partie française et la Partie nigérienne. Elle n’affecte pas les droits 
ou les obligations résultant de l’exécution de l’acceptation préalablement à cette dénonciation.>>
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A Kormány 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § 
b) pontjában,
a 4.  § és az  5.  §, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.)  
Korm. rendelet
a) 2/A. §-ában a „4. sora szerinti” szövegrész helyébe az „5. sora szerinti” szöveg, valamint
b) 2/B. § (1) és (2) bekezdésében az „5. sora szerinti” szövegrész helyébe a „6. sora szerinti” szöveg
lép.

2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 
3. melléklet 45. pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.  
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 71. §-sal egészül ki:
„71.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr63.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 76. sorát a Módr63. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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A Kormány 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § 
b) pontjában,
a 4.  § és az  5.  §, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.)  
Korm. rendelet
a) 2/A. §-ában a „4. sora szerinti” szövegrész helyébe az „5. sora szerinti” szöveg, valamint
b) 2/B. § (1) és (2) bekezdésében az „5. sora szerinti” szövegrész helyébe a „6. sora szerinti” szöveg
lép.

2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 
3. melléklet 45. pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.  
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 71. §-sal egészül ki:
„71.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr63.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 76. sorát a Módr63. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 594/2021. (x. 27.) korm. rendelethez

Az R1. 3. melléklete a következő 45. ponttal egészül ki:
„45. a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 
szerinti beruházás.”

2. melléklet az 594/2021. (x. 27.) korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 76. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

76.
Gyáregység létrehozására 
irányuló beruházás 
Alsónémedi területén

Alsónémedi közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület  
2583 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott

A Kormány 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 2. melléklet 57. sora szerinti beruházás tekintetében a beruházás építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
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A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által 
történő kötelező igénybevételéről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,
b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,
d) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,
e) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
f ) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a  honvédek jogállásáról szóló 
2012.  évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –,

g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó 
szociális szolgáltatónál, intézményben,

h) a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
i) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,
j) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
k) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 

(a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél
foglalkoztatott személy.

 (2) Az  e  rendeletben foglaltakat az  (1)  bekezdés a)–d), g) és h)  pontja szerinti intézménynél foglalkoztatottakra 
csak abban az  esetben kell alkalmazni, ha az  intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik, 
azzal, hogy az  önkormányzati fenntartású intézmények esetében [ideértve az  (1)  bekezdés j)  pontja szerinti 
szervet is] a  fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a  fővárosi fenntartású 
intézményeknél a főpolgármester dönt az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

 (3) Az e  rendeletben foglaltakat az  állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok 
többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 
nem kell alkalmazni.

 (4) E rendeletet az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával 
működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott, az  (1)  bekezdés e) vagy f )  pontja szerinti törvényben 
meghatározott jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.

2. § (1) Az  a  foglalkoztatott, aki e  rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást 
(a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan 
ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás második dózisát az  oltóorvos által meghatározott időpontban 
felvenni.

 (2) A  munkáltató állapítja meg, hogy a  foglalkoztatott az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja vagy ab)  alpontja szerinti 
foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az  e-mail 



2021. évi 12. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1341M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 197. szám 8887

A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által 
történő kötelező igénybevételéről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,
b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,
d) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,
e) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
f ) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a  honvédek jogállásáról szóló 
2012.  évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –,

g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó 
szociális szolgáltatónál, intézményben,

h) a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
i) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,
j) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
k) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 

(a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél
foglalkoztatott személy.

 (2) Az  e  rendeletben foglaltakat az  (1)  bekezdés a)–d), g) és h)  pontja szerinti intézménynél foglalkoztatottakra 
csak abban az  esetben kell alkalmazni, ha az  intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik, 
azzal, hogy az  önkormányzati fenntartású intézmények esetében [ideértve az  (1)  bekezdés j)  pontja szerinti 
szervet is] a  fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a  fővárosi fenntartású 
intézményeknél a főpolgármester dönt az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

 (3) Az e  rendeletben foglaltakat az  állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok 
többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 
nem kell alkalmazni.

 (4) E rendeletet az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával 
működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott, az  (1)  bekezdés e) vagy f )  pontja szerinti törvényben 
meghatározott jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.

2. § (1) Az  a  foglalkoztatott, aki e  rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást 
(a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan 
ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás második dózisát az  oltóorvos által meghatározott időpontban 
felvenni.

 (2) A  munkáltató állapítja meg, hogy a  foglalkoztatott az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja vagy ab)  alpontja szerinti 
foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az  e-mail 
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használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a  foglalkoztatottat. A  tájékoztatásnak ki kell terjednie a  védőoltás 
elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az  a  foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból 
ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

 (4) Az  orvosi szakvéleményt a  foglalkoztatott kezdeményezésére a  munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-
egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a  foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett 
tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott 
háziorvosa adja ki.

 (5) A  védőoltás felvételét a  foglalkoztatott a  munkáltató felhívására öt napon belül köteles a  munkáltató által 
meghatározott módon igazolni a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az  alábbi 
dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:
a) a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-

oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, 
a védőoltásról szóló igazolás,

d) az  Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az  a  védőoltás beadásának 
megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,

e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország 
elismeri, és ennek tényét a  külpolitikáért felelős miniszter a  határrendészetért felelős miniszterrel 
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

 (6) E rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag 
vehető figyelembe.

 (7) Azt a  foglalkoztatottat, aki a  védőoltást nem vette fel az  (1)  bekezdés a), illetve b)  pontjában vagy 
a  (12)  bekezdésben meghatározott határidőig, a  munkáltató felhívja, hogy a  védőoltást a  felhívástól számított 
15 napon belül vegye fel, és annak felvételét az (5) bekezdésben meghatározott módon igazolja, vagy a (4) bekezdés 
szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

 (8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a (4) bekezdés szerinti 
orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli 
szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el.

 (9) A  munkáltató – a  foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a  foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, 
illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a  fizetés nélküli szabadság (8)  bekezdés szerinti 
elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a) a  foglalkoztatott a  védőoltás felvételét nem igazolta a  munkáltató felé az  (5)  bekezdésben meghatározott 

módon, és
b) a foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.

 (10) A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9)  bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén 
a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

 (11) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelését követően – de legfeljebb egy éven 
belül – felveszi a  védőoltást, vagy bemutatja a  (4)  bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt, a  munkáltató a  fizetés 
nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

 (12) Az a  foglalkoztatott, aki az e  rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül 
a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a  rendelkezésre állási és munkavégzési 
kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag 
esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

 (13) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormány által kijelölt szerv ellenőrzi.
 (14) A szolgálati rend figyelembevételével

a) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti foglalkoztatottak esetében – a b) pontban meghatározott kivétellel – 
a rendészetért felelős miniszter,

b) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter az általa irányított polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatnál foglalkoztatottak esetében,
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c) az 1. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti foglalkoztatottak és az 1. § (3) bekezdése szerinti foglalkoztatottak közül 
a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a honvédelemért felelős miniszter

az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.
 (15) Az e rendelet hatálybalépésekor

a) tartós külszolgálaton lévő foglalkoztatottak tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter,
b) a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kirendelt foglalkoztatottak tekintetében 

az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
az (1) bekezdés a) pontjában és a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.

3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak
a) a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, 

valamint
b) a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára
vonatkozó adatokat.

 (2) A  Kormány által a  2.  § (13)  bekezdése alapján kijelölt szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
megismerheti.

 (3) A  munkáltató és a  Kormány által a  2.  § (13)  bekezdése alapján kijelölt szerv az  (1)  bekezdés szerinti adatokat 
csak az  adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

4. § (1) E rendelet alkalmazása során munkáltató alatt a Kit. személyi állományába tartozók esetén a Kit. 80. § (3) bekezdése 
szerinti kormányzati igazgatási szervet, a  NAV szj.tv. személyi állományában tartozók esetén a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt kell érteni.

 (2) Abban az esetben, ha a polgármester vagy a főpolgármester az 1. § (2) bekezdése alapján az e rendelet alkalmazását 
elrendeli,
a) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően a  munkáltató határozza meg a  védőoltás felvételének határidejét, 

ami egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisa 
tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen,

b) a  2.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  munkáltató által meghatározott határidőt kell figyelembe venni 
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő helyett.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. november 15-én lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 22/2021. (XI. 5.) HM rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló  
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 93.  § 28.  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 
2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 26.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában és a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában 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. § (1) A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti szervezet, 
valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, a Hvt. 80. § 
13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény,”

 (2) A Rendelet 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) honvédségi nyugdíjas: a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 1. § d) pontja szerinti személy, a nyugdíjas 
kormánytisztviselő kivételével,”

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyenesági rokonra vonatkozó, e rendelet szerinti szabályokat alkalmazni kell a mostoha-, örökbefogadó- és 
nevelőszülőre, valamint a mostoha-, örökbefogadott- és nevelt gyermekre is.
(4) A  kormánytisztviselőre vonatkozó, e  rendelet szerinti szabályokat alkalmazni kell a  politikai szolgálati 
jogviszonyban és a biztosi jogviszonyban álló személyekre is.
(5) E rendelet alkalmazásában a felszámítási alap 38 650 forint.”

2. §  A Rendelet 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azt az  elhunytat, aki politikai vagy szakmai felsővezetőként – korábban állami vezetőként – honvédelmi 
területen vagy a  honvédelem érdekében tevékenykedett, a  miniszter egyedi döntése alapján a  „Honvédelmi 
Minisztérium saját halottjává” nyilváníthatja.
(5) Nem minősíthető az  a  nyugállományú katona, akinek szolgálati viszonya lefokozás vagy szolgálati viszony 
megszüntetése fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, 
szolgálati viszony keretében betöltött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával, vagy méltatlanná válás, nemzetbiztonsági szempontból katonai 
szolgálatra alkalmatlanság miatt szűnt meg, továbbá akinek a  fegyelmi vagy becsületbírósági eljárás alapján 
– a lefokozás mellőzésével – a hivatásos szolgálatból nyugállományba helyezését rendelték el.”

3. §  A Rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A „Magyar Honvédség halottjává” az elhunyt honvéd vagy nyugállományú katona akkor nyilvánítható, ha)
„f ) a  nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok és nyugdíjas kormánytisztviselők honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetének munkájában legalább 10 éven keresztül aktív vezetői tevékenységet végzett.”
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c) az 1. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti foglalkoztatottak és az 1. § (3) bekezdése szerinti foglalkoztatottak közül 
a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a honvédelemért felelős miniszter

az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.
 (15) Az e rendelet hatálybalépésekor

a) tartós külszolgálaton lévő foglalkoztatottak tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter,
b) a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kirendelt foglalkoztatottak tekintetében 

az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
az (1) bekezdés a) pontjában és a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.

3. § (1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak
a) a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, 

valamint
b) a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára
vonatkozó adatokat.

 (2) A  Kormány által a  2.  § (13)  bekezdése alapján kijelölt szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
megismerheti.

 (3) A  munkáltató és a  Kormány által a  2.  § (13)  bekezdése alapján kijelölt szerv az  (1)  bekezdés szerinti adatokat 
csak az  adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

4. § (1) E rendelet alkalmazása során munkáltató alatt a Kit. személyi állományába tartozók esetén a Kit. 80. § (3) bekezdése 
szerinti kormányzati igazgatási szervet, a  NAV szj.tv. személyi állományában tartozók esetén a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt kell érteni.

 (2) Abban az esetben, ha a polgármester vagy a főpolgármester az 1. § (2) bekezdése alapján az e rendelet alkalmazását 
elrendeli,
a) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően a  munkáltató határozza meg a  védőoltás felvételének határidejét, 

ami egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisa 
tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen,

b) a  2.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  munkáltató által meghatározott határidőt kell figyelembe venni 
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő helyett.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. november 15-én lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 22/2021. (XI. 5.) HM rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló  
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 93.  § 28.  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 
2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 26.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában és a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában 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. § (1) A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti szervezet, 
valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, a Hvt. 80. § 
13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény,”

 (2) A Rendelet 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) honvédségi nyugdíjas: a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 1. § d) pontja szerinti személy, a nyugdíjas 
kormánytisztviselő kivételével,”

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyenesági rokonra vonatkozó, e rendelet szerinti szabályokat alkalmazni kell a mostoha-, örökbefogadó- és 
nevelőszülőre, valamint a mostoha-, örökbefogadott- és nevelt gyermekre is.
(4) A  kormánytisztviselőre vonatkozó, e  rendelet szerinti szabályokat alkalmazni kell a  politikai szolgálati 
jogviszonyban és a biztosi jogviszonyban álló személyekre is.
(5) E rendelet alkalmazásában a felszámítási alap 38 650 forint.”

2. §  A Rendelet 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azt az  elhunytat, aki politikai vagy szakmai felsővezetőként – korábban állami vezetőként – honvédelmi 
területen vagy a  honvédelem érdekében tevékenykedett, a  miniszter egyedi döntése alapján a  „Honvédelmi 
Minisztérium saját halottjává” nyilváníthatja.
(5) Nem minősíthető az  a  nyugállományú katona, akinek szolgálati viszonya lefokozás vagy szolgálati viszony 
megszüntetése fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, 
szolgálati viszony keretében betöltött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával, vagy méltatlanná válás, nemzetbiztonsági szempontból katonai 
szolgálatra alkalmatlanság miatt szűnt meg, továbbá akinek a  fegyelmi vagy becsületbírósági eljárás alapján 
– a lefokozás mellőzésével – a hivatásos szolgálatból nyugállományba helyezését rendelték el.”

3. §  A Rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A „Magyar Honvédség halottjává” az elhunyt honvéd vagy nyugállományú katona akkor nyilvánítható, ha)
„f ) a  nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok és nyugdíjas kormánytisztviselők honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetének munkájában legalább 10 éven keresztül aktív vezetői tevékenységet végzett.”
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4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Honvédség a kegyeleti gondoskodás keretén belül)
„e) a  „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” vagy a  „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén emlékük megőrzésére sírjelet, síremléket állít, és a síremlékállításig, de legfeljebb a temetést követő 1 évig 
hozzájárul a temetési hely gondozásának költségeihez,
f ) a „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunyt esetén sírjel-, síremlékavatást és koszorúzást rendez, illetve az  elhunyt érdemei alapján emléktáblát, 
emlékhelyet létesíthet,”

 (2) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunytról való megemlékezésként sírjel-, síremlékavatáskor, Halottak Napján, a Magyar Hősök Emlékünnepén vagy 
születésének kerek – azaz minden 10. – évfordulója alkalmából az állományilletékes parancsnok, illetve a Honvédség 
központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve a sírjelnél, síremléknél koszorút helyezhet el.”

 (3) A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A minősítésre jogosult parancsnok és a honvédelmi szervezet vezetője a honvéd, közalkalmazott, honvédelmi 
alkalmazott és kormánytisztviselő, honvédelmi területen vagy a  honvédelem érdekében politikai vagy szakmai 
felsővezetőként – korábban állami vezetőként – tevékenykedő személy, valamint nyugállományú katona, nyugdíjas 
kormánytisztviselő és honvédségi nyugdíjas elhalálozása esetén temetéskor és évfordulós koszorúzások alkalmával 
koszorút és sírcsokrot vásárolhat.”

5. §  A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (2) bekezdése szerint minősített személy esetében a katonai tiszteletadással történő temetési szertartás 
nem alkalmazható. Az ettől való eltérést különös méltánylást érdemlő esetben, figyelemmel az elhunyt pályafutása 
során kifejtett érdemeire, valamint a haláleset körülményeire, a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: 
MH PK) engedélyezheti.”

6. § (1) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MH PK engedélyével annak az 5. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó elhunytnak, aki tevékenységével 
kiemelkedően szolgálta a honvédelem ügyét, a (3) bekezdés e) pontja szerinti díszkíséret és gyászzene biztosítható.”

 (2) A Rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” nyilvánított elhunyt esetén a díszkíséretet szakasz, vagy a miniszter 
egyedi döntése alapján századszintű alegység, a gyászzenét katonazenekar biztosíthatja.”

7. §  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Honvédség viseli
a) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti költségeket legfeljebb 
a  felszámítási alap tizenötszöröséig, valamint a 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségnek a  ténylegesen 
felmerült és a honvédelmi szervezet részére kiállított, számlával igazolt összegét,
b) a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, valamint a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti költségeket legfeljebb a felszámítási alap hússzorosáig,
c) a  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti 
költségeket legfeljebb a felszámítási alap hétszereséig, azzal, hogy a budapesti temetőkben történő temetésnél ezt 
az összeget 25%-kal növelni kell,
d) a „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunyt emlékművének, emléktáblájának és sírjelének vagy síremlékének költségeit,
da) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb a  felszámítási alap tizennyolcszorosáig, valamint ha 
a 4. § (5) bekezdése szerint emléktábla, kopjafa állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb a felszámítási 
alap háromszorosáig,
db) a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, valamint a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén legfeljebb a  felszámítási alap tízszereséig, valamint ha a  4.  § (5)  bekezdése szerint emléktábla, kopjafa 
állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb a felszámítási alap háromszorosáig,
e) az elhunyt holttestének vagy hamvainak belföldön, a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítása miatt indokoltan 
felmerülő, a honvédelmi szervezet nevére kiállított – szállítási viszonylatot tartalmazó – számlával igazolt költségeit,
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4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Honvédség a kegyeleti gondoskodás keretén belül)
„e) a  „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” vagy a  „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén emlékük megőrzésére sírjelet, síremléket állít, és a síremlékállításig, de legfeljebb a temetést követő 1 évig 
hozzájárul a temetési hely gondozásának költségeihez,
f ) a „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunyt esetén sírjel-, síremlékavatást és koszorúzást rendez, illetve az  elhunyt érdemei alapján emléktáblát, 
emlékhelyet létesíthet,”

 (2) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunytról való megemlékezésként sírjel-, síremlékavatáskor, Halottak Napján, a Magyar Hősök Emlékünnepén vagy 
születésének kerek – azaz minden 10. – évfordulója alkalmából az állományilletékes parancsnok, illetve a Honvédség 
központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve a sírjelnél, síremléknél koszorút helyezhet el.”

 (3) A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A minősítésre jogosult parancsnok és a honvédelmi szervezet vezetője a honvéd, közalkalmazott, honvédelmi 
alkalmazott és kormánytisztviselő, honvédelmi területen vagy a  honvédelem érdekében politikai vagy szakmai 
felsővezetőként – korábban állami vezetőként – tevékenykedő személy, valamint nyugállományú katona, nyugdíjas 
kormánytisztviselő és honvédségi nyugdíjas elhalálozása esetén temetéskor és évfordulós koszorúzások alkalmával 
koszorút és sírcsokrot vásárolhat.”

5. §  A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (2) bekezdése szerint minősített személy esetében a katonai tiszteletadással történő temetési szertartás 
nem alkalmazható. Az ettől való eltérést különös méltánylást érdemlő esetben, figyelemmel az elhunyt pályafutása 
során kifejtett érdemeire, valamint a haláleset körülményeire, a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: 
MH PK) engedélyezheti.”

6. § (1) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MH PK engedélyével annak az 5. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó elhunytnak, aki tevékenységével 
kiemelkedően szolgálta a honvédelem ügyét, a (3) bekezdés e) pontja szerinti díszkíséret és gyászzene biztosítható.”

 (2) A Rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” nyilvánított elhunyt esetén a díszkíséretet szakasz, vagy a miniszter 
egyedi döntése alapján századszintű alegység, a gyászzenét katonazenekar biztosíthatja.”

7. §  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Honvédség viseli
a) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti költségeket legfeljebb 
a  felszámítási alap tizenötszöröséig, valamint a 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségnek a  ténylegesen 
felmerült és a honvédelmi szervezet részére kiállított, számlával igazolt összegét,
b) a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, valamint a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti költségeket legfeljebb a felszámítási alap hússzorosáig,
c) a  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti 
költségeket legfeljebb a felszámítási alap hétszereséig, azzal, hogy a budapesti temetőkben történő temetésnél ezt 
az összeget 25%-kal növelni kell,
d) a „Hősi halottá”, a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított 
elhunyt emlékművének, emléktáblájának és sírjelének vagy síremlékének költségeit,
da) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb a  felszámítási alap tizennyolcszorosáig, valamint ha 
a 4. § (5) bekezdése szerint emléktábla, kopjafa állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb a felszámítási 
alap háromszorosáig,
db) a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, valamint a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetén legfeljebb a  felszámítási alap tízszereséig, valamint ha a  4.  § (5)  bekezdése szerint emléktábla, kopjafa 
állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb a felszámítási alap háromszorosáig,
e) az elhunyt holttestének vagy hamvainak belföldön, a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítása miatt indokoltan 
felmerülő, a honvédelmi szervezet nevére kiállított – szállítási viszonylatot tartalmazó – számlával igazolt költségeit,
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f ) a  külföldön szolgálatot teljesítő honvéd külföldön történő elhalálozása esetén a  hazaszállítás honvédelmi 
szervezet nevére kiállított számlával igazolt költségeit és
g) az elhunytak temetési helyének gondozása, sírjele, síremléke karbantartásának éves költségeként
ga) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetében a felszámítási alap 25%-át,
gb) a „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, valamint a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 
esetében a felszámítási alap 15%-át.
(2) A 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetekben, illetve a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyéb megemlékezéskor 
a  koszorú költsége a  honvédelmi szervezet költségvetése terhére a  honvédelmi szervezet nevére kiállított számla 
alapján számolható el.
(3) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos és szerződéses katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, 
a  kormánytisztviselő, a  közalkalmazott, illetve a  honvédelmi alkalmazott házastársa, élettársa, – a  nagyszülő és 
dédszülő kivételével – egyenesági rokona halála esetén egy koszorú költségének elszámolását engedélyezheti.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti koszorú költségeként a  felszámítási alap 40%-a, sírcsokorra a  felszámítási alap 
20%-a számolható el. A  koszorú és sírcsokor költségeként elszámolható összeget október 15. és március 15. 
között 25%-kal kell növelni. A  miniszter, a  miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti 
államtitkára, a HM közigazgatási államtitkára, a HM honvédelmi államtitkára, a HM helyettes államtitkára, valamint 
az MH PK nevében elhelyezett koszorú költségeként a felszámítási alap 100%-a számolható el.
(5) A  „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak sírhelyét, urnafülkéjét és a  temetési helye feletti rendelkezési jogot 
határozatlan időre kell megváltani vagy meghosszabbítani. A „Honvédelmi Minisztérium saját halottjává”, a „Magyar 
Honvédség halottjává” vagy a „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunyt temetési helye feletti rendelkezési 
jog egy alkalommal, legfeljebb 25 évre váltható meg, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a temető fenntartásáért 
felelős helyi önkormányzat rendeletében a  25 éves időtartamnál hosszabb egyszeri megváltási időt határoz meg. 
Ettől eltérően az  elhunyt pályafutására, halálának körülményeire való tekintettel a  miniszter kérelemre egyedileg 
dönt a  temetési hely feletti rendelkezési jog egy alkalommal történő újraváltásáról. A  Honvédség a  temetési hely 
feletti rendelkezési jog egy alkalommal történő újraváltásával összefüggő költségek megtérítését legfeljebb 
a felszámítási alap tízszereséig viseli.
(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a minősítésre 
jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezi. A  költségek megtérítésére és elszámolására a „Katonai 
szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

8. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A honvéd állományilletékes parancsnokának engedélye alapján temetési segély adható kérelemre
a) a  honvéd részére, ha a  vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa vagy – nagyszülő és dédszülő 
kivételével – egyenesági rokona elhalálozott,
b) honvéd elhalálozása esetén az  elhalálozás időpontjában az  elhunyttal közös háztartásban élő házastárs vagy 
élettárs részére, ha ilyen nincs, az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó részére.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti temetési segély kifizetése a honvéd nevére kiállított számla leadása ellenében 
engedélyezhető.
(3) A temetési segély összege az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a honvéd Hjt. 122. § (1) bekezdésében 
foglalt illetményelemek alapján – az  esetleges letiltások figyelmen kívül hagyásával – számított havi nettó 
illetménye eléri vagy meghaladja a  honvéd által kifizetett és számlákkal igazolt temetési költség összegét, 
a felszámítási alap 130%-a, egyéb esetben a felszámítási alap 190%-a.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a távolléti díj helyett
a) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés és a tanulmányi 
pótlék együttes, és
b) a  szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona esetében a  szolgálati helye szerinti 
állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak 
és besorolási kategóriának megfelelően számított alapilletmény
összegét kell figyelembe venni.
(5) A temetési segély összegét az (1) bekezdés b) pontjába tartozók részére a (3) bekezdés figyelembevételével kell 
meghatározni, azzal, hogy nettó illetmény számításánál a  közeli hozzátartozó illetményéről, munkabéréről vagy 
egyéb rendszeres jövedeleméről kiállított okmányban (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) foglaltakat 
kell figyelembe venni. Ha a  közeli hozzátartozó a  kérelméhez nem nyújt be jövedelemigazolást vagy abból 
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nem állapítható meg egyértelműen a  jövedelem és a  temetési költség összege, a  közeli hozzátartozó részére 
a (3) bekezdésben meghatározott alacsonyabb temetési segély összeget kell biztosítani.
(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti honvéd kérelmét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton, 
a  HM  Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus 
ügyintézés esetén a  kérelemhez a  (2)  bekezdése szerinti számlát digitális másolatként kell csatolni. A  Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója az elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja meg.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjába tartozók a temetési segélyre vonatkozó kérelmet írásban, papír alapon nyújthatják 
be az elhunyt honvéd állományilletékes parancsnoka részére.
(8) Ha több honvéd ugyanazon, (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzátartozója halálozik el, temetési segély kizárólag 
azon honvéd részére biztosítható, aki az  elhunyt temettetéséről gondoskodott. Ha több honvéd is gondoskodott 
ugyanazon elhunyt temettetéséről, temetési segély abban az  esetben biztosítható, ha a  honvédek közös 
nyilatkozatban rögzítik azt, hogy a kifizetés melyikük részére történjen.”

9. §  A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Az  elhunyt honvéd állományilletékes parancsnoka engedélye alapján a  Honvédség az  elhalálozás 
időpontjában az  elhunyttal közös háztartásban élő házastárs vagy élettárs részére, ha ilyen nincs, az  intézkedésre 
jogosult közeli hozzátartozó részére intézményes temetési segélyt folyósít,
a) ha a honvéd a szolgálati feladat teljesítése közben baleset vagy betegség következtében veszíti életét,
b) ha a halál a tényleges katonai szolgálat megszűnését követő egy éven belül, szolgálati kötelmekkel összefüggő 
okból következik be.
(2) Az intézményes temetési segély összege az elhunyt honvéd utolsó havi távolléti díjának háromszorosa.
(3) A (2) bekezdés szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését a miniszter engedélyezheti 
a jogosult kérelmére, a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeire tekintettel. Ha az elhunytat „Hősi halottá” 
minősítették, a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is engedélyezheti a (2) bekezdés szerinti 
összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti kérelmet a  jogosult a  miniszternek címezve az  állományilletékes parancsnoknál 
nyújthatja be.”

10. §  A Rendelet 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„8. A kormánytisztviselőkre, közalkalmazottakra és honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó kegyeleti 
gondoskodás
13.  § (1) Az  elhunyt közalkalmazottat, honvédelmi alkalmazottat a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilváníthatja. A  közszolgálat halottjává nyilvánított elhunyt 
kormánytisztviselőre a HM közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az  elhunyt honvédségi nyugdíjast a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szervének 
vezetője a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilváníthatja, ha honvédelmi szervezetnél legalább 20 év 
munkaviszonnyal, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal – ideértve 
a  politikai szolgálati jogviszonyt és a  biztosi jogviszonyt is – rendelkezett, és ezt a  volt munkáltató személyügyi 
szerve vagy az  elhunyttal közös háztartásban élt házastársa, élettársa, vagy egyenesági rokona hitelt érdemlően 
igazolja.
(3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól a  miniszter kérelem alapján eltérhet, ha az  elhunyt a  honvédelem érdekében 
kifejtett tevékenységével kiemelkedően szolgálta a  honvédelem ügyét, valamint a  honvédelmi hagyományok 
ápolása területén kiemelkedő tevékenységet végzett.
(4) A „Honvédelmi szervezet saját halottjává” történő nyilvánítás esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–e) és j)  pontjában 
meghatározott kegyeleti költségek és a  9.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti költségek vállalhatók át. A  költségek 
megtérítésére és elszámolására a „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezések az  irányadóak, a  (6) és 
(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(5) A  kormánytisztviselőre, közalkalmazottra és honvédelmi alkalmazottra a  4.  § (3)  bekezdését, a  10. és a  11.  §-t, 
a honvédségi nyugdíjasra és a nyugdíjas kormánytisztviselőre a 4. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az  a  közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott vagy honvédségi nyugdíjas, aki a  halálát szándékosan maga 
okozta, vagy a  halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapota következménye, csak különös méltánylást 
érdemlő esetben – figyelemmel az  elhunyt pályafutása során kifejtett érdemeire, valamint a  haláleset 
körülményeire – nyilvánítható a „Honvédelmi szervezet saját halottjává”.
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nem állapítható meg egyértelműen a  jövedelem és a  temetési költség összege, a  közeli hozzátartozó részére 
a (3) bekezdésben meghatározott alacsonyabb temetési segély összeget kell biztosítani.
(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti honvéd kérelmét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton, 
a  HM  Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus 
ügyintézés esetén a  kérelemhez a  (2)  bekezdése szerinti számlát digitális másolatként kell csatolni. A  Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója az elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja meg.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjába tartozók a temetési segélyre vonatkozó kérelmet írásban, papír alapon nyújthatják 
be az elhunyt honvéd állományilletékes parancsnoka részére.
(8) Ha több honvéd ugyanazon, (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzátartozója halálozik el, temetési segély kizárólag 
azon honvéd részére biztosítható, aki az  elhunyt temettetéséről gondoskodott. Ha több honvéd is gondoskodott 
ugyanazon elhunyt temettetéséről, temetési segély abban az  esetben biztosítható, ha a  honvédek közös 
nyilatkozatban rögzítik azt, hogy a kifizetés melyikük részére történjen.”

9. §  A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Az  elhunyt honvéd állományilletékes parancsnoka engedélye alapján a  Honvédség az  elhalálozás 
időpontjában az  elhunyttal közös háztartásban élő házastárs vagy élettárs részére, ha ilyen nincs, az  intézkedésre 
jogosult közeli hozzátartozó részére intézményes temetési segélyt folyósít,
a) ha a honvéd a szolgálati feladat teljesítése közben baleset vagy betegség következtében veszíti életét,
b) ha a halál a tényleges katonai szolgálat megszűnését követő egy éven belül, szolgálati kötelmekkel összefüggő 
okból következik be.
(2) Az intézményes temetési segély összege az elhunyt honvéd utolsó havi távolléti díjának háromszorosa.
(3) A (2) bekezdés szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését a miniszter engedélyezheti 
a jogosult kérelmére, a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeire tekintettel. Ha az elhunytat „Hősi halottá” 
minősítették, a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is engedélyezheti a (2) bekezdés szerinti 
összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti kérelmet a  jogosult a  miniszternek címezve az  állományilletékes parancsnoknál 
nyújthatja be.”

10. §  A Rendelet 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„8. A kormánytisztviselőkre, közalkalmazottakra és honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó kegyeleti 
gondoskodás
13.  § (1) Az  elhunyt közalkalmazottat, honvédelmi alkalmazottat a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilváníthatja. A  közszolgálat halottjává nyilvánított elhunyt 
kormánytisztviselőre a HM közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az  elhunyt honvédségi nyugdíjast a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szervének 
vezetője a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilváníthatja, ha honvédelmi szervezetnél legalább 20 év 
munkaviszonnyal, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal – ideértve 
a  politikai szolgálati jogviszonyt és a  biztosi jogviszonyt is – rendelkezett, és ezt a  volt munkáltató személyügyi 
szerve vagy az  elhunyttal közös háztartásban élt házastársa, élettársa, vagy egyenesági rokona hitelt érdemlően 
igazolja.
(3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól a  miniszter kérelem alapján eltérhet, ha az  elhunyt a  honvédelem érdekében 
kifejtett tevékenységével kiemelkedően szolgálta a  honvédelem ügyét, valamint a  honvédelmi hagyományok 
ápolása területén kiemelkedő tevékenységet végzett.
(4) A „Honvédelmi szervezet saját halottjává” történő nyilvánítás esetén a  8.  § (2)  bekezdés a)–e) és j)  pontjában 
meghatározott kegyeleti költségek és a  9.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti költségek vállalhatók át. A  költségek 
megtérítésére és elszámolására a „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezések az  irányadóak, a  (6) és 
(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(5) A  kormánytisztviselőre, közalkalmazottra és honvédelmi alkalmazottra a  4.  § (3)  bekezdését, a  10. és a  11.  §-t, 
a honvédségi nyugdíjasra és a nyugdíjas kormánytisztviselőre a 4. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az  a  közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott vagy honvédségi nyugdíjas, aki a  halálát szándékosan maga 
okozta, vagy a  halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapota következménye, csak különös méltánylást 
érdemlő esetben – figyelemmel az  elhunyt pályafutása során kifejtett érdemeire, valamint a  haláleset 
körülményeire – nyilvánítható a „Honvédelmi szervezet saját halottjává”.
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(7) A  (6)  bekezdés alapján minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a  munkáltatói 
jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezi. A  költségek megtérítésére és elszámolására a  „Katonai 
szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

11. §  A Rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „Hjt.” szövegrész helyébe a  „honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi 

CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „kormánytisztviselőként” szövegrész helyébe a  „kormánytisztviselőként 

– ideértve a politikai szolgálati jogviszonyban és a biztosi jogviszonyban állót is –,” szöveg,
c) 4.  § (7)  bekezdésében a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe 

a „miniszter” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete
a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 15., 16., 18.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10.  § tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 11.  § tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18. és 25.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott gép kezelőjének képzésére és vizsgáztatására, továbbá a gép 
kezeléséhez a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 19.§ (5)  bekezdése alapján 
szükséges szakmai képesítés megszerzését tanúsító igazolvány (a továbbiakban: gépkezelői jogosítvány) kiadására 
terjed ki.

 (2) E  rendeletet nem kell alkalmazni a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a  hivatásos tűzoltóság és a  Magyar 
Honvédség által üzemeltetett gépek, továbbá az  egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil 
kivitelezésű – telepített – gépsorok részét képező gépeket működtető gépkezelők képzésére és vizsgáztatására.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. anyakönyvi szám: a  vizsgajegyzőkönyvön szereplő, a  tanulót azonosító sorszámból, a  vizsga évszámából és 

a vizsgajegyzőkönyv számából képzett egyedi azonosító,
2. gépcsoport: az  egyes gépek tekintetében a  munkavégzés célja és módja, valamint a  gép szerkezeti 

kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négyjegyű számkóddal azonosított csoport,
3. gépfőcsoport: a munkavégzés szakmai irányán belüli, kétjegyű számkóddal azonosított csoport,



1348 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2021. évi 12. szám 

Határozatok

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	202.	szám 9265

IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 29/2021. (XI. 9.) OGY határozata
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
további részvételéről*

Az Országgyűlés,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a  nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció 

elkötelezett tagja,
–  figyelemmel Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az  Egyesült 

Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú,  
2014.  szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az  Iraki 
Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

–  az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Iraki Köztársaság területén 
élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények 
megakadályozásának elősegítése érdekében,

–  az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében, 
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és 
tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 
200 – váltási időszakban 400 – fős, a  szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai 
kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

 2. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy a  jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját 
hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

 3. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a  Kontingens működéséről 
az  Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal tájékoztassa.

 4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2023. december 31-ig lássa el.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben 

való további részvételéről szóló 49/2019. (XII. 11.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 29/2021. (XI. 9.) OGY határozata
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
további részvételéről*

Az Országgyűlés,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a  nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció 

elkötelezett tagja,
–  figyelemmel Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az  Egyesült 

Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú,  
2014.  szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az  Iraki 
Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

–  az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Iraki Köztársaság területén 
élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények 
megakadályozásának elősegítése érdekében,

–  az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében, 
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és 
tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 
200 – váltási időszakban 400 – fős, a  szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai 
kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

 2. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy a  jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját 
hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

 3. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a  Kontingens működéséről 
az  Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal tájékoztassa.

 4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2023. december 31-ig lássa el.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben 

való további részvételéről szóló 49/2019. (XII. 11.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 30/2021. (XI. 9.) OGY határozata
a tAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról*

Az Országgyűlés,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a  nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben;
–  figyelemmel Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az  Egyesült 

Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 2020. június 29-én hozott 2531. számú határozatára;
–  figyelemmel a Francia Köztársaság felkérésére;
–  figyelemmel a Mali Köztársaság elnökének és a Nigeri Köztársaság elnökének meghívóleveleire;
–  az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében;
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  Magyar Honvédség a  francia haderővel közreműködésben, 
a  BARKHANE művelet részét képező TAKUBA alkalmi harci kötelékben a  Mali Köztársaság és a  Nigeri Köztársaság 
területén tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátására egy, legfeljebb 80 – váltási 
időszakban 160 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenssel 
(a továbbiakban: Kontingens) 2023. december 31-ig részt vegyen.

 2. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a  Kontingens működéséről 
az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint tájékoztassa.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 31/2021. (XI. 9.) OGY határozata
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pécsi Járásbíróság 12.Bpk.762/2021/5. 
számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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A honvédelmi miniszter 54/2021. (X. 29.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési 
rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a koronavírus elleni védőoltásnak 
az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 
Korm. rendeletben foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnél (a továbbiakban: honvédelmi 
szervezet) foglalkoztatottra, valamint

b) a  nem honvédelmi szervezetnél foglakoztatott, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a  továbbiakban: Hjt.) és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá 
tartozó személyekre

terjed ki.
 (2) Az  utasítás rendelkezéseit a  koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 1.  § (4)  bekezdése szerinti gazdasági társaságnál a  Hjt. hatálya alá tartozó jogviszonyban 
foglalkoztatottakra is alkalmazni kell.

 (3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottra.

 (4) Az utasítás alkalmazásában foglalkoztatott: az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott személyi kör.

2. §  Az a  foglalkoztatott, aki a  Kormányrendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni 
védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), köteles – a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerinti mentesülés esetét 
kivéve –
a) egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisát 

a  Kormányrendelet 2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja és ab)  alpontja szerinti esetben egyaránt 
2021. december 1. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban
felvenni.

3. § (1) A  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok megállapítja, hogy a  foglalkoztatott 
az  ügyfelekkel való kapcsolattartási vagy azon kívüli foglalkoztatotti körbe tartozik, és 2021. november 15-éig 
elektronikus úton (ideértve elsősorban a  foglalkoztatott hivatali e-mail-címét) vagy papír alapon erről, valamint 
a  védőoltás Kormányrendelet szerinti felvételének kötelezettségéről és az  az alóli mentesülés esetköréről 
tájékoztatja a  foglalkoztatottat. A  tájékoztatás tartalmazza az  adatkezelési tájékoztatót is, amely elkészítéséről 
a  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok gondoskodik. A  tájékoztatást elsősorban 
a hivatali e-mail-címre kell megküldeni. Amennyiben ez nem lehetséges, a papíralapú tájékoztatás foglalkoztatott 
részére történő kézbesítéséről a  munkahelyi vezető útján kell gondoskodni. A  tájékoztatásnak ki kell terjednie 
a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. A foglalkoztatott közvetlen szolgálati elöljárója vagy 
hivatali felettese köteles felhívni a beosztottja figyelmét a tájékoztatás szerinti kötelezettség teljesítésére.

 (2) A  foglalkoztatott által a  védőoltás felvételére vagy az  az alóli mentesülésre vonatkozóan megteendő igazolásból 
(a továbbiakban együtt: igazolás) fakadó adatkezelés az állományilletékes személyügyi szerv feladata, a munkáltatói 
jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatóban megjelöli 
az állományilletékes személyügyi szervet, az igazolás módját és formáját.

 (3) Az igazolás elektronikus úton történő kezelése érdekében az állományilletékes személyügyi szerv intézkedik az erre 
a  célra elkülönített, csak az  adatkezelési jogosultsággal rendelkezők hozzáférését biztosító szervezeti e-mail-cím 
generálására és működtetésére. Elektronikus úton történő igazolásnak minősül az  az eset is, ha az  igazolás 
állományilletékes személyügyi szerv részére történő megküldése nem a  foglalkoztatott hivatali e-mail-címéről 
történik.
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 (4) Az  igazolás személyes benyújtására az  állományilletékes személyügyi szerv hivatali helyiségében, 
az állományilletékes személyügyi szerv állományába tartozó személy részére kerülhet sor. Az igazolás foglalkoztatott 
általi személyes bemutatására csak akkor kerülhet sor, ha az  elektronikus út alkalmazása nem lehetséges, 
így különösen a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolás bemutatása esetén.

 (5) A  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok gondoskodik az  állományilletékes 
személyügyi szerv feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról.

 (6) Az  állományilletékes személyügyi szerv köteles elkülönített nyilvántartást vezetni az  igazolásokról és a  benyújtott 
okiratokról, köteles gondoskodni az adatok megfelelő kezeléséről.

 (7) Az  állományilletékes személyügyi szerv a  Kormányrendelet alapján kijelölt ellenőrző szerv részére tájékoztatást 
a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával adhat.

4. § (1) A  közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: KÁT) a  Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) és 
a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója gondoskodik az  utasításból eredő 
feladatok egységes végrehajtásáról, ennek keretében az alárendeltségébe tartozó munkahelyi vezetőket az utasítás 
hatálybalépésétől számított 5. napig eligazítja a  védőoltás – nem oltott – foglalkoztatottak általi felvételével 
kapcsolatosan a  munkahelyi vezetőkre háruló feladatokról. A  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 
Védelemgazdasági Hivatal, a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat és a  Kratochvil 
Károly Honvéd Középiskola és Kollégium vezetője tekintetében az eligazítást a KÁT teszi meg.

 (2) A  KÁT, az  MH PK és a  KNBSZ főigazgató együttesen gondoskodik a  kötelező védőoltás felvételi lehetőségének 
haladéktalan megteremtéséről a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) 
közreműködésével.

 (3) A KÁT, az MH PK és a KNBSZ főigazgató 2021. november 10-ig együttesen gondoskodik az állomány tájékoztatásáról 
a védőoltás MH EK-ban történő felvételének lehetőségéről.

 (4) Az  MH PK gondoskodik arról, hogy tényleges szolgálatra történő behívásra csak a  Kormányrendelet szerinti 
oltásfelvételi kötelezettségnek eleget tett önkéntes tartalékos katona tekintetében kerüljön sor.

 (5) A központi személyügyi szerv felkészíti a személyügyi szervek állományát az utasításból eredő, hatáskörükbe tartozó 
feladatok egységes végrehajtására.

 (6) A  Hjt. hatálya alá tartozó, más szervhez vezényelt személy esetében a  központi személyügyi szerv feladata a  más 
szerv tájékoztatása a  2.  § szerinti határidőről, és felkérni a  más szervet a  Kormányrendelet vezényelt személy 
vonatkozásában történő végrehajtására.

 (7) A KÁT, az MH PK és a KNBSZ főigazgató folyamatosan jelentést tesz a honvédelmi miniszter részére a utasításban 
foglaltak végrehajtásáról.

5. § (1) Ez az utasítás 2021. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez  az  utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló  2021. évi I. törvény  hatályvesztésekor hatályát 

veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 54/2021. (X. 29.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési 
rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a koronavírus elleni védőoltásnak 
az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 
Korm. rendeletben foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnél (a továbbiakban: honvédelmi 
szervezet) foglalkoztatottra, valamint

b) a  nem honvédelmi szervezetnél foglakoztatott, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a  továbbiakban: Hjt.) és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá 
tartozó személyekre

terjed ki.
 (2) Az  utasítás rendelkezéseit a  koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 1.  § (4)  bekezdése szerinti gazdasági társaságnál a  Hjt. hatálya alá tartozó jogviszonyban 
foglalkoztatottakra is alkalmazni kell.

 (3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottra.

 (4) Az utasítás alkalmazásában foglalkoztatott: az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott személyi kör.

2. §  Az a  foglalkoztatott, aki a  Kormányrendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni 
védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), köteles – a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerinti mentesülés esetét 
kivéve –
a) egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisát 

a  Kormányrendelet 2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja és ab)  alpontja szerinti esetben egyaránt 
2021. december 1. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban
felvenni.

3. § (1) A  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok megállapítja, hogy a  foglalkoztatott 
az  ügyfelekkel való kapcsolattartási vagy azon kívüli foglalkoztatotti körbe tartozik, és 2021. november 15-éig 
elektronikus úton (ideértve elsősorban a  foglalkoztatott hivatali e-mail-címét) vagy papír alapon erről, valamint 
a  védőoltás Kormányrendelet szerinti felvételének kötelezettségéről és az  az alóli mentesülés esetköréről 
tájékoztatja a  foglalkoztatottat. A  tájékoztatás tartalmazza az  adatkezelési tájékoztatót is, amely elkészítéséről 
a  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok gondoskodik. A  tájékoztatást elsősorban 
a hivatali e-mail-címre kell megküldeni. Amennyiben ez nem lehetséges, a papíralapú tájékoztatás foglalkoztatott 
részére történő kézbesítéséről a  munkahelyi vezető útján kell gondoskodni. A  tájékoztatásnak ki kell terjednie 
a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. A foglalkoztatott közvetlen szolgálati elöljárója vagy 
hivatali felettese köteles felhívni a beosztottja figyelmét a tájékoztatás szerinti kötelezettség teljesítésére.

 (2) A  foglalkoztatott által a  védőoltás felvételére vagy az  az alóli mentesülésre vonatkozóan megteendő igazolásból 
(a továbbiakban együtt: igazolás) fakadó adatkezelés az állományilletékes személyügyi szerv feladata, a munkáltatói 
jogkört gyakorló vagy az  állományilletékes parancsnok az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatóban megjelöli 
az állományilletékes személyügyi szervet, az igazolás módját és formáját.

 (3) Az igazolás elektronikus úton történő kezelése érdekében az állományilletékes személyügyi szerv intézkedik az erre 
a  célra elkülönített, csak az  adatkezelési jogosultsággal rendelkezők hozzáférését biztosító szervezeti e-mail-cím 
generálására és működtetésére. Elektronikus úton történő igazolásnak minősül az  az eset is, ha az  igazolás 
állományilletékes személyügyi szerv részére történő megküldése nem a  foglalkoztatott hivatali e-mail-címéről 
történik.
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A honvédelmi miniszter 55/2021. (X. 29.) HM utasítása  
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak 
honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló  
53/2015. (X. 15.) HM utasítás és a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával 
összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési 
gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló  
53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosítása

1. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi 
ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„a) gyakorlat: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) vagy az Európai Unió (a továbbiakban: 
EU), valamint a  két nemzetközi szervezet által együttesen levezetett stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési 
gyakorlat – beleértve a  rövid vagy azonnali riasztási idejű nemzetközi válságkezelési gyakorlatot is –, melyben 
a  NATO vagy az  EU és a  tagállamok felső szintű politikai, katonai döntéshozói és döntés-előkészítő szervei 
gyakorolnak,”

2. § (1) Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyakorlat nemzeti igazgatója a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkára 
vagy akadályoztatása esetén általa a HM állományából kijelölt helyettes államtitkári szintű vezető.”

 (2) Az Utasítás 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlat nemzeti igazgatója)
„b) felelős a NATO és az EU katonai hatóságaival történő kapcsolattartásért, valamint”

3. § (1) Az Utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KTCS tagjai
a) a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály képviselője,
b) a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály képviselője,
c) a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) képviselője,
d) a HM VIF képviselője,
e) a HM Biztonsági Felügyelet képviselője,
f ) a HM Miniszteri Titkárság képviselője,
g) a HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM HOÁT Titkárság) képviselője,
h) a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda képviselője,
i) az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője,
j) az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség képviselője,
k) az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség képviselője,
l) az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF) képviselője,
m) a KNBSZ képviselője,
n) a HM sajtófőnök által kijelölt szakértő,
o) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdandár (a továbbiakban: MH BHD) képviselője,
p) a KTCS vezetője által szükség szerint felkért szervezetek képviselői.”

 (2) Az Utasítás 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KTCS feladata)
„a) a gyakorlat nemzeti célkitűzéseinek meghatározásához javaslat kidolgozása,”
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A honvédelmi miniszter 55/2021. (X. 29.) HM utasítása  
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak 
honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló  
53/2015. (X. 15.) HM utasítás és a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával 
összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési 
gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló  
53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosítása

1. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi 
ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„a) gyakorlat: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) vagy az Európai Unió (a továbbiakban: 
EU), valamint a  két nemzetközi szervezet által együttesen levezetett stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési 
gyakorlat – beleértve a  rövid vagy azonnali riasztási idejű nemzetközi válságkezelési gyakorlatot is –, melyben 
a  NATO vagy az  EU és a  tagállamok felső szintű politikai, katonai döntéshozói és döntés-előkészítő szervei 
gyakorolnak,”

2. § (1) Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyakorlat nemzeti igazgatója a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkára 
vagy akadályoztatása esetén általa a HM állományából kijelölt helyettes államtitkári szintű vezető.”

 (2) Az Utasítás 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlat nemzeti igazgatója)
„b) felelős a NATO és az EU katonai hatóságaival történő kapcsolattartásért, valamint”

3. § (1) Az Utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KTCS tagjai
a) a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály képviselője,
b) a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály képviselője,
c) a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) képviselője,
d) a HM VIF képviselője,
e) a HM Biztonsági Felügyelet képviselője,
f ) a HM Miniszteri Titkárság képviselője,
g) a HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM HOÁT Titkárság) képviselője,
h) a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda képviselője,
i) az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője,
j) az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség képviselője,
k) az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség képviselője,
l) az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF) képviselője,
m) a KNBSZ képviselője,
n) a HM sajtófőnök által kijelölt szakértő,
o) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdandár (a továbbiakban: MH BHD) képviselője,
p) a KTCS vezetője által szükség szerint felkért szervezetek képviselői.”

 (2) Az Utasítás 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KTCS feladata)
„a) a gyakorlat nemzeti célkitűzéseinek meghatározásához javaslat kidolgozása,”
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 (3) Az Utasítás 4. § (5) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A KTCS feladata)
„i) a gyakorlat végrehajtásáról szóló értékelések, jelentések elkészítése,
j) a  gyakorlat tervezése és végrehajtása során keletkezett nemzeti megfigyelések és azonosított tapasztalatok 
feldolgozása, valamint”

 (4) Az Utasítás 4. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A KTCS feladata)
„k) a gyakorlat előzetes költségvetésének tervezése és a gyakorlat költségvetési terve összeállításának felügyelete.”

4. §  Az Utasítás 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  Gyakorló Csoportok összetétele és működésük rendje a  gyakorlat levezetési tervében kerül rögzítésre, 
melynek összeállításakor a  meghatározott nemzeti és ágazati célkitűzések figyelembevételével a  gyakorlaton 
jelentkező ágazati feladatok végrehajtására a Honvédelmi Ágazati Válságkezelési Rendszer érintett elemei kerülnek 
kijelölésre.
(7) A  gyakorlat végrehajtási fázisában, a  honvédelmi tárcát érintő valós infokommunikációs, információvédelmi, 
ügyviteli és logisztikai támogatási feladatok – az  érintett szakmai csoportfőnökségek követelménytámasztása 
szerinti – végrehajtásáért az MH BHD felelős.”

2. A Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő  
egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosítása

5. §  A Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 
32/2021. (VII. 23.) HM utasítás 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezési és szervezési tevékenység, időszak)
„a) kezdete: 2021. november 1.,”

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 12/2021. (X. 29.) GVH utasítása  
egyes normatív utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
a Gazdasági Versenyhivatal minősített adat védelmét szolgáló biztonsági szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) GVH [17/2014. 
(XII. 5.) GVH] utasítás módosítása tekintetében a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 12. pontjában foglalt tárgykörben,
a Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatáról szóló 11/2015. (V. 12.) GVH [11/2015. 
(V.  22.) GVH] utasítás módosítása tekintetében az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
2013. évi L. törvény 11. § (1) bekezdés f ) pontja alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 7. pontjában foglalt tárgykörben,
a közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása tekintetében a  különleges 
jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 46. § (5) bekezdése, a tisztességtelen 
piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A.  § (2)  bekezdése alapján, a  Gazdasági 
Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 4. pontjában foglalt tárgykörben,
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A honvédelmi miniszter 56/2021. (XI. 5.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 4. §-ban foglaltakon túlmenően 2021. november hónapra további, 50 000 forint összegű SZÉP juttatást 
kell biztosítani annak, aki a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. 
(XII. 21.) HM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerint SZÉP juttatásra jogosult, és a  juttatás átutalásához szükséges 
korlátozott rendeltetésű fizetési számla számát a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve részére
a) korábban bejelentette, vagy
b) legkésőbb 2021. november 9. napjáig bejelenti.
(2) A  korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának határidőre történő bejelentésének elmulasztása esetén 
az (1) bekezdés szerinti SZÉP juttatás nem kerülhet biztosításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4/A. §-ban meghatározott személyekre is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 1. napján lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. 
(XII. 23.) HM utasítás 9. §-a.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 5. § (8) bekezdésében a „2020.” szövegrészek helyébe a „2021.” szöveg lép.

2. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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1. melléklet az 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasításhoz

Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet
a) 36. § (1) bekezdésében az „évente legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér tízszereséig terjedő 

összegben” szövegrész,
b) 36. § (2) bekezdésében az „a tárgyév április 15-ig, illetve a tárgyév október 15-ig” szövegrész,
c) 36. § (5)  bekezdésében a  „ , továbbá az  (1)  bekezdésben meghatározott összeghatártól el lehet térni” 

szövegrész.
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A honvédelmi miniszter 56/2021. (XI. 5.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 4. §-ban foglaltakon túlmenően 2021. november hónapra további, 50 000 forint összegű SZÉP juttatást 
kell biztosítani annak, aki a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. 
(XII. 21.) HM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerint SZÉP juttatásra jogosult, és a  juttatás átutalásához szükséges 
korlátozott rendeltetésű fizetési számla számát a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve részére
a) korábban bejelentette, vagy
b) legkésőbb 2021. november 9. napjáig bejelenti.
(2) A  korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának határidőre történő bejelentésének elmulasztása esetén 
az (1) bekezdés szerinti SZÉP juttatás nem kerülhet biztosításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4/A. §-ban meghatározott személyekre is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 1. napján lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. 
(XII. 23.) HM utasítás 9. §-a.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 5. § (8) bekezdésében a „2020.” szövegrészek helyébe a „2021.” szöveg lép.

2. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

Közigazgatási államtitkári rendelkezések
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A honvédelmi miniszter 56/2021. (XI. 5.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 4. §-ban foglaltakon túlmenően 2021. november hónapra további, 50 000 forint összegű SZÉP juttatást 
kell biztosítani annak, aki a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. 
(XII. 21.) HM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerint SZÉP juttatásra jogosult, és a  juttatás átutalásához szükséges 
korlátozott rendeltetésű fizetési számla számát a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve részére
a) korábban bejelentette, vagy
b) legkésőbb 2021. november 9. napjáig bejelenti.
(2) A  korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának határidőre történő bejelentésének elmulasztása esetén 
az (1) bekezdés szerinti SZÉP juttatás nem kerülhet biztosításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4/A. §-ban meghatározott személyekre is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 1. napján lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. 
(XII. 23.) HM utasítás 9. §-a.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 5. § (8) bekezdésében a „2020.” szövegrészek helyébe a „2021.” szöveg lép.

2. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

4686	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	54.	szám	

1. melléklet az 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasításhoz

Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet
a) 36. § (1) bekezdésében az „évente legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér tízszereséig terjedő 

összegben” szövegrész,
b) 36. § (2) bekezdésében az „a tárgyév április 15-ig, illetve a tárgyév október 15-ig” szövegrész,
c) 36. § (5)  bekezdésében a  „ , továbbá az  (1)  bekezdésben meghatározott összeghatártól el lehet térni” 

szövegrész.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 589/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

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

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

 2. STANAG 1008 SDCG (EDITION 10) (RATIFICATION DRAFT 1) CHARACTERISTICS OF SHIPBOARD 440V/230V/115V 60Hz, 
440V/115V 400Hz, and 24/28VDC ELECTRICAL POWER SYSTEMS IN WARSHIPS OF THE NATO NAVIES – ANEP-100, 
EDITION A című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a Magyar Honvédség (a továbbiakban: 
MH) részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH TP),
b) témakezelő: MH TP Honvéd Kiválósági Központ (a továbbiakban: MH TP HKK).

 3. STANAG 1041 (EDITION 19) ANTISUBMARINE EVASIVE STEERING -ATP-03 EDITION C című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 4. STANAG 1075 (EDITION 23) ALLIED MANUAL OF SUBMARINE OPERATIONS – ATP-18 EDITION J című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 5. STANAG 1100 MIS (EDITION 5) PROCEDURES FOR VISITS TO NATO AND NON-NATO PORTS BY NAVAL SHIPS OF NATO 
NATIONS című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül a  következők 
szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 6. STANAG 1125 MAROPS (EDITION 7) – NATO EXPERIMENTAL TACTICS AND AMPLIFYING TACTICAL INTSRUCTIONS – 
AXP-5(C) című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül a  következők 
szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 7. STANAG 1136 MIS (EDITION 3) STANDARDS FOR USE WHEN MEASURING AND REPORTING RADIATED NOISE 
CHARACTERISTICS OF SURFACE SHIPS, SUBMARINES, HELICOPTERS, ETC. IN RELATION TO SONAR DETECTION AND 
TORPEDO ACQUISITION RISK című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele 
nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 8. STANAG 1152 (EDITION 29) ALLIED ANTISUBMARINE WARFARE MANUAL – TACTICS AND PROCEDURES – ATP-28 
VOLUME I EDITION E című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.
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 9. STANAG 1167 (EDITION 23) NATO ABOVE WATER WARFARE MANUAL – ATP-31 EDITION G című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 10. STANAG 1173 (EDITION 26) ALLIED MARITIME TACTICAL INSTRUCTIONS AND PROCEDURES – ATP-01 VOL I EDITION H 
című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 11. STANAG 1174 (EDITION 25) ALLIED MARITIME TACTICAL SIGNAL AND MANEUVERING BOOK – ATP-01 VOL II EDITION 
I című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 12. STANAG 1175 (EDITION 20) ALLIED AND MULTINATIONAL MARITIME VOICE REPORTING PROCEDURES – APP-01/
MPP-01 EDITION D című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 13. STANAG 1176 (EDITION 8) NATO PROCEDURES FOR MARITIME SITUATIONAL AWARENESS AND RESPONDING 
TO  INCIDENTS OF INTRUSION AND HARASSMENT – ATP-101 EDITION B című NATO egységesítési egyezmény 
nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 14. STANAG 1179 (EDITION 3) COMBINED INVESTIGATION OF MARITIME INCIDENTS – APP-31 EDITION A  című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 15. STANAG 1278 (EDITION 3) STANDARD FOR THE REQUIRED LEVEL AND MEASUREMENT OF COEFFICIENT OF FRICTION 
ON FLIGHT DECKS – ANEP-88 EDITION A  című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 16. STANAG 1315 (EDITION 3) THE SECRET EXTACS SUPPLEMENT TO NATO EXPERIMENTAL TACTICS AND AMPLIFYING 
INSTRUCTIONS TO AXP-5(C) SE SUPP című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 17. STANAG 1333 (EDITION 5) STANAG 1333 MW (EDITION 5) – PROTECTION OF VESSELS FROM ELECTROMAGNETIC 
MINES – AMP-14 című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 18. STANAG 1454 (EDITION 1) MCM EXPERT ALGORITHMS című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.
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 19. STANAG 1455 (EDITION 7) ALLIED MARITIME INTERDICTION OPERATIONS – ATP-71 EDITION B című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 20. STANAG 1457 (EDITION 3) ALLIED ANTISUBMARINE WARFARE MANUAL – SCIENTIFIC AND SUPPORTING DATA 
SUPPLEMENT – ATP-28 VOLUME II, EDITION B című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 21. STANAG 1468 (EDITION 3) ALLIED MARITIME FORCE PROTECTION – ATP-74 EDITION B című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 22. STANAG 1477 (EDITION 2) SUBMARINE OPERATING AND DANGER AREAS – AHP-06 VOL I EDITION C című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 23. STANAG 1478 (EDITION 1) SUBMARINE OPERATING AND DANGER AREAS – AHP-06 VOLUME II EDITION B című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 24. STANAG 1482 (EDITION 1) MULTINATIONAL THROUGH-DECK AND AIRCRAFT CARRIER CROSS-DECK OPERATIONS 
(MTACCOPS) – MPP-02 VOLUME II EDITION A  című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 25. STANAG 1489 (EDITION 1) SYSTEM SPECIFICATION FOR AN INTEROPERABLE, MOBILE, INTEGRATED HARBOUR 
PROTECTION MODULE – ANEP-90 EDITION A  című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 26. STANAG 1492 (EDITION 1) NATO PROCEDURES FOR MARITIME INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND 
RECONNAISSANCE – ATP-102 EDITION A  című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 27. STANAG 1494 (EDITION 1) MARITIME INFORMATION WARFARE (MIW) – ATP-113 EDITION A című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.

 28. STANAG 7170 JGS (EDITION 4) (RATIFICATION DRAFT 1) – ADDITIONAL MILITARY LAYERS (AML) – DIGITAL 
GEOSPATIAL DATA PRODUCTS – AGEOP-19, EDITION B című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MH TP,
b) témakezelő: MH TP HKK.
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 29. STANAG 3101 (EDITION 17) (RATIFICATION DRAFT 1) – EXCHANGE OF FLIGHT SAFETY INFORMATION – AFSP-1.1, 
EDITION B / Repülésbiztonsági információk cseréje című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Repülésbiztonsági Főnökség 

(a továbbiakban: MHP REBIF),
b) témakezelő: MHP REBIF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény a NATO kihirdetést követően kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH parancsnoki (a továbbiakban: 
MH PK) szakutasítással. 

 30. STANAG 2916 (EDITION 3) NOSE FUZE CONTOURS AND MATCHING PROJECTILE CAVITIES FOR ARTILLERY AND 
MORTAR PROJECTILES – AOP-68 EDITION A / Tüzérségi és aknavető gránátok gyújtóinak és a hozzátartozó gránát 
gyújtófoglalatok alakja című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az  MH  részvétele nélkül 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) (a továbbiakban: MHP HSZ LOG),
b) témakezelő: MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF) Technikai 

Rendszerek Főnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF TRF).

 31. STANAG 3447 (EDITION 5) AIR-TO-AIR (AERIAL) REFUELLING EQUIPMENT: PROBE-DROGUE INTERFACE 
CHARACTERISTICS – ATP-3.3.4.6 EDITION A  / A  légi üzemanyagfeltöltés felszerelések: szonda-töltőkosár 
csatlakozásának jellemzői című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG,
b) témakezelő: MHP LGCSF Légijármű Fenntartó Főnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF LFF),
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 32. STANAG 3534 (EDITION 7) AIRFIELD PORTABLE LIGHTING / Telepíthető repülőtérvilágítás című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG és MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő) (a továbbiakban: MHP HSZ LE), 
b) témakezelő: MHP LGCSF TRF és MHP LGCSF Infrastrukturális Főnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF IF),
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 33. STANAG 3610 (EDITION 4) CHARACTERISTICS OF CONDITIONED BREATHABLE AIR SUPPLIED TO AIRCRAFT 
ON  THE  GROUND – AAGSP-03 EDITION A  / Repülőgépek (utastér) földi levegő ellátásának jellemzői című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG és MHP HSZ LE,
b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 34. STANAG 4432 (EDITION 1) AIR-LAUNCHED GUIDED MUNITIONS, PRINCIPLES FOR SAFE DESIGN / Légi indítású 
irányított lövedékek, a  biztonságos kialakításának alapelvei című NATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG,
b) témakezelő: MHP LGCSF TRF.

 35. STANAG 4442 (EDITION 1) APPLICATION OF RISK ANALYSIS TO THE STORAGE AND TRANSPORT OF MILITARY 
AMMUNITION AND EXPLOSIVES – AASTP-4 / Katonai lőszerek és robbanóanyagok tárolásának és szállításának 
kockázatelemzésének alkalmazása című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele 
nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG,
b) témakezelő: MHP LGCSF TRF.
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 36. STANAG 4661 (EDITION 1) PRODUCT LIFE CYCLE SUPPORT (PLCS) / Termékek életciklus támogatása című NATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG,
b) témakezelő: MHP LGCSF Élettartam-menedzsment Főnökség.

 37. STANAG 7106 (EDITION 3) CHARACTERISTICS OF GASEOUS BREATHING OXYGEN, LIQUID BREATHING OXYGEN AND 
SUPPLY PRESSURES, HOSES AND REPLENISHMENT COUPLINGS – AAGSP-02 EDITION A  / Gáz- és folyadék 
halmazállapotú egészségügyi oxigén, valamint feltöltési nyomásaik, tömlőik és feltöltő csatlakozóik jellemzői című 
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 38. STANAG 7146 (EDITION 4) ASSIGNMENT OF NATO CODE NUMBERS TO GASES USED IN AIRCRAFT CROSS-SERVICING – 
AAGSP-10 EDITION A / NATO kódok kiosztása légijárműveknél alkalmazott gázokhoz kereszt-kiszolgálás során című 
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a  NATO egységesítési egyezmény a  NATO kihirdetést követő 6 hónapon belül kerül 

bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 39. STANAG 7175 (EDITION 3) DEFINITION OF SAFETY ZONES AND MINIMUM SEPARATION DISTANCES FOR USE WITH 
LIQUID OXYGEN (LOX) – AAGSP-08 EDITION B / Biztonsági zónák és minimális elkülönítési távolságok meghatározása 
folyékony oxigén használata során című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással.

 40. STANAG 7187 (EDITION 2) ON BOARD OXYGEN GENERATING SYSTEMS (OBOGS) PERFORMANCE STANDARDS – 
AAGSP-06 EDITION A  / Fedélzeti oxigén előállító rendszerek teljesítmény-szabványai című NATO egységesítési 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 41. STANAG 2632 (EDITION 1) DEPLOYED FORCE INFRASTRUCTURE – ATP-3.12.1.4, EDITION A  / Telepített erők 
infrastruktúrája című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők 
szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
b) témakezelő: MHP LGCSF IF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 42. STANAG 7223 (EDITION 1) LIQUID OXYGEN TRANSPORTATION BY MILITARY AIRCRAFT – SAFETY AND TECHNICAL 
REQUIREMENTS – AAGSP-07 EDITION A  / Folyékony oxigén szállításának biztonsági és technikai követelményei 
katonai légijárművekkel című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ LOG, 
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b) témakezelő: MHP LGCSF LFF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  NATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. 

 43. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 596/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítása  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek  
központi és intézményi logisztikai gazdálkodásának rendjéről*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 574/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés 
módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 577/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárásról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 586/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a honvédségi szervezetek elöljárói ellenőrzéseinek követelményeiről és értékelési rendjéről szóló  
131/2021. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 587/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának 
részletszabályozására**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 590/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS AKARAT feladatba bevonásra kerülő állomány felkészítésének és kiképzésének megtervezéséről, 
megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 226/2021. MH PK intézkedés módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 604/2021. (HK 12.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS AKARAT feladatok során, a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő 
eljárás eltérő szabályairól****

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

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi főnökének 1/2021. (HK 12.) EÜF szakutasítása  
a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának tervezéséről 
és végrehajtásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
3/2021. (HK 12.) MHP KIKCSF szakutasítása  
a MI-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve (MI-24 HHKK-2021) című főnökségi kiadvány kiadásáról

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

 1. A szakutasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti szervezetekre terjed ki.

 2. A szakutasítás mellékleteként kiadásra kerül a MI-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve (MI-24 HHKK-2021) 
(a továbbiakban: Kiadvány) című főnökségi kiadvány, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

 3. A Kiadvány egy elektronikus példányát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Transzformációs Parancsnokság 
elérhetővé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

 4. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 5. Hatályát veszti a  Mi-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve HHKK-2018. (ideiglenes kiadvány) ideiglenes 
alkalmazásba vételéről szóló 3/2018 (HK 10.) HVK KIKOCSF szakutasítás.

  Birovecz István ezredes s. k.,
  csoportfőnök-helyettes
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A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
4/2021. (HK 12.) MHP KIKCSF szakutasítása  
a H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve THKK-2021 (1. kiadás) című  
főnökségi kiadvány kiadásáról

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

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

 2. A  szakutasítás mellékleteként kiadásra kerül a  H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve 
THKK-2021 (1. kiadás) (a továbbiakban: Kiadvány) című főnökségi kiadvány, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

 3. A Kiadvány egy elektronikus példányát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Transzformációs Parancsnokság 
elérhetővé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

 4. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 5. Hatályát veszti a H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve THKK-2019 (ideiglenes kiadvány) 
ideiglenes hatálybaléptetéséről szóló 2/2019 (HK 10.) MHP KIKCSF szakutasítás.

  Birovecz István ezredes s. k.,
  csoportfőnök-helyettes
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Szervezeti hírek, információk

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztás 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. november 30.
A pályázatot közvetlenül az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség megbízott csoportfőnökének, Kozmér István 
ezredesnek 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 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 önéletrajzot;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is. 

A 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. 
Hivatásos és szerződéses tisztek 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.
Honvédelmi alkalmazottak esetében az  áthelyezés a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény 26. §-a alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Moravek Csaba alezredes, MHP PKI, Társadalmi Kapcsolatok és Rendezvényszervező Osztály, osztályvezető,  
HM tel.: 02-2-22-104; mobil: +36-30/690-2491.

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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A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, MHPK közvetlen irányítása alatt működő szervezeti elemek, Parancsnoki Iroda, Társadalmi 
Kapcsolatok és Rendezvényszervező Osztály, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   III/14
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  01Be13ZKRAK
Pozícióazonosító:  11902044
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem kötelezett

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.
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében a  szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai 

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

Előnyt jelent:
– Rendezvényszervező szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol STANANG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények protokoll biztosításának tervezése, szervezése és végrehajtása.
– Együttműködés HM és MH szervek képviselőivel a hazai és nemzetközi rendezvények kapcsán.
– Kapcsolattartás más minisztériumok, társfegyveres testületek, illetve polgári szervezetek képviselőivel és külső 

szolgáltatókkal.
– Az MHP hazai és nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos felterjesztések összeállítása;
– Az MHP rendezvényekkel kapcsolatos éves ajándékbeszerzési tervek összeállítása.

  Sándor Zsolt vezérőrnagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnokának helyettese

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.

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@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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Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. január 5.
A pályázatot közvetlenül az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 
dandárparancsnokának, Mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – HPF” megjelöléssel, ügyviteli 
vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) 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 megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

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

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szécsi László ezredes, HM Humánpolitikai Főosztály, Személyi Juttatások és Ösztönzésmenedzsment Osztály, 
osztályvezető, HM telefon: 02-2-22-395

A beosztás betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően, azonban kinevezés esetén legkorábban 2022. március 1.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11. (HM-I. Objektum)

A beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Támogató Osztály, Közigazgatási szervek támogató állománya, 
A  honvédelmi államtitkár közvetlen irányítása alatt működő szervek. A  humánpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár közvetlen irányítása alatt működő szervek, HM Humánpolitikai Főosztály támogató állománya, kiemelt 
főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   I/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  86Ae14ZZRKK
Pozícióazonosító:   12100397
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
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.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– ECDL bizonyítvány
A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Magyar Honvédség katonaállományának illetmény és illetményen kívüli juttatásaival kapcsolatos vezetői 

döntések, jogszabályok előkészítése.
– A szakterülettel kapcsolatos jogszabályok, kormány-előterjesztések véleményezése, más közigazgatási szervek 

illetményrendszerének figyelemmel kísérése, a  kapcsolódó jogszabálytervezetek véleményezése, bedolgozások 
készítése.

– A katonák illetményét és illetmény jellegű juttatásait érintő jogszabályokkal kapcsolatos elvi szakmai 
állásfoglalások, vélemények, körlevelek előkészítése.

– A szakterülethez kapcsolódó, a  napi munka során hasznosítható, illetve a  tárca vezetése számára a  döntések 
alátámasztására szolgáló statisztikai feldolgozások, kimutatások, adatszolgáltatások, elemzések készítése.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

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 vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, cím: 1118 Budapest, Budaörsi 

út  49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, 
honlap: www.bhd.honvedseg.hu 

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 
 HM tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@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 

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@mil.hu
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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).

Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 30.
A pályázatot közvetlenül az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 
dandárparancsnokának, Mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – BHD-2” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) 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 beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (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),

http://www.naih.hu
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– harcászati törzstiszti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/D. §-ban foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése 
alól),

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély megléte.

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 20 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 szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

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

1. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, Vezető szervek, Belső Ellenőrzési Alosztály, belső ellenőr tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:   felsőfokú
Illetménykategória:   I/13
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  75Ae12EZRAK
Pozícióazonosító:   12099758
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya)

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Csutáné Pataki Gabriella őrnagy, MH BHD, Hadműveleti Főnökség, mb. főnök, HM telefon: 02-2-38-171

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A költségvetési szervnél és a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és 
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM 
rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek való megfelelés.

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
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Előnyt jelent:
– ECDL bizonyítvány.
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A honvédelmi szervezet stratégiai és éves államháztartási belső ellenőrzési tervének elkészítése.
– Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtása, ellenőrzések nyilvántartásának naprakész vezetése.
– Intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése.
– Éves államháztartási belső ellenőrzési terv és beszámoló jelentés elkészítése.
– Adatok kezelése az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelemre vonatkozó előírások betartásával.
– Együttműködés a szakmai felügyeleti szervekkel.

2. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Rendezvénybiztosító feladatokat ellátó alegység, Protokoll, Delegációs 
és Rendezvénybiztosító Igazgatóság, Támogató Osztály, Logisztikai Alosztály, beosztott tiszt (alov.h.)
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   IV/13
Előmeneteli rend:   kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód:  01Hh12ZZRKK
Pozícióazonosító:   11932265
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vezető beosztás:  igen
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1143 Budapest, Stefánia út 34–36. (Honvéd Kulturális Központ)

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berek Zoltán őrnagy, MH BHD, PDRI, alosztályvezető, HM telefon: 02-2-36-222

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Logisztikai vagy törzstiszti beosztásban szerzett tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az Igazgatóság alaprendeltetési feladatainak ellátásához szükséges elhelyezési és munkakörülmények 

biztosításának tervezése és szervezése.
– Az Igazgatóság logisztikai szakanyagokkal történő ellátásának koordinálása.
– Az Igazgatóság működéséhez szükséges támogatási feladatok (elhelyezés, szállítás, híradó-informatika, 

élelmezés, gazdálkodás) és adminisztratív tevékenységek végrehajtása és/vagy ellenőrzése.
– Az Igazgatóság kezelésére bízott ingatlanvagyon üzemeltetésének felügyelete és a Szolgáltatási Szerződésekben 

foglalt feladatok nyomon követése.
– Az Igazgatóság alárendeltségébe tartozó raktárak működésének ellenőrzése.
– A delegációk szállítási igényeinek tervezése és szervezése.
– Az Igazgatóság napi tevékenységéhez kapcsolódó szállítási feladatok koordinálása, a  szállítási feladatok és 

a gépjárművezetők elfoglaltságának heti beosztásának tervezése.
– A logisztikai szakterületet érintő különböző jelentések és beszámolók kidolgozása.
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3. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, MHP támogató szervezeti elemek, Biztosító feladatokat ellátó alegységek, Javítószázad, Műszaki 
Vizsgaállomás, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   I/07
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  52Jt06ZZRZZ
Pozícióazonosító:   12105868
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1153 Budapest, Szentmihályi út 107. (Irinyi János laktanya)

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szarka Gábor főhadnagy, MH BHD, Javítószázad, századparancsnok, HM telefon: 02-2-46-063

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 megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Műszaki vizsgabiztosi végzettség.
– C, D vagy E kategóriás jogosítvány megléte.
– Emelőgép-kezelő képesítés.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH BHD és az  utalt alakulatok páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint a  mezőgazdasági eszközeinek 

hatósági vizsgáztatása (műszaki és környezetvédelmi vizsga).
– A páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint a  mezőgazdasági eszközök vizsgáztatásával kapcsolatos hatósági 

okmányok ügyintézése.
– A páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint a  mezőgazdasági eszközök és járművek javítás előtti 

hibafelvételezése, a javítás végrehajtása után a végrehajtott feladatok visszaellenőrzése.
– A mindenkori munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett szakjavítási 

feladatok végrehajtása.

4. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Üzemeltetési feladatokat ellátó alegység, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság, 1. Objektum Üzemeltető Osztály (Balaton utca), Elektronikai Részleg, részlegparancsnok
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   IV/06
Előmeneteli rend:   pályakezdő
Munkaköri azonosító kód:  39Ad05ZZRZZ
Pozícióazonosító:   11774819
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vezető beosztás:  igen
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11. (HM-I. Objektum)

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Hanisch Magdolna alezredes, MH BHD, HM OÜI, osztályvezető, HM telefon: 02-2-22-148
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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 megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Az aLOGIR rendszer felhasználói szintű ismerete.
– Logisztikai beosztásban szerzett tapasztalat (tervezés, szervezés, nyilvántartás, raktározás, leltározás).
– ECDL bizonyítvány.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga. 

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A béke- és különleges jogrend, állománytábla szerinti ellátáshoz szükséges elektronikai szakanyagokkal 

kapcsolatos tervezési, beszerzési, nyilvántartási, raktározási, selejtezési feladatok koordinálása. 
– Beszerzések tervezésében való részvétel (hardver, szoftver).
– A részleg vezetése, részére előírt ellenőrzési kötelmek betartása.
– Napi kapcsolattartás az utalt szervezetek anyagfelelőseivel, valamint a központi ellátó szervezetekkel.
– Részvétel a munkatervezési feladatokban, bedolgozások készítése az osztályszintű tervek és egyéb ügydarabok 

elkészítéséhez.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

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 vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, cím: 1118 Budapest, Budaörsi 

út  49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, 
honlap: www.bhd.honvedseg.hu 

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 
 HM tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@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.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@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).

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 altisztek, valamint honvédelmi alkalmazottak.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. november 30.
A pályázatot közvetlenül az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) szolgálatfőnökének, Szalay 
László ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – tervező zászlós” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7–9., 1277 Budapest Pf. 12) kell benyújtani.

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

http://www.naih.hu
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Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel tölthető be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslatát 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 alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázó és állományilletékes parancsnoka írásban 
tájékoztatást kap.
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, egyéb 
esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a  kinevezés a  Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján kerül végrehajtásra.
Honvédelmi alkalmazottak esetében az  áthelyezés a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV. törvény 26. §-a 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.

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, Logisztikai Osztály, tervező zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/08
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 64Te07ZKRAA
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Pozícióazonosító:  11987302
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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.
– 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:
– Logisztikai szakterületen szerzett minimum 5 év anyaggazdálkodási tapasztalat és gyakorlat.
– (Köz)beszerzési gyakorlat, szakképzettség.
– ECDL bizonyítvány.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az intézményi működéssel kapcsolatos szakanyag gazdálkodási feladatok végzése érdekében tervező, szervező, 

koordináló, végrehajtó, ellenőrző feladatok ellátása.
– Szakági analitikus nyilvántartások naprakész vezetése.
– Saját hatáskörű beszerzési eljárások lefolytatásának végzése.
– Hatáskörébe tartozó anyagok és eszközök selejtezése.
– Együttműködés a szakmai felügyeleti szervekkel.

  Kovács László alezredes s. k.,
  szolgálatfőnök-helyettes

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., levelezési cím: 

1277 Budapest, Pf. 12, 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

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,

mailto:mh.kkk@hm.gov.hu


1378 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2021. évi 12. szám 

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).

A HM 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 altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. november 15.
A pályázatot közvetlenül a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) parancsnokának, 
dr.  Kovács Vilmos ezredes részére címezve, zárt borítékban, „Pályázat-2” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(1014 Budapest Kapisztrán tér 2–4.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
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, 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  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.

http://www.naih.hu
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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. §-ban 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.

A beosztás megnevezése: 
HM HIM, Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Osztály, altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  II/07
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 01Je06ZZRZZ
Pozícióazonosító kód:  12042372
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Beszerzési területen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– ECDL tanfolyam.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga vagy STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: felelősségtudat, szakmai igényesség, megbízhatóság, 

szervezőkészség, problémamegoldó képesség, önfejlesztés igénye, önállóság, stressztűrő képesség, jó teherbírás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Beszerzési igények összegyűjtése, beszerzési eljárások lebonyolítása.
– Javaslattétel a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi folyamatok biztosítása érdekében.
– Megrendelések végrehajtásának koordinálása, nyomon követése, a  műszaki tartalom, a  szerződésnek való 

megfelelés figyelembevételével, a változások következményeinek felmérésével.
– A változó jogszabályi környezet lekövetése.
– Ügyviteli és egyéb, analitikus nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása.

  Dr. Kovács Vilmos ezredes s. k.,
  parancsnok
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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) 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

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,

mailto:hm.him@hm.gov.hu
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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 Anyagellátó Raktárbázis  parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Anyagellátó Raktárbázis 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. december 15.
A pályázatot közvetlenül az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) parancsnokának, Dolányi Sándor 
ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat TTO” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1163 Budapest, 
Újszász utca 37–39., postacím: 1885 Budapest, Pf. 25) 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 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 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  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:
Rebák Béla alezredes, MH ARB, osztályvezető, HM telefon: 02-2-25-292.

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

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

http://www.naih.hu
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A beosztás megnevezése: 
MH ARB, Szakmai biztosító szervek, Termékazonosítási és Törzskarbantartó Osztály, főtiszt (ovh.)
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  IV/14
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód:  96Th13EZRKK
Beosztási azonosító kód:  11992137
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vezető beosztás:  igen
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 előírt nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Logisztikai vezetői beosztásban szerzett tapasztalat.
– Magasfokú szervező és koordináló készség.
– B kategóriás, érvényes vezetői engedély.
– MSc végzettség (gazdasági, logisztikai).
– Angol STANAG 3.3.3.3 nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az MH logisztikai rendszerében a  termékazonosítási feladatok irányítása. A  logisztikai információs rendszer 

törzsadatbázisa kialakításának, karbantartásának irányítása, szervezése.
– Az MH ellátási rendszerében forgalmazott cikkek a NATO Kodifikációs Rendszerben és a Logisztikai Információs 

Rendszerben történő beazonosításának irányítása.
– A termékazonosítással kapcsolatos hazai együttműködési rendszer működtetése a  gyártókkal (szállítókkal), 

valamint a HM szervekkel, szervezetekkel és az MH katonai szervezeteivel.
– Magyarország képviselete a  NATO AC/135 (NATO kodifikációért felelős) bizottságaiban, továbbá a  NATO 

kodifikációval kapcsolatos két- vagy többoldalú nemzetközi fórumokon.

  Dolányi Sándor ezredes s. k.,
  parancsok

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 Anyagellátó Raktárbázis, cím: 1163 Budapest, Újszász utca 37–39., postacím: 1885 

Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1/401-2320, e-mail-cím: mh.arb@hm.gov.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Héger Melinda hadnagy, tel.: +36-20-550-21891, HM tel.: 

02-2-59-464, e-mail: heger.melinda@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.

mailto:mh.arb@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).
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