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A Kormány 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, illetve 
az  egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) 
Korm.  rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnok-
helyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 
2021. szeptember 15. napjáig szünetel.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő 
szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány 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) A  Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a  települési önkormányzat az  egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az  alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásról (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az Országos 
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) útján is gondoskodhat.

 (2) A  települési önkormányzat az  ügyeleti ellátásra megállapodást köt az  OMSZ-szel, ha az  erre irányuló 
kezdeményezését az OMSZ elfogadja.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás az  ügyeleti ellátásra irányuló – már megkötött – szerződések hatályát 
nem érinti, azzal, hogy az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató az (1) bekezdés szerinti 
időszakban ügyeleti ellátást nem nyújt.

 (4) Az  ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltatót a  jogszabályok és a  (3)  bekezdés szerinti 
szerződés alapján járó díjazás abban az időtartamban is megilleti, amíg helyette az OMSZ nyújtja az ügyeleti ellátást. 
Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató díjazásának havi mértéke megegyezik azzal 
az  összeggel, amely arra a  teljes hónapra jár számára, amikor utoljára ügyeleti ellátást nyújtott vagy érvényes 
szerződés alapján először nyújtott volna.

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

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 131. szám 6085

A Kormány 412/2021. (VII. 12.) Korm. rendelete
a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

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, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek irányítása 
alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) 
Korm.  rendelet 1.  melléklet 1.  pontjában a „Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Dr. Manninger Jenő Baleseti 
Központ” szöveg lép.

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

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

A honvédelmi miniszter 13/2021. (VII. 15.) HM rendelete
egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 1., 5., 11. és 15.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a  6.  melléklet tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 18., 20. és 
42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 15. és 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 
28.  pontjában, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 93.  § 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 4. és 7. pontjában, valamint 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő 9b. és 9c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9b. külföldi fél által biztosított online képzés: külföldi képző intézmény vagy partner által biztosított, kizárólag 
online formában, számítógépes hálózaton elérhető, a  tananyag feldolgozásához digitális médiumokat alkalmazó, 
hagyományos, tantermi jelentétet nem igénylő, képzésszervezési szempontból külföldi képzésként nyilvántartandó 
és kezelendő képzés,
9c. külföldi fél által Magyarországra kihelyezett képzés: külföldi képző intézmény vagy partner által biztosított, 
magyarországi helyszínre kihelyezett, a külföldi fél által biztosított oktatók által megtartott, külföldi kiutazást nem 
igénylő, képzésszervezési szempontból külföldi képzésként nyilvántartandó és kezelendő tantermi képzés,”

2. §  Az R1. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hjt. 122.  § (1a)  bekezdése szerinti illetménymegállapítás esetén az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
az illetménymegállapításról szóló munkáltatói döntés a 13. §-ban meghatározottakon túl tartalmazza különösen
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a) az illetménymegállapítás okának megnevezését, a kapcsolódó munkáltatói döntés számát,
b) az  illetménymegállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, szolgálati beosztás hiányában 
a  rendelkezési állományba tartozás tényét, a  szolgálati beosztáshoz meghatározott előmeneteli rendet, 
rendszeresített rendfokozatot,
c) az illetmény összegét, valamint
d) a megállapított illetményre való jogosultság kezdő napját.”

3. §  Az R1. 26/B. § (3a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti határidőbe és a (3) bekezdés szerinti halasztás időtartamába nem számít bele]
„g) a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet”
(időtartama.)

4. §  Az R1. III. Fejezete a következő 19/B. alcímmel egészül ki:
„19/B. A szolgálati beosztáshoz tartozó napi szolgálatteljesítési hely megváltoztatása
57/D.  § (1) Az  állományilletékes parancsnok szolgálati érdekből a  honvédelmi szervezet székhelye és telephelye, 
illetve telephelyei között a szolgálati beosztáshoz tartozó napi szolgálatteljesítési helyet a Hjt. 2. § 29. pontja szerinti 
munkáltatói döntésben megváltoztathatja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltatói döntés előkészítése során a  személyügyi eljárás személyi beszélgetéssel 
indul. A  személyi beszélgetést a  honvédelmi szervezet önálló szervezeti egységének vezetője vagy MH PK 
intézkedésben kijelölt, vezetői beosztást betöltő személy is lefolytathatja. A személyi beszélgetésről jegyzőkönyvet 
nem kell készíteni.
(3) A személyi beszélgetésen az állomány érintett tagjával közölni kell a változtatás tényét és időpontját, valamint 
tájékoztatni kell arról, hogy a  személyi beszélgetéstől számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül kérheti 
különös méltánylást érdemlő egyéni érdekének figyelembevételét.
(4) A (3) bekezdés szerinti közlés tudomásulvételét és a tájékoztatás megtörténtét az állomány érintett tagja az erről 
készített iraton aláírásával igazolja.
(5) A  különös méltánylást érdemlő egyéni érdek figyelembevételéről az  állományilletékes parancsnok 
az (1) bekezdés szerinti munkáltatói döntés meghozatala során mérlegelési jogkörben dönt.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltatói döntéssel érintett állományt megilletik mindazon juttatások, amelyeket 
jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz a  szolgálati érdekből történő áthelyezés, továbbá 
– amennyiben helyőrségváltás is történik – helyőrségváltással járó áthelyezés esetén biztosít.”

5. §  Az R1. 108. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
[Az állomány tagja a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylés alapján vesz részt a központi képzési katalógusban 
szereplő]
„f ) külföldi fél által biztosított online képzésen,
g) külföldi fél által Magyarországra kihelyezett képzésen.”

6. §  Az R1. a következő 111. §-sal egészül ki:
„111. § Nappali és intenzív jellegű képzés esetén a munkáltatói jogkört gyakorló a képzés idejére – ide nem értve 
a  képző intézmény által elrendelt iskolai szüneteket – mentesíti az  állomány tagját a  szolgálati beosztással járó 
szolgálatteljesítési kötelezettség alól.”

7. §  Az R1. 112. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a 108. § (1) bekezdés f ) pontja esetén tanulmányi támogatásként a tandíj összege, 
valamint a kötelező taneszközök költségeinek megtérítése nyújtható.”

8. § (1) Az R1. 119/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A számított napi szolgálatteljesítési idővel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra eső)
„d) szabadság, szabadnap,”
(időtartamát.)

 (2) Az R1. 119/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (6)  bekezdésben foglaltakon túl a  szolgálatteljesítési időkeret tartama annak lejárta előtt egészségügyi 
válsághelyzet vagy veszélyhelyzet időtartama alatt különösen indokolt esetben megszakítható.”
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9. §  Az R1. 208. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  külföldi féltől a  képzés időtartamára eső oktatási szüneteket, valamint a  munkaszüneti napokat tartalmazó 
hivatalos igazolást az  1.  § 10.  pont i)  alpontja esetében az  állomány tagja szerzi be, a  108.  § (1)  bekezdés f ) és 
g)  pontja esetében a  központi személyügyi szerv kéri be. Az  1.  § 10.  pont i)  alpontja esetében az  állomány tagja 
az igazolást megküldi a központi személyügyi szerv részére.”

10. §  Az R1. a következő 254/A. §-sal egészül ki:
„254/A. § Előre nem tervezhető soron kívüli vagy rendkívüli feladat katonai képességek közreműködésével történő 
végrehajtása érdekében bevonulási paranccsal a behívási időkorlátoktól az önkéntes tartalékos önként jelentkezése 
alapján vagy beleegyezésével el lehet térni.”

11. §  Az R1. a következő 286/F. §-sal egészül ki:
„286/F.  § A 93.  § (1)  bekezdésétől eltérően, a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.  rendelet, 
valamint a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.  (I.  29.) 
Korm. rendelet [a  továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, és 
a  27/2021.  (I.  29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig a  katonai szolgálatra 
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) 
HM rendelet 82/A. §-a szerint végrehajtott fizikai állapotfelmérés eredményét kell figyelembe venni.”

12. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 13. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R1.
a) 26/B. § (3a) bekezdés e) pontjában az „állomány és” szövegrész helyébe az „állomány,” szöveg,
b) 26/B. § (3a) bekezdés f ) pontjában a „szünetelésének” szövegrész helyébe a „szünetelésének, és” szöveg,
c) 93.  § (4) és (6)  bekezdésében, 119/A.  § (1a)  bekezdésében és 126/C.  § (1)  bekezdésében a  „h)  pontja” 

szövegrész helyébe a „h) és k) pontja” szöveg,
d) 108. § (1) bekezdés d) pontjában a „képzésen, és” szövegrész helyébe a „képzésen,” szöveg
lép.

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosítása

14. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 19. § (2) bekezdés 
a) pontjában a „felszámítási alap” szövegrész helyébe a „20. § (1) bekezdésében meghatározott összeg” szöveg lép.

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

15. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 15.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2) bekezdéstől eltérően rendkívüli utazási költség címén az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona 
és a  honvédelmi alkalmazott jogosult a  munkába járással összefüggő költségeinek megtérítésére, ha az  adott 
viszonylatra bármely más jogcímen részére engedélyezett térítésmentes személyszállítást szolgálati, munkaköri 
feladatainak végrehajtása miatt igazoltan nem tudta igénybe venni. Ha az állomány tagja a 19. § hatálya alá tartozik, 
akkor a munkába járási költségtérítésre a 23. § rendelkezései szerint jogosult.”

16. §  Az R2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott a szolgálatteljesítési helyen és a lakóhelyen 
vagy a  tartózkodási helyen a  munkába járáshoz vásárolt helyi havi bérlet árának miniszteri utasításban 
meghatározott mértékű megtérítésére jogosult. A költségtérítés kifizetése utólag,
a) a papíralapú bérlet leadása,
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b) a  papíralapú bérlet vásárlását igazoló számla vagy egyéb dokumentum leadása vagy elektronikus úton, 
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren (a továbbiakban: HM KGIR ÜSZR) 
keresztül történő megküldése, vagy
c) – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya kivételével – az  elektronikus bérletről szóló 
elektronikus számla HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő megküldése
ellenében teljesíthető.”

17. §  Az R2. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem jogosult az e Fejezet szerinti költségtérítésekre az állomány azon tagja, akit saját kérelmére helyeznek át 
más településen lévő szolgálatteljesítési helyre, vagy saját érdekkörében felmerülő ok miatt, saját elhatározásából 
nem költözik át oda, továbbá, aki az  áthelyezését követően saját elhatározásából a  szolgálatteljesítési hely 
vonzáskörzetén kívül eső településre költözik át. Aki a  szolgálatteljesítés helyével megegyező településen részére 
a Lakásrendeletben foglaltaknak megfelelően felajánlott, jogosultságának megfelelő lakást nem fogadja el, úgy kell 
tekinteni, mint aki saját elhatározásából nem költözik át oda.”

18. §  Az R2. 15.  § (2)  bekezdésében a „térítésmentes személyszállításban részesül” szövegrész helyébe a „térítésmentes 
személyszállítás igénybevételére jogosító engedéllyel rendelkezik” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R2. 16. § (5) bekezdésében az „a (3) bekezdés alapján” szövegrész.

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

20. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 
16. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16. Az egészségügyi ügyeleti tevékenység díjazása
29.  § A Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (a  továbbiakban: MH EK) az  egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvényben (a  továbbiakban: Eütev.) meghatározott 
egészségügyi ügyelet ellátásáért a  IV/A. Fejezet hatálya alá nem tartozó egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi 
állományú katona fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.
30. § A 29. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) hétköznap teljesített ügyelet esetén 2,6%,
b) a jogosult esetében irányadó heti pihenőnapon teljesített ügyelet esetén 2,9%,
c) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 3,3%.”

21. §  Az R3. 40. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az MH EK-ban szolgálatot teljesítő – több műszakban foglalkoztatott –, a IV/A. Fejezet hatálya alá nem tartozó 
egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi állományú katona részére a délutáni és éjszakai egészségügyi tevékenységért 
fokozott igénybevételi pótlék jár.
(2) A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) délutáni műszakban 0,52%,
b) éjszakai műszakban 1,03%.”

22. §  Az R3. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állománynak az MH EK állományában munkaköri feladatként az Eütev. 11/A. § (5) és (6) bekezdése hatálya 
alá tartozó tagja (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi dolgozó) az Eütev. 16. § (7) bekezdése 
alapján havonta kiegészítő illetményre jogosult, amelynek összegét az  érintett részére egészségügyi dolgozók 
kiegészítő illetménye címén kell megállapítani.”

23. § (1) Az R3. 48/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állománynak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 2/B. § d) és e) pontja hatálya alá tartozó tagja (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: egészségügyi dolgozó) a 48. § szerinti kiegészítő illetményen felül havonta kiegészítő illetményre 
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jogosult, amelyet egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény címén kell részére 
megállapítani.”

 (2) Az R3. 48/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1a) bekezdés 2020. december 31-ét követő végrehajtása során a Korm. R.
a) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány alatt a Korm. R. 2/B. § d) pontja szerinti egészségügyi szakdolgozót,
b) 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők alatt a Korm. R. 2/B. § d) pontja szerinti védőnőket,
c) 2/A. § (5) bekezdése szerinti állomány alatt a Korm. R. 2/B. § e) pontja szerinti állományt
kell érteni.”

24. §  Az R3. 48/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (3) bekezdés 2020. december 31-ét követő végrehajtása során a Korm. R.
a) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány alatt a Korm. R. 2/B. § d) pontja szerinti egészségügyi szakdolgozót,
b) 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők alatt a Korm. R. 2/B. § d) pontja szerinti védőnőket,
c) 2/A. § (5) bekezdése szerinti állomány alatt a Korm. R. 2/B. § e) pontja szerinti állományt
kell érteni.”

25. § (1) Az R3. 50/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  állomány tagja a  (2)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja szerinti beosztásból áthelyezésre kerül, a  Hjt. 
122.  § (1a)  bekezdése szerinti illetményre való jogosultság indokoltságát felül kell vizsgálni. Ha a  vizsgálat 
eredményeképpen a  Hjt. 122.  § (1a)  bekezdése szerinti illetmény fenntartása indokolt, akkor azt újra meg kell 
állapítani.”

 (2) Az R3. 50/A. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hjt. 122. § (1a) bekezdése szerinti eltérő illetménymegállapítást a 12. mellékletben meghatározott beosztások 
esetében lehet alkalmazni.
(5) A  (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti beosztás betöltésének ideje alatt az  (1) bekezdés a) pontja szerinti 
illetményre való jogosultság visszavonásig érvényes.
(6) A visszavonást követően az állomány tagjának illetményét a Hjt. 122. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
(7) Visszavonás nélkül is megszűnik a  Hjt. 122.  § (1a)  bekezdése szerint megállapított illetmény, ha az  állomány 
tagja Hjt. 122. § (1) bekezdése szerint járó illetményének összege eléri a Hjt. 122. § (1a) bekezdése szerint részére 
megállapított illetmény összegét. Ebben az  esetben az  állomány tagjának illetményét a  Hjt. 122.  § (1)  bekezdése 
szerint kell megállapítani.”

26. §  Az R3. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  állomány 1.  § szerinti beosztásból a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés a), c), d), p) és u)  pontja szerinti rendelkezési 
állományba áthelyezett tagjának alapilletménye a miniszter döntése alapján a rendelkezési állomány időtartamára 
– a  (2) és (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – az  1.  § szerint az  állomány tagjára az  áthelyezést megelőzően 
érvényes szorzószám figyelembevételével is megállapítható.”

27. §  Az R3. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
EGYES EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAKÖRŰ KATONÁK ILLETMÉNYÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK
39/A. Illetménymegállapítás eltérő szabályai
62/A. § (1) E fejezet alkalmazásában egészségügyi munkakörű katona az MH EK-nál
a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész beosztásban szolgálatot teljesítő 
egészségügyi katona,
b) a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi katona, és
c) az  egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga 
megszerzését megelőzően – az  ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben – foglalkoztatott rezidens.
(2) Az egészségügyi munkakörű katona tekintetében e rendeletet az e fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően 
kell alkalmazni.
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(3) Az egészségügyi munkakörű katona esetében nem alkalmazható
a) a 3. § kivételével az I–III. Fejezet,
b) a 45–49. §, az 50. § (3) bekezdése, az 50/A. §, az 52/A–57/A. §, a 60. §,
c) a 64/A., a 67., a 68. és a 73/A–73/F. § kivételével az V. Fejezet és
d) a VI–VIII. Fejezet.
(4) Az  egészségügyi munkakörű katona esetében az  59.  § alkalmazása során a  Hjt. 122.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetményelemek helyett a külön jogszabály alapján rá irányadó illetményelemeket kell figyelembe venni.”

28. §  Az R3. a következő 107. §-sal egészül ki:
„107. § (1) E  rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2021. (VII. 15.) 
HM rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 16. alcímét, 40. § (1) és (2) bekezdését, 48. § (1) bekezdését, 
48/B.  § (1), (4) és (5)  bekezdését, 48/D.  § (1) és (7)  bekezdését, valamint IV/A. Fejezetét 2021. január 1-jétől kell 
alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr10.-zel megállapított 55. § (6) bekezdését 2021. június 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A  (2)  bekezdés alapján a  2021. június 1. és a  Módr10. hatálybalépése közötti időszakra megállapított 
alapilletményt legkésőbb a Módr10. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részére 
kifizetni.”

29. §  Az R3. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

30. §  Az R3.
a) 19.  § (1)  bekezdésében a  „közigazgatási államtitkára (a  továbbiakban: KÁT)” szövegrész helyébe 

a „közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: KÁT), a HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HOÁT)” 
szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében az „a KÁT” szövegrész helyébe az „a KÁT, a HOÁT” szöveg,
c) 25. § (1) bekezdésében az „a KÁT” szövegrész helyébe az „a KÁT, a HOÁT” szöveg,
d) 48/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „vagy a  48/B.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „ , a  48/B.  § 

(1) bekezdése vagy a 62/A. § (1) bekezdése” szöveg,
e) 48/G. § (1) bekezdésében az „Szkt. oktatói munkakörbe tartozó” szövegrész helyébe az „Szkt. szerinti oktatói 

munkakörnek minősülő” szöveg,
f ) 67. §-ában az „az állomány” szövegrész helyébe az „a tiszti és az altiszti állomány” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti az R3.
a) 29/A. alcíme,
b) 48/B. § (4) bekezdése.

5. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati 
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

32. §  A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 77/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti szerződéses, valamint a  (3)  bekezdés szerinti önkéntes tartalékos állományba vettek 
esetében a fizikai alkalmasság-vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követően 180 nap felkészülési idő eltelte 
után kell elvégezni.”

33. §  Az R4. 36. alcíme a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, és a  27/2021. (I. 29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig a  42–44.  § szerinti fizikai állapotfelmérést 
a következő eltérésekkel kell végrehajtani:
a) az  állomány egészségének és fizikai állóképességének megóvása érdekében a  fizikai állapotfelmérésen való 
részvétel a SARS-CoV-2 vírusfertőzésen igazoltan átesettek részére nem kötelező,
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b) az a) pont szerinti állomány számára az állóképességi mozgásforma életkortól függetlenül a 17. § (2) bekezdés 
c) pontja szerint is végrehajtható,
c) az a) pont szerinti állomány esetében a fizikai állapotfelmérés eredményébe a tárgyévet megelőző évi eredmény 
is beszámítható.
(2) Ha a  katona nem rendelkezik a  tárgyévet megelőző évben érvényes, a  fizikai állapotfelmérésre vonatkozó 
eredménnyel, számára 220 pontos eredményt kell rögzíteni.”

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

34. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet
a) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „60 napot” szövegrész helyébe a „120 napot” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „60 napba” szövegrész helyébe a „120 napba” szöveg,
c) 12. § (3) bekezdésében a „30%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg
lép.

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

35. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 23/C. § hatálya a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.”

36. §  Az R5. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  honvédelmi szervezet vezetője a  kinevezéstől eltérő munkáltatónál történő foglalkoztatás esetén, vagy ha 
a  honvédelmi alkalmazott más honvédelmi szervezet támogatását látja el a  kinevezése szerinti munkáltatónál, 
a  tényleges foglalkoztatáshoz szükséges munkáltatói jogok – így különösen az  utasítási, az  irányítási és 
az  ellenőrzési jog – gyakorlását írásban átruházhatja a  kinevezéstől eltérő munkáltatóra, illetve a  támogatott 
honvédelmi szervezetnek az  alkalmazott által ellátott feladatok tényleges irányításáért felelős vezetőjére. 
Az  átruházás nem terjedhet ki a  kinevezés módosítására, a  kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra, a  jogviszony 
megszüntetésére, továbbá a  fegyelmi és a  kártérítési eljárással kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlására. 
A  (3) bekezdéstől eltérően ezen bekezdést kell alkalmazni a tényleges foglalkoztatáshoz szükséges kiadmányozási 
jog átruházására.”

37. §  Az R5. a következő 20/E. §-sal egészül ki:
„20/E. § Sürgősségi pótlékra jogosult az a honvédelmi alkalmazott, aki a honvédelmi egészségügyi szolgáltató által 
szervezett mentőszolgálat kivonuló állományának tagja. A pótlék mértéke havonta a pótlékalap 120%-a.”

38. §  Az R5. a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C.  § (1) A  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállaló részére jutalmat a  miniszter vagy a  miniszter 
által utasításban jutalom megállapítására jogosult vezetőként meghatározott személy – a  részére évente 
jóváhagyott, jutalmazásra fordítható keret terhére – állapíthat meg, ha a  munkaköréből származó feladatait 
huzamos időn keresztül kiemelkedően hajtja végre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalom megállapításánál a 23. § (2) bekezdése szerinti szempontokat kell figyelembe venni.”

39. §  Az R5. 12/B. alcíme a következő 38/H. §-sal egészül ki:
„38/H. § Az MH EK-nál
a) foglalkoztatott orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész,
b) a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező honvédelmi alkalmazott, és
c) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakképesítés 
megszerzését megelőzően – az  ilyen szakképesítés megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – honvédelmi alkalmazott
esetében a 17–21. § és a 23/A–24/A. § nem alkalmazható.”
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40. §  Az R5. a következő 50. §-sal egészül ki:
„50.  § (1) E  rendeletnek az  egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2021. (VII. 15.) 
HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.4.) megállapított 20/E. §-át 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján a  2021. március 1. és a  Módr.4. hatálybalépése közötti időszakra utólag megállapított 
sürgősségi pótlékot legkésőbb a Módr.4. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak 
részére kifizetni.
(3) E rendeletnek a Módr.4.-gyel megállapított 38/H. §-át 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.”

41. §  Az R5. 38/E.  §-ában az  „a magasabb vezetői” szövegrész helyébe a  „továbbá – a  38/H.  § szerinti honvédelmi 
alkalmazott és az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 4.  § 
b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó honvédelmi alkalmazott kivételével – a magasabb vezetői” szöveg lép.

42. §  Hatályát veszti az R5.
a) 19. § (2) bekezdése,
b) 5. melléklete.

8. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 47–50. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A B C D E F

1. A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése MH PK
KNBSZ 

főigazgató

Központi 

személyügyi 

szerv vezető

Állomány-

illetékes 

parancsnok)

47.

2. Szolgálati 
viszony 

módosítása

2.16. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja 
szerinti külföldi katonai felsővezető 
szakirányú továbbképzési szakra 
vezénylés, tanulmányi szerződés 
megkötése

48.
– tábornok, ezredes, alezredes, őrnagy, 
százados

X

49.

2.17. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja 
szerinti külföldi nyelvtanfolyamra 
vezénylés, tanulmányi szerződés 
megkötése

50.
– tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, 
tisztes

X
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2. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez

Az R1. 2. melléklet 2.15. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.15. Humán

A B C D E F G

1.

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2. iskolai végzettség szakképzettség
egyéb képzettségi 

követelmény

egészségi kizáró 

korlátozások

pszichikai 

követelmények

3. 17 vezérőrnagy

EKV, PE

SZFF

FVT

F8, K23, 
K24, K26

Pa/V, Pv/V
4. 16 dandártábornok

5. 15 ezredes Pa/V, Pv/IV

6. 14 alezredes

Pa/IV, Pv/IV
7. 13 őrnagy

FKV, PF8. 12 százados

9. 11 főhadnagy

10. 09 főtörzszászlós

É

BSZF

F8 Pa/IV, Pm/III

11. 08 törzszászlós

BSZF, SZKF
12. 07 zászlós

13. 06 főtörzsőrmester

14. 05 törzsőrmester

15. 03 szakaszvezető

ÁI
Pa/III, 
Pm/III

16. 02 tizedes

17. 01 őrvezető
”

3. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez

Az R1. 4. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

  (A B C D E F

1.
Besorolási 

kategória

Rendszeresített

rendfokozat

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály

2.
Általános  

előmeneteli rend

Speciális  

előmeneteli rend

Általános  

előmeneteli rend

Speciális  

előmeneteli rend)

12. 10. főtörzszászlós
HM altiszti 
főreferens (K)

4. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez

Az R1. 5. melléklet F) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„F) A miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző 
intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások

A B C D E F

1.
Besorolási 

kategória

Rendszeresített 

rendfokozat

I. Besorolási osztály IV. Besorolási osztály

2.
Általános 

előmeneteli rend

Speciális 

előmeneteli rend

Általános  

előmeneteli rend

Speciális előmeneteli 

rend

3. 1. közkatona        

4. 2. őrvezető        

5. 3. tizedes        

6. 4. szakaszvezető gépkocsivezető
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7. 5. őrmester        

8. 6. törzsőrmester      

9. 7. főtörzsőrmester altiszt

10. 8. zászlós zászlós

11. 9. törzszászlós zászlós  

12. 10. főtörzszászlós        

13. 11. hadnagy        

14. 12. főhadnagy        

15. 13. százados   tiszt  
részlegvezető-
helyettes;
tiszt

16. 14. őrnagy   főtiszt  

főnök;
főtiszt;
kollégiumvezető-
helyettes;
részlegvezető;
vezető pénzügyi 
referens főtiszt

17. 15. alezredes   kiemelt főtiszt  
főnök;
igazgatóhelyettes;
kollégiumvezető

18. 16. ezredes     igazgató
”

5. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 13. mellékletében foglalt táblázat 10b. és 10c. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A B C D

1. Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések MH PK
Központi 

személyügyi szerv

Állomány-illetékes 

parancsnok)

10b. Párhuzamos képzésen történő részvétel engedélyezése X

10c.
Párhuzamos képzés tanulmányi szerződéssel történő 
támogatásának engedélyezése

X

 2.  Az R1. 13. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D

1. Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések MH PK
Központi 

személyügyi szerv

Állomány-illetékes 

parancsnok)

14. Tisztjelölti és altiszt-jelölti szolgálati viszony szüneteltetése X

6. melléklet a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelethez
„12. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Eltérő illetménymegállapításra jogosító szolgálati beosztások

1.  Legalább ezredes rendfokozattal rendszeresített vezetői, valamint a HM altiszti főreferens beosztás
2.  Munkaerő-piaci pótlékra jogosító szolgálati beosztás
3.  Rendezvényszervezési, valamint sajtó, tájékoztatás, kommunikáció fegyvernemi, szakági alcsoportokba 

tartozó szolgálati beosztás”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 14/2021. (VII. 16.) HM rendelete
a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

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

szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi 
szervezet) személyi állományának és

b) a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (a továbbiakban: HQ MND-C) magyar személyi 
állományának

az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról 
szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: NATO-SOFA Megállapodás) szerinti 
utazására vagy csapatmozgására terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya
a) a  honvédelmi szervezet hivatásos, szerződéses, valamint önkéntes tartalékos tagjainak az  Észak-atlanti 

Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamaiba és a  Békepartnerségben részt vevő államok 
területére, valamint – nemzetközi szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – más államok 
területére szolgálati céllal történő utazására és

b) a  honvédelmi szervezet állományából és az  HQ MND-C magyar személyi állományából polgári személy 
szolgálati kiküldetésére

is kiterjed.
 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezet vezetőjének, illetve az HQ MND-C magyar nemzeti 

rangidősének a menetparancs igénylését indokolnia kell.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) csoportos menetparancs: tíznél több fő együttes határátlépése esetén a csoportparancsnok részére kiadható 

menetparancs,
b) egyéni menetparancs: egyéni, személyre szólóan kiadott menetparancs,
c) igazolvány: személyazonosító igazolvány, szolgálati igazolvány, valamint a  külföldre utazásról szóló törvény 

szerinti magánútlevél és hivatalos útlevél,
d) kiadmányozó: a  kiadmányozó szerv vezetője vagy parancsnoka, az  HQ MND-C magyar nemzeti rangidőse, 

valamint az  általuk a  kiadmányozási feladatok ellátására kijelölt személyek, kiadmányozó szervenként 
összesen legfeljebb 3-3 fő,

e) kiadmányozó szerv:
ea) a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős 

szervezete,
eb) az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) szervezeti és működési szabályzatában kijelölt önálló 

szervezeti egységei, ha a  kiutazást az  MH parancsnoka hagyja jóvá vagy engedélyezi, valamint 
a missziós feladatok esetében,

ec) a  honvédelmi szervezet külföldi képviseletét ellátó szervezet vagy a  külföldi magyar katonai 
képviselet,

ed) az  MH parancsnoka külön felhatalmazása alapján az  MH tartósan külföldön állomásozó, az  MHP 
válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egysége 
az állományába tartozó személyek határátlépése esetén,
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ee) az  MH Pápa Bázisrepülőtér, a  Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítő magyar 
személyi állomány vonatkozásában, a Nehéz Légiszállító Ezred feladatainak végrehajtása esetén,

ef ) az  HQ MND-C a  hadosztály-parancsnokság állományában szolgálatot teljesítő magyar személyi 
állomány vonatkozásában, feladatainak végrehajtása során,

f ) menetparancs: a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) alpontja szerinti fegyveres erők tagjai számára 
az  erre feljogosított szervek által meghatározott formában és tartalommal kiadmányozott, a  NATO-SOFA 
Megállapodás III. Cikk 2.  pont b)  alpontjában meghatározott, határátlépést segítő okmány, amely igazolja 
az egyén vagy csoport fegyveres erőkhöz való tartozását és az elrendelt utazást vagy csapatmozgást,

g) programfelelős szerv: a külföldre utazással járó feladat végrehajtásáért felelős szerv, kétség esetén az a szerv, 
amelynek állományába tartozik a menetparancsban birtokosként megjelölt személy.

3. § (1) A menetparancs-formanyomtatvány magyar, angol és francia nyelvű szöveget, hátoldalán magyar, angol és francia 
nyelvű tájékoztatószöveget tartalmaz. A  menetparancshoz tartozó állományjegyzék magyar, angol és francia 
nyelvű szöveget tartalmaz. Ha csoportos menetparancs kerül kiállításra, a  menetparancs csak a  hozzá tartozó 
állományjegyzékkel együtt érvényes.

 (2) A  menetparancs-nyomtatványok hitelesítésére a  címeres nagy méretű, szám nélküli, illetve az  1. számú címeres  
nagy méretű körbélyegzőt kell használni, melynek előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a  kiadmányozó 
szerv részére a  hozzáférhetőség biztosításáról a  honvédelmi szervezetek bélyegzőkészítésért felelős szervezete 
gondoskodik, valamint saját költségvetésében éves szinten tervezi az előállítási költségeket.

 (3) A  menetparancs-nyomtatványok előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a  kiadmányozó szerv részére történő 
átadás-átvételről az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete gondoskodik.

4. § (1) A  kiadmányozó szerv haladéktalanul megküldi a  kiadmányozó aláírásmintáit és a  személyekhez kijelölt 
sorszámozott parancsnoki körbélyegzők lenyomatmintáit 4 példányban az  MH központi protokoll 
és rendezvényszervezésért felelős szervezetének, amely az  aláírásmintákat továbbítja az  Országos 
Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) határrendészeti feladatokért felelős szervének. A  kiadmányozó 
az irattári példányt irattárba helyezi.

 (2) A  kiadmányozó személyében bekövetkezett változást a  kiadmányozó szerv az  első okmány kiadmányozását 
megelőzően, az  (1)  bekezdésben meghatározott minták megküldésével bejelenti az  MH központi protokoll és 
rendezvényszervezésért felelős szervezetének, amely tájékoztatja az  ORFK határrendészeti feladatokért felelős 
szervezeti elemét.

 (3) A  kiadmányozó a  menetparancs kiadmányozása és kezelése során a  szigorú számadás szabályai szerint köteles 
eljárni.

 (4) A kiadmányozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a menetparancs jogszerű kiadmányozásáért, valamint 
a menetparancs és a sorszámos körbélyegző megfelelő tárolásáért, kezeléséért és elszámolásáért.

 (5) A kiadmányozó szerv köteles elkészíteni
a) a kiadmányozók és aláírásmintáik jegyzékét és
b) a kiadmányozó részére kiadott sorszámos körbélyegző nyilvántartását.

5. § (1) A  programfelelős szerv a  jóváhagyott kiutazási engedély alapján, a  tervezett útba indítást megelőzően legalább 
14 nappal kérheti a  menetparancs kiadmányozását a  kiadmányozó szervtől. Ettől a  határidőtől csak kivételes és 
indokolt esetben, a kiadmányozó szerv jóváhagyása esetén lehet eltekinteni.

 (2) A programfelelős szerv vezetője által aláírt menetparancs iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a programfelelős szerv megnevezése, címe, ügyintéző neve, telefonszáma,
b) a határátlépést elrendelő vagy jóváhagyó szerv vagy személy megnevezése, az elrendelő parancs száma,
c) ha a határátlépéshez szükséges, az engedélyező országgyűlési határozat vagy kormányhatározat megjelölése 

és
d) a menetparancs részletes kitöltéséhez szükséges pontos adatok.

6. § (1) A  kiadmányozó szerv a  kérelem beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja a  kérelem adattartalmát, 
valamint a kiutazás jogalapját képező engedélyeket, és intézkedik a menetparancs kiadására.

 (2) A  jogszerűtlen kérelmet a  kiadmányozó szerv elutasítja, a  hiányos adattartalmú kérelmek esetében hiánypótlásra 
hívja fel a programfelelős szervet, amelyet az 4 munkanapon belül köteles pótolni. A hiányzó adatok beérkezését 
követően a kiadmányozó szerv intézkedik a menetparancs kiállítására és kiadmányozására.
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7. § (1) A  kiadmányozó szerv a  menetparancsot magyar és angol nyelven, számítógéppel vagy kézzel írt nyomtatott 
nagybetűkkel kitöltve, 2 példányban állítja ki.

 (2) Csoportos menetparancs esetén az  útba indított személyi állomány jegyzékét a  menetparancshoz csatolni kell. 
A menetparancsban feltüntetett személyekben történő változás esetén a programfelelős szerv a szükséges adatok 
egyidejű megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a kiadmányozó szervet.

 (3) Ha a menetparancs adatainak javítására nincs lehetőség, új menetparancsot kell kiadni.
 (4) A menetparancsot a kiadmányozó saját kezűleg írja alá, és sorszámos körbélyegzőjével hitelesíti.
 (5) A menetparancs 1. számú példánya

a) egyéni menetparancs esetén a menetparancsban birtokosként megjelölt személy, a vele utazó személy vagy 
a kérelemben megjelölt ügyintéző,

b) csoportos menetparancs esetén a  csapat, egység, alegység, kontingens parancsnok vagy az  általuk 
meghatalmazott személy

aláírása ellenében kerül kiadásra.

8. § (1) A  kiadmányozó szerv a  menetparancs 2. számú példányát irattárazza vagy – a  12.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott esetben, erre irányuló kérelem alapján – kiadja.

 (2) A  csoportos menetparancs átvételére vonatkozó meghatalmazás bevonásra és a  menetparancs 2. számú 
példányával irattárazásra kerül.

9. § (1) A menetparancs érvényességi ideje a szolgálati út tervezett időtartamára kerül megállapításra, azzal, hogy szükség 
esetén a szolgálati út tervezett utolsó napját követő legfeljebb harmadik napig tarthat, de maximum egy év.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően
a) a menetparancs a missziós szolgálati feladat végrehajtása esetén a szükséges időre, de legfeljebb tizenhárom 

hónapra adható ki egy dokumentumon, és
b) a  tartós, nem fegyveres külszolgálatot teljesítő állomány esetében a  menetparancs kiadható a  vezénylés 

teljes időtartamára, de legfeljebb negyvenkilenc hónapra, évenkénti bontásban.
 (3) Ha Magyarország és a  menetparancsban célországként megjelölt másik ország között többszöri határátlépésre 

van szükség, egy menetparancsot kell kiadni, amelynek érvényességi ideje ebben az esetben sem haladhatja meg 
az egy évet.

 (4) Az  egy éven túli szolgálati feladatok ellátása érdekében az  (1)  bekezdés szerinti érvényességi idő lejárta előtt 
legalább 14 nappal az 5. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú kérelemmel új menetparancs kiadmányozását 
kell kérni.

10. §  A honvédelmi szervezet külföldi képviseletét ellátó szervezet tagjának, külföldi magyar katonai képviselet tagjának, 
illetve az MHP válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egységének 
vagy tagjának szolgálati érdekből más célországba történő vezénylése, valamint szabadságoltatás, egészségügyi 
okokból vagy más indokolt esetben történő hazautazás vagy végleges hazarendelés esetén az  útba indítást 
megelőzően intézkedni kell
a) az  egyéni menetparanccsal rendelkező személy részére, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező 

személyek esetén – ha a  határátlépéssel érintett személyek köre azonos a  csoportos menetparancsban 
feltüntetett személyekkel – a leadott menetparancs 1. számú példányának a menetparancsban birtokosként 
megjelölt személy részére történő kiadására, és

b) egyéni menetparanccsal nem rendelkező személy, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező személyek 
esetén – ha a határátlépéssel érintett személyek köre nem azonos a csoportos menetparancsban feltüntetett 
személyekkel – új menetparancs kiadmányozására.

11. § (1) A  menetparancsban birtokosként meghatározott személy a  kiküldetés lejártát követő 5 munkanapon belül 
köteles a menetparancs 1. számú példányát, illetve a 8. § (1) bekezdése alapján kiadmányozott 2. számú példányát 
a kiadmányozó szervnél leadni.

 (2) A  kiadmányozó szerv a  menetparancs 1. számú példányát a  2. számú példánnyal, valamint az  ahhoz kapcsolódó 
okmányokkal együtt a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírások szerint őrzi meg 
a saját irattárában, majd a hatályos jogszabályok szerint, jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti.
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 (3) Ha a  menetparancsban birtokosként megjelölt személy ismételt külföldre utazására nincs szükség, e  személy 
a menetparancs 1. számú példányát az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül köteles a kiadmányozó szerv 
részére eljuttatni.

 (4) A  menetparancs érvényességi idejének lejártát a  kiadmányozó szerv hivatalból figyelemmel kíséri.  
Ha a menetparancsot a  rajta feltüntetett birtokos az  (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem adja le, 
a kiadmányozó szerv soron kívül intézkedést kezdeményez a programfelelős szerv vezetőjénél annak haladéktalan 
visszaadására, és – indokolt esetben – a  mulasztó személy felelősségre vonására. A  programfelelős szerv vezetője 
a megtett intézkedésekről a kiadmányozó szervet 5 munkanapon belül tájékoztatja.

 (5) A  külföldi magyar katonai képviselet megszüntetését vagy az  MHP válságkezelő és béketámogató műveletekben 
részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egységei végleges hazarendelését követően a  kiadmányozó szerv 
haladéktalanul köteles eljuttatni az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének az általa 
kiadmányozott és irattárazott menetparancsokat, a  fel nem használt menetparancs-nyomtatványokat, valamint 
a honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szervezet részére a kiadmányozó 
sorszámos körbélyegzőjét.

12. § (1) A  menetparancs, valamint – menetparanccsal történő kiküldetés ideje alatt – az  igazolvány megrongálódását, 
megsemmisülését, elvesztését vagy egyéb okból eltűnését a menetparancs birtokosa haladéktalanul, de legkésőbb 
a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül írásban köteles jelenteni a programfelelős szervnek.

 (2) A  jelentésnek tartalmaznia kell az  (1)  bekezdésben megjelölt esemény leírását, valamint ha készült, csatolni kell 
a hatósági jegyzőkönyvet vagy az eseménnyel kapcsolatos egyéb jelentést.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jelentés alapján a  programfelelős szerv haladéktalanul tájékoztatja 
a kiadmányozó szervet, valamint – indokolt esetben – kezdeményezi a menetparancs pótlását.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  programfelelős szerv tájékoztatása alapján a  kiadmányozó 
szerv köteles a  kiadományozott menetparancsok, illetve formanyomtatványok eltűnését haladéktalanul  
az  MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének, és bármelyik sorszámos körbélyegző 
eltűnését haladéktalanul – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) kivételével –  
az  MH információvédelmi tevékenységének stratégiai szintű szakmai irányító és felügyelő szervének és 
a  honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szervének jelenteni. A  jelentés 
alapján az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete az (1) bekezdés szerinti okmányokra, 
a  honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szerve pedig a  körbélyegzőre 
vonatkozóan megteszi a szükséges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegző pótlására.

13. § (1) A  menetparancs kiadmányozását, tárolását, elszámolását – a  KNBSZ kivételével – az  MH információvédelmi 
tevékenységének stratégiai szintű szakmai irányító és felügyelő szerve, előzetesen egyeztetve az  ellenőrzési terv 
szerint – szükség esetén az ellenőrzési terven kívül is –, egy vagy több meghatalmazott képviselője útján ellenőrzi.

 (2) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzés során megállapított hibákról, hiányosságokról 
jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ellenőrzött kiadmányozó szerv részére át kell adni. Az ellenőrzött 
kiadmányozó szerv a  jegyzőkönyv átvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az  ellenőrzést végző szervet 
a  megállapított hiányosságokkal kapcsolatban tett intézkedéseiről. Ha az  ellenőrzést végző szerv a  megtett 
intézkedéseket nem tartja megfelelőnek, erről a  tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja 
az ellenőrzött kiadmányozó szerv felettes szervét.

14. § (1) A  menetparancs birtokosa igazolvánnyal, a  személyi poggyászaival, a  menetparancsban feltüntetett szolgálati 
fegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, valamint hivatalos pecséttel ellátott küldeményekkel jogosult 
a határátlépésre. A szolgálati kézi lőfegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, egyéni védőfelszereléssel  
– különösen védősisak, egyéni vegyvédelmi felszerelés, golyóálló mellény – és más uniós, valamint nem uniós áruval 
történő határátlépéskor rendelkezni kell a menetparancs mellett a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok 
köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó 
vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott NATO okmánnyal, 
illetve EU katonai okmánnyal is a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex 
egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
(EU) 2015/2446 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 141. cikk (6)–(7) bekezdései szerinti esetekben.

 (2) A  menetparancs birtokosa a  menetparancsot és a  határátlépésre feljogosító okmányát köteles a  határforgalom-
ellenőrzést végző rendőr részére ellenőrzésre átadni.
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 (3) Menetparanccsal rendelkező futárok esetében az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 
azzal, hogy biztosítani kell a hivatalos pecséttel ellátott küldemények sértetlenségét is.

15. §  A  kiadmányozó szerv a  menetparanccsal történő határátlépés szabályainak megsértéséről, illetve a  szabálysértés 
miatt tett intézkedéseiről az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv értesítése alapján  
– indokolt esetben – felelősségre vonást kezdeményez, illetve megteszi a  szükséges intézkedéseket a  jövőbeni 
szabálysértések elkerülése érdekében.

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

17. § (1) Az e  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott menetparancsok az  érvényességi idejük végéig, bevonásig 
vagy az e  rendeletben meghatározott és rendszeresítésre került okmányra történő kicserélésig érvényesek és 
használhatóak.

 (2) A korábbi adattartalommal rendszeresített menetparancs a rendszeresítési eljárás befejezéséig használható.

18. §  Hatályát veszti a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 335/2021. (VII. 6.) KE határozata
katonai bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a és a  97.  § (1)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnöke és a  honvédelmi 
miniszter együttes javaslatára – lemondására tekintettel dr. Vatai Istvánt 2021. július 31-ei hatállyal katonai bírói 
tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. június 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02345-2/2021.

A köztársasági elnök 336/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Makai Lajosnét 2021. november 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-2/2021.

A köztársasági elnök 337/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Szabó Máriát 2021. december 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-3/2021.

Utasítások

A honvédelmi miniszter M/2/2021. (HK 8.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint  
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat együttműködésének szabályairól*

* Az utasítást az érintettek külön kapják meg.
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A honvédelmi miniszter 26/2021. (VI. 30.) HM utasítása  
a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak részét képező 
HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

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

1. Általános rendelkezések

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

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában
a) Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységei: a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 

Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti önálló szervezeti egységek;
b) politikai felsővezető: a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a  HM parlamenti 

államtitkára (a továbbiakban: HM PÁT) és a HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT);
c) szakmai felsővezető: a  HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és a  HM helyettes 

államtitkárai;
d) válsághelyzet:

da) a Hvt. 21/A. §-a szerinti honvédelmi veszélyhelyzet,
db) a Hvt. 36.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő 

válságkezelési feladat teljesítése,
dc) a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet,
dd) a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet,
de) a Hvt. 64. § (1) bekezdése szerinti különleges jogrendi esetek,
df ) a katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 43–44. §-a szerinti veszélyhelyzet, valamint katasztrófaveszély és
dg) az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) válságkezelési folyamatával és 

műveleti terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtásával összefüggő NATO azonnali döntéshozatali 
eljárásrend és az ehhez kapcsolódó tervek bevezetését követő időszak.

3. §  Az utasítást válsághelyzet megelőzése és kezelése során, továbbá a  miniszter által elrendelt egyedi esetben, 
a miniszter erre vonatkozó döntése esetén a felsőszintű döntések és a szükséges szabályzók előkészítése, valamint 
azok érvényre juttatásának ellenőrzése és felügyelete érdekében kell alkalmazni.

2. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer felépítése és működése

4. §  A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer (a továbbiakban: HÁVR) rendeltetése a  honvédelmi ágazat 
rendelkezésére álló képességek feladatspecifikus és időbeni összpontosítása a  válsághelyzet megelőzése és 
kezelése érdekében. A HÁVR keretei között valósul meg a honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörébe tartozó 
válságkezelési feladatok során szükséges felső szintű döntések és szabályzók előkészítése, azok végrehajtásának 
irányítása, az  ágazat, különösen a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) képességei alkalmazásának vagy 
felhasználásának tervezése és összehangolása, valamint a  szövetségesi és nemzetközi kötelezettségekből fakadó 
feladatok végrehajtásával összefüggő döntéshozatali eljárásrendekhez igazodó, ágazati szintű stratégiai szakmai 
feladatok végrehajtása.

5. §  A HÁVR felső szintű döntéshozatali szerve a  Miniszteri Döntéshozó Testület (a továbbiakban: MDT), melynek 
vezetője a miniszter, tagjai
a) a HM PÁT,
b) a HM HOÁT,
c) a HM KÁT,
d) a HM kabinetfőnök,
e) a HM sajtófőnök,
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f ) a HM Miniszteri Titkárság titkárságvezetője,
g) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója,
h) az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) és
i) a  miniszter által közvetlenül vagy az  a)–h)  pont szerinti tagok javaslatára berendelt, illetve meghívott 

személyek.

6. §  Az MDT a HÁVR fő döntéshozatali szerveként ellátja a Miniszteri Értekezlet feladatait, ennek keretében valósul meg 
a HÁVR elemei működésének felsővezetői szintű összehangolása.

7. §  Az MDT munkafeltételeinek kialakításáért és működésének – a  HM Miniszteri Kabinettel együttműködésben 
történő – szabályozásáért a HM Miniszteri Titkárság titkárságvezetője felelős.

8. §  A HÁVR magában foglalja a  HM Válságreagáló Rendszert (a továbbiakban: HM VRR), a  Katonai Egységes Felderítő 
Rendszert (a továbbiakban: KEFR) és az MH Műveleti Vezetési Rendszert (a továbbiakban: MH MVR).

9. §  Az ágazati szintű válságkezelésre vonatkozó miniszteri döntések a HÁVR elemeként működő HM VRR-en keresztül 
érvényesülnek.

10. §  A HÁVR elemei az  időszerűen kialakult helyzetnek megfelelően kiegészülhetnek az  együttműködő szövetséges, 
kormányzati és nem kormányzati, valamint a  honvédelmi szervezetek állományából delegált összekötőkkel és 
szakértőkkel.

3. A HM Válságreagáló Rendszer felépítése

11. §  A HM VRR párhuzamosan működő egységei
a) a HM Döntéselőkészítő Szervezet (a továbbiakban: HM DESZ) és
b) a HM Irányító és Helyzetnyilvántartó Szervezet (a továbbiakban: HM IHSZ).

12. § (1) A HM DESZ állandó és ideiglenesen működő elemekből épül fel.
 (2) A  HM DESZ béke időszakában működő állandó szervezeti elemeinek feladatait a  HM Szervezeti és Működési 

Szabályzata (a továbbiakban: HM SZMSZ) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel határozza meg.

13. § (1) A HM IHSZ állandó és ideiglenesen működő elemekből épül fel.
 (2) A  HM IHSZ békeidőben is állandó jelleggel ügyeleti szolgálatként működő eleme a  HM Ügyelet (a továbbiakban: 

HM  Ü), melynek működését a  miniszter a  jelen utasításban meghatározottakkal összhangban külön utasításban 
szabályozza.

 (3) A HM IHSZ ideiglenesen működő elemei
a) a HM Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT) és
b) a HM Válságkezelő Csoport (a továbbiakban: HM VCS).

4. A HM Válságreagáló Rendszer elemeinek működése

14. §  A HM VRR elemeinek szakmai irányítását felelősségi területüknek megfelelően a  2.  § b)  pontja szerinti politikai 
felsővezetők és a 2. § c) pontja szerinti szakmai felsővezetők végzik.

15. §  A HM Ü, valamint a  HM önálló szervezeti egységei és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek 
mint a  HM VRR állandóan működő elemei gondoskodnak a  HM békeidőszaki készenléti rendszer működésének 
biztosításáról, ideértve az  ideiglenesen működő elemek riasztását, aktiválását, továbbá a  HM HOT felállításáig 
a feladatok vételét és a végrehajtás megkezdését.

16. § (1) A HM IHSZ működtetéséért a HM HOÁT, a HM DESZ működtetéséért a HM KÁT felelős.
 (2) A HÁVR szabályozásáért a HM HOÁT– a HM KÁT-tal egyetértésben – felelős.
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17. §  A HM DESZ elemei a válsághelyzet kezelésének időszakában hivatali vagy folyamatos munkarendben, saját kijelölt 
munkahelyükön vagy minősített adattal való tevékenység esetén a  biztonsági területen elhelyezkedő kijelölt 
munkahelyen
a) a HM alaprendeltetéséből adódó feladatok ellátásával párhuzamosan végzik a válságkezeléshez kapcsolódó 

döntés-előkészítés szakterületi feladatait, melynek keretében biztosítják a  stratégiai szintű döntések 
összehangolt előkészítését és az MDT elé terjesztését,

b) az MDT részére összeállítják az előterjesztéseket, és azokat jóváhagyásra felterjesztik a szakterületért felelős 
politikai vagy szakmai felsővezető részére,

c) végzik a  HM HOÁT útján felterjesztett katonai szakmai javaslatok minisztériumi szintű szakterületi 
véleményezését,

d) végzik a  válsághelyzethez kapcsolódó, a  honvédségi szervezetek igényei kielégítésének tárcaközi 
koordinációjával összefüggő ágazati feladatokat,

e) biztosítják a válságkezeléssel kapcsolatos információáramlást a HM HOT útján a KEFR és az MH MVR felé, és
f ) a  HM SZMSZ szerinti eljárásrendben, a  jelen utasításban meghatározott eltérésekkel kapcsolatot tartanak 

a kormányzati szervezetekkel.

18. §  A HM Ü végzi különösen
a) a  kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló kormányhatározat szerinti biztonsági ügyeleti feladatok 

ellátását,
b) a kormányügyelettel kapcsolatos információk továbbítását az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok 

ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 
HM utasítás szerint,

c) a  kormányügyeleti rendszer részeként a  miniszter felelősségi körébe tartozó és kormányzati intézkedést 
igénylő rendkívüli események vonatkozásában a Kormány gyors, hatékony és hiteles tájékoztatását,

d) a  HÁVR aktivizált elemei működőképességének eléréséig tartó feladatok, különösen a  HM HOT 
tevékenységéhez kapcsolódó válságkezelési teendők ellátását,

e) válságkezelés esetén a  békétől eltérő eljárásrendnek megfelelő irányító és helyzetnyilvántartó feladatokat, 
azok HM HOT részére történő átadásáig,

f ) a  NATO Válságreagálási Rendszer intézkedéseinek vételét, azok beazonosítását a  Nemzeti Intézkedések 
Gyűjteményében, az  érintett politikai és szakmai felsővezetők, valamint a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály 
(a továbbiakban: HM VIF) vezetőjének tájékoztatását, továbbá a feladat továbbítását az érintett kormányzati 
szervek ügyeleti szolgálatai részére,

g) az  EU integrált válságkezelési mechanizmusa útján kezdeményezett uniós intézkedések vételét, arról 
az érintett politikai és szakmai felsővezetők tájékoztatását, és

h) a  feladat-végrehajtásban érintett HM és a  miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti 
szolgálatainak, az MH, valamint KNBSZ központi ügyeleteinek riasztását.

19. §  A HM Ü tevékenységét a HM HOÁT a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály (a továbbiakban: HM KIVF) 
útján irányítja.

20. § (1) A  HM HOT az  alap válságkezelő képesség időszakában állományával heti váltásban, laktanyán kívüli 
HM  Válságreagáló Rendszer Készenléti Szolgálatot (a továbbiakban: HM VRRKSZ) lát el, a  riasztást követő 2 órán 
belüli beérkezési kötelezettséggel.

 (2) A HM HOT a teljes válságkezelő képesség időszakában a HÁVR központi irányító szerveként folyamatosan nyomon 
követi és nyilvántartja a  kialakult helyzetet, jelentéseket állít össze, és feladatokat rendel el a  HÁVR keretében 
működő szolgálatok a  HÁVR keretében aktivizált művelet vezetési elemek részére, koordinál és folyamatosan 
kapcsolatot tart az együttműködő szolgálatokkal, a HM VIF útján a védelmi igazgatás területi és helyi szerveivel.

 (3) A  HM HOT működése során feladatait ügyeleti szolgálat keretében, a  számára meghatározott munkarendben 
a HM székhelyén kijelölt vezetési-irányítási, helyzetnyilvántartó munkahelyen látja el.

 (4) A HM HOT-ot a HM HOÁT vezeti a HM HOT váltásvezetők útján.
 (5) Feladata ellátása során a HM HOT végzi különösen

a) a HM IHSZ és a HM DESZ közötti belső koordinációt,
b) a válságkezelésben közreműködő kormányzati szervezetekkel való kapcsolattartást,
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c) irányító szolgálatként a  HÁVR keretében működő szolgálatok részére a  feladatok elrendelését, valamint 
a KEFR elemeivel való kapcsolattartás biztosítását,

d) a miniszter által hozott döntések végrehajtásra történő továbbítását és a végrehajtás ellenőrzését,
e) a válságkezeléssel kapcsolatos honvédelmi tevékenységek helyzetnyilvántartó és követő feladatait, továbbá 

a döntés-előkészítési feladatokat a HM DESZ aktivizálásáig,
f ) a  válságkezeléssel kapcsolatos honvédelmi feladatok helyzetéről történő jelentés összeállítását és 

felterjesztését a miniszter részére,
g) katasztrófa bekövetkezésekor vagy katasztrófaveszély esetén a  honvédelmi ágazat katasztrófák elleni 

védekezésének irányítását és feladatait szabályozó HM rendeletben a  Honvédelmi Igazgatási 
Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

 (6) A speciális válságkezelési képességgel kiegészített teljes válságkezelési képesség időszakában – a (2) bekezdésben 
felsoroltakon túl – a  HM HOT ellátja a  HM VCS felügyeletét, amennyiben az  a  HM HOT-tól eltérő munkavégzési 
helyen és feladatrendszerrel kerül létrehozásra.

21. §  A HM HOT részletes feladatait és működésének rendjét a HM HOÁT szolgálati intézkedésben szabályozza, melynek 
kidolgozásáért és naprakészen tartásáért a HM KIVF felelős.

22. §  A HM válsághelyzeti kommunikációjával kapcsolatos stratégiai szintű feladatok végrehajtása érdekében a HM HOT 
aktivizálását követően a  HM HOT részeként, részére külön meghatározott munkarend szerint egy fő kijelölt 
kommunikációs szakértő tevékenykedik. A  HM sajtófőnök a  HÁVR aktivizálását követő válságkezelés időszakában 
kiemelt feladatként végzi a HÁVR stratégiai kommunikációs támogatását.

23. §  A HM HOT állományát szakmailag kiegészítő vagy a  HM VCS személyi állományába vezényelhető funkcionális 
szakértők elérhetőségét folyamatosan biztosítani szükséges annak érdekében, hogy a  HM VCS működtetésére 
vonatkozó vezetői döntés esetén az a feladatellátást a lehető leghamarabb megkezdhesse. A HM HOT és a HM VCS 
állománya feladatait a HM VRRKSZ és a HM VRR ügyeleti szolgálatok kereteiben látja el.

24. §  A HM VCS végrehajtja különösen
a) a kialakult válság kezeléséhez kapcsolódóan a részére meghatározott szakmai célfeladatokat,
b) a  szakmai célfeladatairól történő időszaki és eseti jelentések összeállítását és azok meghatározott rendben 

történő felterjesztését.

25. §  A HM VCS – a  HM HOT részeként vagy önálló ideiglenes szervezetként történő – működtetéséről, annak szakmai 
összetételéről, továbbá működési rendjéről a HM HOT vezetője dönt.

26. §  A HM VCS állománya a HM szervek, szervezetek állományából kijelölt és felkészített szakértőkből kerül delegálásra.

27. §  A HM VCS részletes feladatait és működésének rendjét a  HM HOT vezetője szolgálati intézkedésben szabályozza, 
melynek kidolgozásáért és naprakészen tartásáért a HM KIVF felelős.

5. A HM Válságreagáló Rendszer működési időszakai és képességszintjei

28. § (1) A  HM VRR a  bekövetkezett eseményekre való gyors, megfelelő szintű és szakmai mélységű reagálási képesség 
biztosítása érdekében különböző képességszinteken működtethető, melyek
a) az alap válságkezelő képesség,
b) a teljes válságkezelő képesség és
c) a speciális válságkezelő képességgel kiegészített teljes válságkezelő képesség.

 (2) Az MH VRR működési időszakai annak meghatározott képességszintjeihez igazodnak.

29. §  Az alap válságkezelő képesség időszakában a döntés-előkészítést a HM DESZ állandóan működő elemei biztosítják.

30. §  A HM VRR alap válságkezelő képesség időszakában a  HM IHSZ állandó jelleggel működő eleme a  folyamatos 
ügyeleti szolgálati rendben működő HM Ü, mely végrehajtja a 18. §-ban foglalt feladatokat.
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31. §  Az alap válságkezelő képesség időszakában a  HM HOT állománya laktanyán kívüli HM VRRKSZ-ben működik, 
a  riasztást követő 2 órán belüli beérkezési kötelezettséggel, biztosítva a  teljes válságkezelő képesség időszaki 
működési rendre történő azonnali áttérését.

32. §  A válsághelyzetet előrejelző rendszerek információira figyelemmel, miniszteri döntés esetén a  HÁVR, azon belül 
a  HM VRR a  várható válsághelyzet kezelésére tervezett speciális válságkezelő képességgel kiegészített teljes 
válságkezelő képességgel, előre meghatározott időponttól is működtethető.

33. §  A HM Ü a teljes válságkezelő képesség aktiválása esetén riasztja a HM VRRKSZ-ben lévő szakállományt, és azokkal 
kiegészülve a  HM HOÁT vezetésével HM HOT-ként kezdi meg működését, és így éri el a  teljes válságkezelési 
képesség szerinti működési rendjét.

34. §  A teljes válságkezelő képesség, valamint annak a  speciális válságkezelő képességgel kiegészített azonnali 
aktiválására válsághelyzetben a miniszter döntése esetén kerül sor.

35. §  A teljes válságkezelő képességet a miniszter döntése alapján a HM HOÁT vagy az őt helyettesítő szakmai felsővezető 
aktiválja.

36. § (1) Az  aktiválást követően, amennyiben folyamatos működés kerül elrendelésre, a  HM VRR elemeibe, különösen 
a  HM  HOT-ba és a  HM VCS-be személyi állományt biztosító HM szervek, szervezetek vezetői a  HM VRR elemeinek 
folyamatos működéshez szükséges, a  készenléti szolgálatban lévő heti váltáson felül további, minimálisan három 
teljes váltás rendelkezésre állásával biztosítják a HM VRR folyamatos működését.

 (2) A  HM HOT a  folyamatos működés időszakában – a  konkrét válsághelyzettel kapcsolatos feladatrendszer 
ismeretében – a  HM HOT vezetőjének döntése alapján részlegesen, a  feladat specifikációjától függően és 
a meghatározott alapállomány összetételétől eltérően, csökkentett létszámban is működtethető.

37. §  A folyamatos működés időszakában a  válságkezelési feladatok ellátásával párhuzamosan a  HM általános 
közigazgatási feladatainak ellátása is megvalósul. A HM DESZ elsősorban hivatali, a miniszter vagy a HM KÁT döntése 
esetén attól eltérő munkarendben is végezheti feladatait.

38. §  A teljes válságkezelő képesség időszakában a HM VRR speciális válságkezelő képességgel egészíthető ki.

39. §  A speciális válságkezelő képességgel kiegészített teljes válságkezelő képesség időszakában a  kialakult 
válsághelyzetnek megfelelően a HM VCS a HM HOT-ba integrálva, annak funkcionális szakértőkkel történő szakmai 
megerősítéseként vagy attól elkülönülten, önálló feladatrendszerrel létrehozott ideiglenes szervezetként 
működtethető.

6. A Katonai Egységes Felderítő Rendszer

40. §  A HÁVR felderítő és hírszerző támogatása érdekében látja el feladatait a KEFR, amely a KNBSZ stratégiai, valamint 
az MH hadműveleti, harcászati felderítő elemeiből tevődik össze.

41. §  A KEFR-t a KNBSZ főigazgatója vezeti.

42. §  A KEFR a  KNBSZ főigazgatója által kijelölt KNBSZ szervezeti egység útján biztosítja az  információkat a  HM VRR és 
az MH MVR részére.

43. §  A nemzeti és a  NATO követelményeknek megfelelően, a  KEFR végzi a  stratégiai, hadműveleti és harcászati szintű 
katonai felderítő rendszer irányításával összefüggő feladatokat.

44. §  A KEFR biztosítja az MDT döntéshozói, valamint a HM VRR és az MH MVR hatékony működéséhez szükséges felderítő 
támogatást.
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7. Az MH Műveleti Vezetési Rendszer

45. §  A Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti honvédségi szervezet (a továbbiakban: honvédségi szervezet) katonai vezetési és 
irányítási feladatait végrehajtó vezetési elemeket az MH MVR foglalja magába.

46. §  Az MH MVR-t az MH PK vezeti.

47. §  Az MH MVR biztosítja az  MH békeidőszaki készenléti rendszer működését, valamint a  válsághelyzet időszakában 
a  honvédségi szervezetek tevékenységének stratégiai irányításával, valamint a  hadműveleti és harcászati szintű 
műveletek vezetésével összefüggő feladatok egységes rendszerben történő végrehajtását, továbbá a  katonai 
igazgatási, hadkiegészítési szakfeladatok irányítását.

48. §  Az MH MVR-en keresztül valósul meg a honvédségi szervezetek alkalmazásával és a katonai feladat-végrehajtással 
kapcsolatos döntések előkészítése, a  feladatok, műveletek végrehajtására vonatkozó tervek, rendelkezések 
összeállítása, azok bevezetése, a  végrehajtás vezetése és irányítása, valamint azok megvalósulásának ellenőrzése, 
elemzése és értékelése.

49. §  Az MH MVR felső szintű vezetési eleme időszakos és eseti jelentéseket terjeszt fel a HM HOT részére.

8. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszeren belüli döntéshozatal rendje

50. §  A szakmai döntés-előkészítés az MH MVR-ben, a KEFR-ben és a HM VRR-ben valósul meg.

51. §  A politikai és szakmai felsővezető által jóváhagyott és előterjesztett szakterületi döntési javaslatok az MDT keretében 
kerülnek a miniszter elé.

52. §  A HM és az  MH felső szintű irányítására vonatkozó ágazati szintű döntéseket az  MDT keretében a  miniszter 
egy személyben hozza meg.

53. §  A miniszter döntéseit és feladatszabásait a  HÁVR keretén belül a  HM IHSZ továbbítja, ellenőrzi, továbbá 
folyamatosan felügyeli és nyilvántartja azok végrehajtásának helyzetét.

54. §  A meghozott döntések HM HOT általi végrehajtásra történő továbbításáért és a  végrehajtás helyzetének 
ellenőrzéséért a HM HOT vezetője felelős.

9. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer működését biztosító egyéb feladatok

55. § (1) A HM önálló szervezeti egységei alaptevékenységük mellett
a) állományukból készenlétbe kijelölt személyekkel biztosítják a HM HOT működőképességének meghatározott 

készenléti időn belüli elérését, majd folyamatos működtetését, és
b) állományukból kijelölt funkcionális szakértőkkel biztosítják a HM VCS működtetését.

 (2) A  HM HOT működési helyeként kijelölt vezetési-irányítási, helyzetnyilvántartó munkahely üzemeltetéséért 
a HM KIVF felel.

 (3) A  HÁVR, azon belül különösen a  HM VRR működését tapasztalatfeldolgozás keretében kell vizsgálni, melynek 
koordinációjáért a HM KIVF felel.

56. §  A KNBSZ főigazgatója
a) igény esetén szakértőket biztosít a HM VRR és az MH MVR elemeibe,
b) külön tervezett és biztosított források terhére biztosítja a KEFR működtetéséhez szükséges feltételeket,
c) biztosítja a HÁVR stratégiai szintű felderítő támogató elemeit,
d) az  MH VVIR-en keresztül a  HM HOT részére rendszeresen biztosítja a  Heti Vezetői Tájékoztatót és a Várható 

Események Előrejelzését, valamint azonnal megküldi a  HÁVR aktiválására okot adó körülmények és 
fenyegetések változásáról szóló KNBSZ Soron Kívüli (eseti) jelentést, és
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e) biztosítja a NATO döntéshozatali eljárásrendjeihez igazodó nemzeti eljárásrend működésének HM feladatok 
végrehajtásához szükséges szakmai bedolgozást.

57. § (1) A HÁVR működtetésének biztosítása érdekében az MH PK intézkedik
a) az MDT munkájának támogatásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,
b) a  HM Miniszteri Titkárságon kialakított kiszolgáló részleg támogatásáról és működési feltételeinek 

megteremtéséről, valamint
c) a  logisztikai támogatás és minden oldalú biztosítás keretében a  HM és a  miniszter közvetlen 

alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól szóló HM utasítás szerinti 
logisztikai, infokommunikációs, információvédelmi és ügyviteli támogatás, továbbá az  egészségügyi, 
elhelyezési és élelmezési biztosítás rendjéről.

 (2) A  HM VRR és az  MH MVR közötti információ áramlás támogatása érdekében összekötőt biztosít a  HM HOT-ba, 
annak működése esetén.

10. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer működésének tervezése

58. §  A HÁVR, ezen belül a  HM VRR aktiválását ügyeleti és készenléti rendszer működtetésével kell tervezni és 
végrehajtani.

59. §  A  HÁVR működtetésében érintett HM önálló szervezeti egységei megtervezik a  válságkezelési, valamint a  HÁVR 
részére a  miniszter által elrendelt egyéb esetben történő működésre való áttérés rendjét. Felkészítik a  HM IHSZ 
ideiglenes elemeibe kijelölt állományt, és folyamatosan biztosítják a HM VRR teljes válságkezelő képesség időszaki 
működésének megkezdéséhez szükséges feltételeket.

60. §  A HM IHSZ ideiglenesen működő elemeinek váltásvezetői kiadmányozási joggal rendelkeznek a  HM IHSZ által 
előkészített ügyiratok kiadására.

61. §  A HÁVR és azon belül a  HM VRR elemei működésük során folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében 
a feladatok szakmailag megalapozott és gyors végrehajtása érdekében – a szolgálati út betartásával vagy informális 
keretek között – információt kérnek és adnak át egymásnak.

62. §  A HÁVR aktiválását szükségessé tevő biztonsági helyzetben a  HM VRR valamennyi eleme köteles fokozottan 
együttműködni a  KNBSZ nemzetbiztonsági szakfeladatokat ellátó állományával, és ennek keretében számára 
minden kért információt és tájékoztatást megadni.

11. Szervezési és szabályozási feladatok

63. § (1) A  HM VRR működtetésének további szabályait – amennyiben szükséges – a  HM DESZ-re vonatkozóan a  HM KÁT, 
a HM IHSZ-re vonatkozóan a HM HOÁT az utasítás hatálybalépéséig belső rendelkezésben szabályozza.

 (2) Az  utasításban meghatározottakat a  KEFR-t érintően a  KNBSZ főigazgatója, az  MH MVR-t érintően az  MH PK 
az utasítás hatálybalépéséig saját hatáskörében szabályozza.

 (3) A HM Miniszteri Titkárság titkárságvezetője az MDT ügyrendjét előkészíti, és az utasítás hatálybalépéséig a miniszter 
részére jóváhagyásra felterjeszti.

 (4) A HM VRR riasztásának, aktiválásának, továbbá a várható feladataik gyakoroltatásának rendjét a tárgyévet megelőző 
november 30-ig a HM HOÁT a HM KÁT-tal egyetértésben, szakutasításban szabályozza.

 (5) A HM VRR ügyeleti és készenléti szolgálataiba vezényelhető HM állományt a HM KÁT a HM HOÁT-tal egyetértésben 
az utasítás hatálybalépéséig kijelöli.

64. §  A  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésével kapcsolatos 
ágazati feladatok szabályozását a  HM VIF – a  HM KIVF-fel együttműködve – felülvizsgálja, és a  szükséges 
módosításokra vonatkozó javaslatot az utasítás hatálybalépéséig jóváhagyásra felterjeszti.



2021. évi 8. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  989
3206	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	33.	szám	

12. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–62. és 66–67. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

66. §  Hatályát veszti
a) a  Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás és
b) a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer és az annak részét képező Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási 

Döntéselőkészítő Rendszer működéséről szóló M/2/2019. HM KÁT intézkedés.

67. § (1) A HM Ü 18. § a)–d) és g)–h) pontjában meghatározott feladatait – működésének megkezdéséig – az MH Központi 
Ügyelet látja el.

 (2) A 18. § e) pontjában meghatározott feladat a HM Ü működésének megkezdésével kerül végrehajtásra.
 (3) A 18. § f ) pontjában meghatározott feladatokat a HM Ü működésének megkezdéséig a hatályos szabályozók alapján 

a végrehajtásukra kijelölt szolgálatok látják el.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 7/2021. (VI. 30.) KKM utasítása  
a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19.  § (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, 
figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjára – a  miniszterelnök jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás 
1. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A honvédelmi miniszter 27/2021. (VII. 8.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó 
szabályzatáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §  Az  utasítás hatálya kiterjed a  Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a  HM személyi állományára, 
valamint a  HM adatkezelése során felhasznált minden tárgyi eszközre függetlenül annak üzemelési helyétől, 
továbbá minden helyszínre, ahol HM általi adatkezelés folyik.

2. §  Az utasítást a HM tevékenysége során keletkező közérdekű adatokra, közérdekből nyilvános adatokra és a személyes 
vagy különleges adatokhoz kapcsolódó adatkezelésre – ideértve az adatfeldolgozást is – alkalmazni kell.

3. §  Az  utasítás rendelkezéseit a  személyes adatok védelmével és a  közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő 
feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az  ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről 
szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasításban (a továbbiakban: Adatvédelmi HM utasítás) foglaltakra figyelemmel kell 
alkalmazni, azzal, hogy
a) az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a  továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó honvédelmi célú adatkezelésekre (a továbbiakban: az Infotv. 
hatálya alá tartozó adatkezelések) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
EU rendelet) 23. cikke szerinti korlátozásokra figyelemmel – az Infotv.,

b) az a) pont alá nem tartozó adatkezelésekre (a továbbiakban: az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések) 
az EU rendelet – az Infotv. 2. § (2) bekezdése szerinti kiegészítésekkel –

az irányadó.

4. §  Az  utasítást legalább évente felül kell vizsgálni. A  felülvizsgálatot a  HM adatvédelmi és információszabadsággal 
összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: szakmai szerv) végzi el.

5. § (1) Az utasítás alkalmazása során az EU rendeletben, valamint az Infotv.-ben rögzített fogalmakat kell alkalmazni.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az utasítás alkalmazásában

a) adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni 
szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége, valamint az  adatkezelés azon állapota, 
amelyben a  kockázati tényezőket – és ezáltal a  fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések 
a minimálisra csökkentik,

b) HM adatközlő: az Adatvédelmi HM utasítás 3. § d) pontjában meghatározott szervezeti egység,
c) önálló szervezeti egység: a HM szervezeti és működési szabályzatában így meghatározott szervezeti egység,
d) statisztikai adat: a személyes adat oly módon történő feldolgozása, hogy az adatnak az egyes személyekkel 

minden kapcsolata megszakad, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre.

2. Az adatkezelő adatai

6. § (1) Az adatkezelő
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium,
b) székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.,
c) levelezési címe: 1885 Budapest, Pf. 25,
d) telefonszáma: 06-1-474-1111,
e) e-mail-címe: adatvedelem@hm.gov.hu,
f ) jogállása: közfeladatot ellátó szerv.

 (2) Ahol az utasítás adatkezelőt említ, ott a HM-et kell érteni.
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7. § (1) Az adatkezelő vezetője a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).
 (2) Az  adatkezelő biztosítja az  adatvédelmi és az  információszabadsággal kapcsolatos tevékenységhez szükséges 

erőforrásokat.

3. Az adatvédelmi tisztviselő

8. § (1) A miniszter a HM szervezeti és működési szabályzatában meghatározott végzettségű személyt jelöl ki adatvédelmi 
tisztviselőnek.

 (2) Az  adatvédelmi tisztviselő szakmai feladatai tekintetében közvetlenül jelent a  miniszternek a  közigazgatási 
államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF) 
vezetője egyidejű tájékoztatása mellett.

 (3) Az  adatvédelmi tisztviselő feladatait az  Adatvédelmi HM utasításban meghatározottak szerint látja el, és azokat 
a  munkaköri leírásában vagy a  beosztási okiratában kell rögzíteni. Az  adatvédelmi tisztviselő távolléte esetén 
feladatait a miniszter által kijelölt helyettese végzi.

 (4) Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, valamint a tevékenysége ellátását biztosító 
források tekintetében az Adatvédelmi HM utasításban foglaltak az irányadók.

 (5) Az  adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségeit a  HM adatközlő közzéteszi a  HM hivatalos honlapján, továbbá 
megküldi azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére is.

9. §  Az  adatvédelmi tisztviselő az  Adatvédelmi HM utasítás 1–8.  mellékletében meghatározott nyilvántartásokat 
elektronikusan vezeti és aktualizálja.

10. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő minden év november 15-ig ellenőrzési tervet készít, amelyet a miniszter hagy jóvá.
 (2) Az  adatvédelmi tisztviselő ellenőrzéseit az  éves tervnek megfelelően köteles végrehajtani, azok eredményéről, 

amennyiben elöljárói vagy hivatali felettesi intézkedésre okot adó körülményt észlel, jelentést készít a  miniszter 
részére.

 (3) Az ellenőrzéseket az Adatvédelmi HM utasítás 3. alcímében meghatározottak szerint, de a (2) bekezdésben szereplő 
eltérésekkel kell lefolytatni.

 (4) Az  adatvédelmi tisztviselő az  éves jelentés részeként az  ellenőrzések összegzett tapasztalatairól beszámol 
a miniszter részére.

 (5) Az adatvédelmi tisztviselő legalább évente egyszer oktatást tart.

11. §  A személyes adatra vonatkozó egyedi megkeresést meg kell küldeni az adatvédelmi tisztviselőnek. A személyes adat 
kérelemre történő kiadása előtt szükséges az adatvédelmi tisztviselőt értesíteni, és vele egyeztetni.

4. Az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység,  
az adatvédelmi kapcsolattartó és az adatvédelmi csoport

12. § (1) Az  adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője felel a  szervezeti egység által 
végzett adatkezelési műveletek jogszerűségéért különösen
a) az érintettek tájékoztatásáért,
b) az adatkezelések bejelentéséért az adatvédelmi tisztviselő részére,
c) a kockázatelemzés elvégzéséért,
d) adott esetben az érdekmérlegelés és a hatásvizsgálat elvégzéséért,
e) az adatkezelések rendszeres felülvizsgálatáért.

 (2) Az  adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szakmai segítséget kérhet az  adatvédelmi tisztviselőtől, aki 
köteles a szükséges segítséget ehhez megadni.

 (3) Az önálló szervezeti egység vezetője adatvédelmi tisztviselőnek nem minősülő adatvédelmi kapcsolattartót, annak 
távolléte idejére eseti helyettest jelöl ki a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egységnél, és erről az adatvédelmi 
tisztviselőt értesíti.

 (4) Az adatvédelmi kapcsolattartó az Infotv. 25/M. § (1) bekezdés a) pontjában és az EU rendelet 39. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatok ellátásához nyújt segítséget az adatvédelmi tisztviselőnek.
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 (5) Az  adatvédelmi kapcsolattartó a  (4)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának elősegítése érdekében 
különösen a következőket végzi:
a) az  önálló szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett folyamatosan nyomon követi 

az önálló szervezeti egység adatkezeléseit,
b) előkészíti és átadja az adatvédelmi tisztviselőnek az adatkezelés dokumentálásához szükséges iratokat,
c) a  tudomására jutott, az  érintetti jogokkal kapcsolatos kérelmek tekintetében összegyűjti a  releváns 

információkat, és az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére bocsátja,
d) haladéktalanul tájékoztatja az  adatvédelmi tisztviselőt az  önálló szervezeti egységnél bekövetkezett, 

tudomására jutott incidensről,
e) összegyűjti a releváns információkat az önálló szervezeti egység vezetője részére az önálló szervezeti egység 

adatkezelését érintő kockázatelemzés elkészítéséhez, és
f ) az  adatvédelmi tisztviselő javaslata esetén részt vesz az  önálló szervezeti egységet érintő hatásvizsgálat 

lefolytatásában.
 (6) Amennyiben minősített adat készítése és kezelése során személyes adatok érintettek, az adott eljárásban az önálló 

szervezeti egység vezetője által kijelölt ügyintéző köteles az adatvédelmi kapcsolattartó rendelkezésére bocsátani 
az (5) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához szükséges információkat.

 (7) A HM – az adatvédelemmel összefüggő feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében – adatvédelmi csoportot 
hoz létre, melynek tagjai az adatvédelmi tisztviselő mellett
a) az önálló szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartója,
b) a HM informatikáért felelős nem önálló szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy,
c) a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy és
d) az Adatvédelmi HM utasítás által meghatározott szakmai szerv tagjai.

 (8) Az adatvédelmi csoportot az adatvédelmi tisztviselő évente két alkalommal vagy szükség esetén hívja össze.
 (9) Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi csoport tagját felkérheti – az elöljárójuk vagy hivatali felettesük előzetes 

egyetértése esetén – a (4) bekezdésben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatok ellátására.

5. Az adatvédelem alapelvei

13. §  Adatkezelés
a) az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések esetében – az Infotv. 4. § (5) bekezdésében meghatározott 

kiegészítéssel – az EU rendelet 5. cikkében és
b) az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében az Infotv. 4. §-ában
meghatározott alapelvek fennállása esetén végezhető.

6. Az adatkezelések feltételei

14. § (1) A személyes adat kezelésének feltétele, hogy annak célja egyértelműen és közérthetően meghatározásra kerüljön.
 (2) Az  adatkezelés (1)  bekezdés szerinti céljának jogszerűnek és az  adatok gyűjtésének időpontjában már 

megfogalmazottnak kell lennie. Az  adatkezelés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a  meghatározott cél 
adatkezelés nélkül megvalósulhat-e.

 (3) A  kezelt személyes adatoknak alkalmasnak és szükségesnek kell lenniük a  meghatározott adatkezelési cél 
eléréséhez. Kizárólag annyi adatot lehet kezelni, amennyi a cél eléréséhez szükséges.

 (4) A  személyes adatokat a  lehető legrövidebb ideig lehet tárolni, ennek érdekében törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket kell megállapítani. A  személyes adatokat az  egyes adatkezelések esetében a  cél 
megvalósulásáig, valamint azt követően az  adott adatkörre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig lehet 
megőrizni.

15. § (1) Az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések az EU rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok 
valamelyikének fennállása esetén végezhetők. Az  EU rendelet 6.  cikk (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogalap a HM közhatalmi feladatai ellátása során történő adatkezelések tekintetében nem alkalmazható.

 (2) Az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések az Infotv. 5. §-ában meghatározott jogalapok valamelyikének fennállása 
esetén végezhetők el.
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16. § (1) Az  EU rendelet 6.  cikk (1)  bekezdés f )  pontja alkalmazása esetén érdekmérlegelési teszt elkészítése szükséges, 
amelybe az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.

 (2) Az  érdekmérlegelési teszt elkészítése az  adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység 
vezetőjének felelősségi körébe tartozik. Az  érintettet az  érdekmérlegelés tényéről és a  teszt eredményéről 
tájékoztatni kell. Az  érdekmérlegeléssel összefüggő tevékenységet dokumentálni kell, és az  ezzel kapcsolatos 
iratokat az adatvédelmi tisztviselő részére át kell adni.

 (3) Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének eljárási rendje a következő:
a) a HM vagy egy harmadik fél jogos érdekének beazonosítása és megfogalmazása,
b) az érintett érdekeinek, jogainak és szabadságainak beazonosítása és megfogalmazása,
c) a mérlegelés elvégzése, miszerint az a) és b) pontban azonosított érdekek közül melyik minősül erősebbnek, 

és
d) a  HM vagy egy harmadik fél jogos érdekének az  érintett személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó 

arányos korlátozás meghatározása.
 (4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti meghatározás során vizsgálni kell különösen

a) az adatkezelés szükségességét, arányosságát és annak indokát,
b) a célhoz kötöttség elvének megvalósulását és annak módját,
c) az adatkezelés elveinek és az érintetti jogok érvényesülését.

7. Az érintett jogai és érvényesítésük

17. § (1) Az  érintett által az  EU rendelet 12.  cikk (3)  bekezdése, illetve az  Infotv. 15.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, 
a HM részére a jogai gyakorlásával kapcsolatos levelet, amennyiben azt nem az adatvédelmi tisztviselőnek címezték, 
részére haladéktalanul továbbítani szükséges. Amennyiben a  levél tartalmi beazonosítása kétséges, úgy azzal 
kapcsolatban ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

 (2) Az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos igény érvényesítésének teljesítésére kizárólag az érintettek adatainak 
védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva, csak a  kérelmező megfelelő azonosítása 
esetén van lehetőség.

 (3) Az adatvédelmi tisztviselő az érintett megkeresésére vonatkozó válaszlevél-tervezetet – az EU rendelet hatálya alá 
tartozó adatkezelés esetén – a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezést követő 20 napon belül felterjeszti 
jóváhagyás céljából a  miniszter részére. A  jóváhagyott válaszlevelet az  adatvédelmi tisztviselő – távollétében 
a  kijelölt helyettes – megküldi az  érintett részére. Az  ügyintézési határidő hosszabbítása esetén a  felterjesztésre 
nyitva álló határidő nem lehet több, mint a kérelem beérkezésétől számított 80. nap.

 (4) Az  Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés esetén az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni, azzal 
az  eltéréssel, hogy a  válaszlevél-tervezetet a  kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell felterjeszteni, 
és az ügyintézési határidő hosszabbítására nincs lehetőség.

 (5) Megalapozatlan vagy egy éven belüli azonos adatkörre vonatkozó kérelem esetén a HM díjat számíthat fel a kérelem 
teljesítésére tekintettel, vagy – kizárólag az  EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelés esetén – a kérelmet 
elutasíthatja. A  költségtérítés alapjául szolgáló díjak vonatkozásában az  Adatvédelmi HM utasításban foglaltak 
az irányadók.

 (6) Az önálló szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartója, az adatvédelmi tisztviselő kérelmére, bedolgozást nyújt 
az  (1)  bekezdésben foglalt igény érvényesítéssel kapcsolatos eljárásban, valamint a  megalapozatlanságra, a  túlzó 
jellegre alapított megtagadás, illetve a  költségfelszámolás okának bizonyítása érdekében az  eljárásra vonatkozó 
dokumentumokat bocsát rendelkezésére.

18. § (1) Az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések esetén, 
a) amennyiben a HM az érintettől szerzi be az adatokat, az EU rendelet 13. cikke szerinti,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérő adatszerzés során az EU rendelet 14. cikke szerinti 
tájékoztatót kell az érintett részére rendelkezésre bocsátani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót tagoltan, közérthető módon kell megfogalmazni.
 (3) Az  Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében a  19.  § (2)  bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell 

eljárni, azzal az eltéréssel, hogy az érintetteket az Infotv. 16. §-ában meghatározottak szerint kell tájékoztatni.
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19. § (1) A  HM az  EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az  EU rendelet 13. vagy 14.  cikke szerinti 
tájékoztatón túl – az EU rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – biztosítja az érintettek
a) hozzáférési jogát,
b) helyesbítéshez való jogát,
c) törléshez való jogát,
d) adatkezelés korlátozásához való jogát,
e) adathordozhatósághoz való jogát,
f ) tiltakozáshoz való jogát,
g) az EU rendelet 22. cikke szerinti jogát automatizált döntéshozatal, profilalkotás alkalmazása esetén.

 (2) A  HM az  Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében – az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása 
esetén – biztosítja az  érintettek (1)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott és az  előzetes tájékozódáshoz való 
jogát.

 (3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelemben foglaltakat azonnal, de legkésőbb az EU rendeletben vagy 
az Infotv.-ben meghatározott határidőn belül kell teljesíteni.

20. § (1) Az  adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy haladéktalanul értesítse a  helyesbítés, a  korlátozás és a  törlés 
végrehajtásáról az érintettet, továbbá minden olyan címzettet, akinek az adatok adatkezelés céljából továbbításra 
kerültek.

 (2) Az  érintett személyes adatai kezelésének megsértésével kapcsolatban indult bármely eljárásról az  adatvédelmi 
kapcsolattartó értesíti az adatvédelmi tisztviselőt. A HM a bizonyítási eljáráshoz szükséges minden lényeges adatot, 
információt – különösen szabályzatot, naplóbejegyzést – a HM-et képviselő személy részére rendelkezésre bocsát. 
Az eljárással kapcsolatos feladatokat az adatvédelmi tisztviselő koordinálja.

8. Az adatvédelmi incidens kezelése, jelentése

21. § (1) A NAIH adatvédelmi incidens bejelentő rendszerébe a HM-et az adatvédelmi tisztviselő regisztrálja.
 (2) Adatvédelmi incidens gyanúja esetén – a közvetlen elöljáró vagy a hivatali felettes útján – haladéktalanul értesíteni 

kell az  adatvédelmi tisztviselőt, ezzel egyidejűleg az  incidensre vonatkozó releváns információkat részére át kell 
adni. Az  adatvédelmi tisztviselő az  összegyűjtött információt megküldi az  adatvédelmi incidens munkacsoport 
(a  továbbiakban: IMCS) számára, és eljárása során a  HM elektronikus rendszert érintő incidens bekövetkeztének 
gyanúja esetén az Adatvédelmi HM utasítás 20. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe veszi.

 (3) Az IMCS tagjai
a) az adatvédelmi tisztviselő és
b) az  adatvédelmi incidenssel érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység 

vezetője, valamint
c) elektronikus adatkezelés esetén a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
d) olyan adatkezelés esetén, amely során minősített adatok és rendszerek érintettek, a biztonsági vezető.

22. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő – az Adatvédelmi HM utasítás 20. §-ában meghatározott határidő figyelembevételével – 
észszerű határidőn belül összehívja az  IMCS tagjait. Az  IMCS munkájában történő részvételre annak tagja 
–  akadályoztatása esetén, maga helyett – más, helyettesítésére jogosult személyt is kijelölhet. Ha a  HM 
adatfeldolgozót vett igénybe, és az  adatvédelmi incidens az  adatfeldolgozót is érinti, az  adatvédelmi tisztviselő 
egyeztet az  adatfeldolgozó képviselőjével a  felmerülő kockázatokról és azok esélyeiről, vagy bevonja tagként 
az IMCS munkájába.

 (2) Az IMCS – a szakmai szerv által rendelkezésre bocsátott módszer alkalmazásával – megvizsgálja, hogy
a) a biztonság sérülése érinti-e a személyes adatok biztonságát,
b) kockázatos-e a  biztonság sérülése az  érintettek jogaira és szabadságaira nézve, különös tekintettel 

az incidenssel érintett adatok típusára, mennyiségére,
c) milyen intézkedések tehetők a kockázatok csökkentésére,
d) szükséges-e az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH felé, és
e) szükséges-e az érintettek értesítése.

 (3) Az IMCS a rendelkezésére álló adatok és az adatkezelés helyszínén végzett elemzés alapján dönt
a) az esemény adatvédelmi incidensnek nyilvánításáról vagy
b) az adatvédelmi incidensnek nyilvánítás mellőzéséről.
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 (4) Amennyiben az  IMCS az  eseményt adatvédelmi incidensként értékeli, úgy – a (2)  bekezdésben említett módszer 
alkalmazásával – dönt annak alacsony, közepes vagy magas kockázatáról. Az  IMCS a  döntéséről az  adatvédelmi 
incidens bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő 24 órán belül értesíti – az Adatvédelmi HM utasítás 
5. mellékletében meghatározott nyomtatvány szerinti tartalommal – a szakmai szervet.

 (5) Az adatvédelmi incidens kockázata
a) alacsony, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve,
b) közepes, ha az  adatvédelmi incidens kockázata nem magas, de valószínűsíthetően kockázattal jár 

az  érintettek jogaira és szabadságaira nézve, és a  negatív következményeket nem lehet intézkedésekkel 
hatékonyan elhárítani,

c) magas, ha az  adatvédelmi incidens az  érintettek jogaira és szabadságaira nézve jelentős vagy akár 
visszafordíthatatlan következményekkel vagy komoly nehézségekkel jár vagy járhat.

 (6) Alacsony kockázatú adatvédelmi incidenst kizárólag az adatvédelmi incidens nyilvántartásban szükséges rögzíteni.
 (7) Ha az  adatvédelmi incidens közepes vagy magas kockázatú, az  IMCS javaslatot tesz az  adatkezelő részére 

az  adatvédelmi incidens következményeinek mérséklését célzó intézkedésekre. Ezekben az  esetekben 
az  adatvédelmi incidenst az  adatvédelmi tisztviselő – távollétében a  kijelölt helyettese – az adatkezelő 
képviselőjének tudomásszerzésétől számított 72 órán belül bejelenti a  NAIH részére annak incidensbejelentő 
rendszerén keresztül. Magas kockázatú adatvédelmi incidens bekövetkeztéről az  érintetteket – a megfelelő 
intézkedés megtétele céljából – tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtételéről az adatvédelmi tisztviselő – távolléte 
esetén a helyettesítésére kijelölt személy – gondoskodik.

 (8) Ha a  közvetlen tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan nehézségbe ütközik, a  tájékoztatást egyéb módon kell 
megtenni, különösen az adatkezelő honlapján vagy a helyben szokásos hirdetményi úton.

 (9) Az IMCS a tevékenységéről dokumentációt vezet, amelyben részletesen rögzíti a döntések alapjait, körülményeit.

9. A hatásvizsgálat

23. § (1) Az  adatkezelést megelőzően az  érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység 
a  tervezett adatkezelés kockázatainak megállapítása érdekében előzetes kockázatértékelést végez, amelynek 
eredményéről tájékoztatja az  adatvédelmi tisztviselőt. Az  adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsadást nyújt 
az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez, valamint nyomon követi az elkészítését.

 (2) Az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell végezni,
a) ha az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve,
b) ha új technológia kerül alkalmazásra,
c) a NAIH által közzétett esetekben.

 (3) Az  adatkezelés magas kockázatát kell vélelmezni abban az  esetben, ha az  a  NAIH által magas kockázatúnak 
minősített és közzétett adatkezeléshez hasonló adatkezelés alkalmazásával jár. Az adatkezelés alacsony kockázatát 
abban az esetben kell vélelmezni, ha az a NAIH által alacsony kockázatúnak minősített és közzétett adatkezeléshez 
hasonló adatkezelés alkalmazásával jár.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetben az  adatvédelmi tisztviselő munkacsoport létrehozására tesz javaslatot 
az érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység részére.

 (5) A  munkacsoport vezetője az  adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője. 
A  munkacsoport munkájában való részvételre a  vezető a  szervezeti egységéből maga helyett – akadályoztatása 
esetén – más személyt is kijelölhet. A munkacsoport tagjai:
a) az adatvédelmi tisztviselő és
b) a munkacsoport vezetője által az állományából kijelölt személy, valamint
c) elektronikus adatkezelés esetén a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
d) olyan adatkezelés esetén, amely során minősített adatok és rendszerek érintettek, a biztonsági vezető.

 (6) A  munkacsoport feladata az  adatkezelés kockázatainak vizsgálata és értékelése. A  hatásvizsgálat elvégzését 
a  munkacsoport az  adatkezelés minden elemének figyelembevételével, a  szakmai szerv által rendelkezésre 
bocsátott hatásvizsgálati módszer alkalmazásával végzi el, és ennek alapján hozza meg döntését. A hatásvizsgálat 
lezárásáig az adatkezelést nem lehet megkezdeni.
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 (7) Az adatkezelő – a szakmai szervvel történt egyeztetést követően – előzetes konzultációt kezdeményez a NAIH-hal, 
amennyiben a munkacsoport az adatkezelés magas kockázatát állapítja meg, és a kockázatok csökkentése nem jár 
eredménnyel.

10. Az adatbiztonság

24. § (1) Az adatbiztonsági és kockázatkezelési előírások részletes meghatározását a honvédelmi tárca információbiztonság 
politikájáról szóló HM utasítás vonatkozó rendelkezései és a HM-re irányadó informatikai szabályzat tartalmazza.

 (2) Az  iratkezelésre vonatkozó egyes adatbiztonsági követelményekre a  Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési 
Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli 
Szabályzata kiadásáról szóló HM utasításban foglaltak az irányadóak.

25. § (1) Az adatkezelő adatkezelései papír alapon és elektronikus formában is történhetnek.
 (2) Az adatkezelő a személy azonosítására alkalmas jellegétől megfosztott, újonnan képzett adatokat statisztikák, belső 

kimutatások és pályázati indikátorok készítésére használhatja fel. Az  adatkezelő anonimizálást alkalmaz minden 
olyan esetben, amikor az  anonim adatok is elégségesek, valamint ahol szerződés vagy jogszabály írja elő 
a statisztikai adatok szolgáltatását.

26. § (1) Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra.
 (2) Az adat törlését minden esetben az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője 

köteles kezdeményezni, a  törlésről, megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A  jegyzőkönyv tartalmazza 
különösen az adatkezelés célját, annak kezdő és befejező időpontját, a törlendő, megsemmisítendő adatok fajtáját 
és a törlés időpontját, módját, valamint a törlés, megsemmisítés elrendelőjének személyét.

27. § (1) A  miniszter, a  honvédelmi államtitkár, a  közigazgatási államtitkár, a  kabinetfőnök, a  helyettes államtitkár, 
a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, a  nemzeti hadfelszerelési igazgató, 
a minisztériumi felsővezető titkárságvezetője, a Miniszteri Titkárság vezetője, az adatvédelmi tisztviselő, a biztonsági 
vezető, az önálló szervezeti egység vezetője és a nem önálló szervezeti egység vezetője kivételével az adatkezeléssel 
foglalkozó ügyintéző és a  segítő (a továbbiakban együtt: ügyintéző) munkaköri leírásának, beosztási okiratának 
tartalmaznia kell az általa ellátandó adatkezelési tevékenységeket és a jogosultságokat.

 (2) Az önálló szervezeti egység ügymenetét úgy alakítja ki, hogy személyes vagy különleges személyes adat kezelésére 
csak elengedhetetlenül szükséges esetben kerüljön sor, és az  adott adatkezelési célból kezelt adatokat csak 
az adatkezeléssel foglalkozó ügyintézők ismerhessék meg.

 (3) Az ügyintéző gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a személyes vagy különleges 
személyes adatokba, valamint a személyes vagy különleges személyes adat jogosulatlan személy részére ne legyen 
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható és megsemmisíthető.

 (4) Az  ügyintéző a  helyiséget, ahol adatkezelés vagy adatfeldolgozás folyik, úgy hagyhatja el, hogy az  adathordozók 
által tárolt adatokat hozzáférhetetlenné teszi, vagy a helyiséget bezárja. A munkavégzés befejeztével gondoskodnia 
kell az  adathordozó elzárásáról vagy az  általa tárolt adatok hozzáférhetetlenné tételéről, illetve a  helyiség 
bezárásáról.

11. Az adatfeldolgozás

28. § (1) A HM elláthat adatfeldolgozói tevékenységet, és az adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozót vehet igénybe. 
Az  adatfeldolgozási tevékenységet szerződésben kell rögzíteni. Az  adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés 
előkészítésébe az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.

 (2) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezését, elérhetőségét,
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét, ha az adatfeldolgozó rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel,
c) az adatkezelés célját,
d) az adatfeldolgozás jellegét, célját, műveleteinek meghatározását, időtartamát,
e) az adatfeldolgozással érintett adatalanyok kategóriáit, a személyes adatok típusát, körét, mennyiségét,
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f ) az  adatfeldolgozó jogainak és kötelezettségeinek meghatározását, valamint annak rögzítését, hogy 
az  adatfeldolgozó az  adatkezelő kifejezett írásos utasításai alapján végezhet adatkezelési műveleteket, 
valamint az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén követendő szabályok meghatározását,

g) az elvégzett technikai műveletek megnevezését, módját,
h) a feldolgozott személyes adatok további sorsát,
i) annak rögzítését, hogy az adatfeldolgozó igénybe vehet-e további adatfeldolgozót,
j) az adatkezelőt és az adatfeldolgozót terhelő technikai és szervezési intézkedések meghatározását, valamint 

a megfelelő garanciák igazolását az adatfeldolgozó részéről,
k) az adatfeldolgozó azon alkalmazottai titoktartására vonatkozó rendelkezéseket, akik az adatfeldolgozásban 

részt vesznek,
l) annak szabályozását, hogy az  adatfeldolgozó milyen módon, eljárási rendet követve nyújt segítséget 

az érintettek jogait érintő kérelmek megválaszolásában,
m) a HM ellenőrzési jogkörének biztosítását és
n) az  adatkezelő utasításadási rendjének meghatározását, ideértve az  adatfeldolgozó azon kötelezettségét, 

hogy tájékoztassa az  adatkezelőt, ha az  adatkezelő által adott utasítás az  EU rendeletbe vagy egyéb 
jogszabályba ütközik, vagy ha megítélése szerint az  adatfeldolgozással érintett személyes adatok 
tekintetében adatvédelmi incidens következett be.

12. Adatközlés, adattovábbítás

29. § (1) Az  érintettek személyes adatainak közlésére, továbbítására az  EU rendeletben, illetve az  Infotv.-ben 
meghatározottak szerint és a feltételek megvalósulása esetén kerülhet sor.

 (2) Az  adatvédelmi tisztviselő szakmai véleményét ki kell kérni az  adatközlést, adattovábbítást megelőzően, kivéve 
azokat az adatközléseket, adattovábbításokat, amelyeket jogszabály kötelezően előír.

13. Az elektronikus közzététel szabályai

30. § (1) A HM-nek a közadatkereső rendszerrel kapcsolatos feladatait az Adatvédelmi HM utasítás 29. §-a tartalmazza.
 (2) A HM a hivatalos honlapján közzéteszi az Adatvédelmi HM utasítás 9. mellékletében szereplő általános közzétételi 

listában szereplő adatokat. A  közzététel kezdeményezéséért az  Adatvédelmi HM utasítás 9.  mellékletében erre 
kijelölt önálló szervezeti egység felel, illetve kijelölés hiányában az, amelynek érdekkörében a  közzéteendő adat 
keletkezett.

 (3) Az  Adatvédelmi HM utasítás 9.  mellékletében szereplő általános közzétételi listában az  adott adatkör 
vonatkozásában az  ott meghatározott adatfelelős, ennek hiányában az  az önálló szervezeti egység, amelynek 
az  érdekkörében a  közétett adat keletkezett, figyelemmel kíséri a  feltöltött adatok pontosságát, naprakészségét, 
és  az  adatokban történt változások esetén – az  általános közzétételi lista szerint, az  ott meghatározott 
gyakorisággal – frissíti az adatokat. Az adatfelelős, illetve az az önálló szervezeti egység, amelynek az érdekkörében 
a  közzétett adat keletkezett, a  frissített adatokat a  szakmai szerv részére megküldi, és azok információs jogi 
megfelelősége esetén a szakmai szerv továbbítja a HM adatközlő részére közzététel céljából.

14. A közpénzekből nyújtott támogatások közzétételének különös eljárási szabályai

31. § (1) A  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) 
6.  és 8.  §-a szerinti érintettségről (a továbbiakban: érintettség) a  pályázói nyilatkozat mintáját az  1.  melléklet, 
az érintettséget megalapozó körülmények közzétételének kezdeményezésére szolgáló kérelemmintát a 2. melléklet 
tartalmazza.

 (2) A  pályázatot vagy az  egyedi támogatási kérelmet befogadó önálló szervezeti egység – a Knytv.-ben és 
a  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közpénzpályázatok közzétételének hivatalos 
honlapján közzétételi eljárást kezdeményez a  pályázat vagy az  egyedi támogatási kérelem elbírálása alapján 
előkészített támogatói okirat vagy támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül.

 (3) A pályázatot befogadó önálló szervezeti egység felelős
a) a közzétételi eljárás kezdeményezése esetén a Knytv.-ben meghatározott adatok közzétételéért, törléséért és
b) a pályázatban benyújtott adatok, valamint a közzétételre megküldött adatok tartalmának egyezéséért.
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 (4) A  pályázatot befogadó önálló szervezeti egység által kijelölt személyek jogosultak a  Knytv. szerinti adatok 
közzétételében való közreműködésre. A  kijelölt személyek nevéről, hivatali elérhetőségéről, elektronikus 
levélcíméről a HM adatvédelmi tisztviselőjét kell tájékoztatni.

 (5) A  pályázatot befogadó önálló szervezeti egység vezetője gondoskodik az  állományában lévő kijelölt személyek 
Knytv.-ben foglalt közzétételi kötelezettséggel összefüggő tárcaszintű feladatainak munkaköri leírásában, beosztási 
okiratában történő rögzítéséről.

15. A jogszabálytervezetek közzététele

32. § (1) A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény és a jogszabálytervezetek 
és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 
tevékenységet a HM JF végzi, a közzétételről a HM adatközlő gondoskodik.

 (2) A HM JF a  jogszabálytervezet szakmai kidolgozójával együttműködésben a nyilvánosság részéről megfogalmazott 
észrevételeket mérlegeli, és az  észrevételekről, valamint az  elutasított észrevételek esetében – a névtelenül 
beérkezettek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet – törvény esetén az Országgyűléshez 
történő benyújtást, kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követően – a jogszabályi feltételek 
fennállása esetén megküld a HM adatközlő részére közzététel céljából.

16. Közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének rendje

33. §  A HM-hez érkező közérdekű adatigénylések teljesítése során az Adatvédelmi HM utasítás 41–47. §-ában foglaltakra 
figyelemmel kell eljárni.

34. § (1) A szakmai szerv feladata a HM-hez érkező közérdekű adatigénylés teljesítése vagy megtagadása. Abban az esetben, 
ha a  közérdekű adatigénylés nem a  HM szakmai felelős szervhez érkezik, azt részére haladéktalanul meg kell 
küldeni. A  szakmai szerv az  adatigénylés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a  HM 
kommunikációjáért felelős szervet a közérdekű adatigénylésről.

 (2) A  szakmai szerv a  közérdekű adatigénylést a  választervezet szakmai kidolgozása, annak összeállítása céljából 
haladéktalanul megküldi a közérdekű adatigénylés tárgya szerint illetékes önálló szervezeti egység (a továbbiakban: 
választervezetet kidolgozó) részére.

 (3) A  választervezetet kidolgozó 2 munkanapon belül megküldi az  előkészített szakmai bedolgozását a  szakmai 
szervnek.

 (4) A  szakmai szerv a  beérkezést követő 3 munkanapon belül megküldi a  HM kommunikációjáért, a  parlamenti 
kapcsolatokért, illetve a  jogi képviseletért felelős szerv részére a  megkeresésre írt választervezetét. Az  érintett 
szervek a  választervezettel kapcsolatos álláspontjukat a  szakmai szerv részére, az  általa megállapított határidőn 
belül, megküldik.

 (5) A  szakmai szerv a  szakmai bedolgozások alapján haladéktalanul véglegesíti a  válaszlevél-tervezetet, amelyet 
a  közigazgatási államtitkár és a  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár általi elfogadást követően 
az Adatvédelmi HM utasításban szabályozottak szerint jóváhagyásra felterjeszt. A jóváhagyott válaszlevél-tervezetet 
a szakmai szerv – az Infotv.-ben meghatározott határidőn belül – megküldi a közérdekű adatigénylő részére, ezzel 
párhuzamosan a közigazgatási államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a kabinetfőnök, 
a  parlamenti kapcsolatokért felelős szerv, a  HM kommunikációjáért felelős szerv, valamint a  gazdálkodási kérdést 
érintő közérdekű adatigénylés esetén a gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos részére is.

17. A közérdekű adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés

35. § (1) A válaszadásra kötelezett az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a közérdekű 
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feltételek fennállása esetén és mértékig költségtérítést 
állapíthat meg.

 (2) A  választervezetet kidolgozó előzetesen megbecsüli a  munkára fordítandó munkaidőt és a  felmerülő dologi 
kiadások összegét, ezt követően a  3.  mellékletben meghatározott elszámoló ívet haladéktalanul megküldi 
a válaszadásra kötelezett részére.
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36. § (1) Költségtérítés esetén a  válaszadásra kötelezett tájékoztatja az  adatigénylőt, hogy a  költségtérítés összege 
a Korm. rendeletben meghatározott összeget
a) eléri, és ezzel egyidejűleg kéri, hogy nyilatkozzon adatigénylésének fenntartásáról, vagy
b) nem éri el, valamint – az igény beérkezését követő 15 napon belül – felvilágosítja 

ba) arról, hogy az adatigénylés
baa) teljesítése a  közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár-e, illetve
bab) teljesítéséhez szükséges dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az  adatigénylő 

másolatot igényelt, jelentős terjedelmű-e, valamint
bac) személyi és dologi költsége meghaladja-e a  Korm. rendeletben megállapított 

összeghatárt és
bb) az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben az  adatigénylő a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 
30  napon belül nyilatkozik adatigénylésének fenntartásáról, akkor a  válaszadásra kötelezett legalább 15 napos 
határidőt határoz meg a  költségtérítés megfizetésére. A  közérdekű adatigénylést a  költségtérítés megfizetésétől 
függetlenül – az Infotv. 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül – teljesíteni kell.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a válaszadásra kötelezett az adatigénylést a költségtérítésnek 
az adatigénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

37. § (1) A 36. § szerinti tájékoztatáshoz csatolni kell a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványt, és az adatigénylőt 
fel kell kérni arra, hogy a tájékoztatást követő igénylésének fenntartása esetén azt megfelelően kitöltve küldje vissza.

 (2) A felszámítható költségek mértékét a HM hivatalos honlapján közzétett hirdetmény tartalmazza. A költségtérítéssel 
kapcsolatos számla kibocsátása a  HM pénzügyi ellátásért felelős honvédelmi szervezet feladata. A  költség 
adatigénylő általi megfizetésének tényét a HM pénzügyi ellátásért felelős honvédelmi szervezet haladéktalanul jelzi 
a válaszadásra kötelezettnek.

38. §  Az alcímben nem szabályozott esetekben a Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni, figyelembe véve 
a  HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2021. (HK 2.) HM KÁT szakutasítás 
rendelkezéseit.

18. Záró rendelkezések

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

40. §  Az  önálló szervezeti egység – a HM adatkezelési tevékenységek, valamint az  adatkezelői nyilvántartás 
megalapozottsága és naprakészsége érdekében – a meglévő adatkezeléseit áttekinti, és amennyiben szükséges, 
azokat – az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül, az új adatkezeléseit pedig az adatkezelés megkezdését 
megelőzően – az Adatvédelmi HM utasítás 1.  melléklete szerinti adatlapon bejelenti az  adatvédelmi tisztviselő 
részére.

41. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó 
szabályzatáról, valamint a  személyes adatok védelmével és a  közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő 
feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az  ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről 
szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról szóló 48/2019. (VII. 18.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT  
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó adatai
Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: ............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................

Gazdasági társaság esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................

Egyéb szervezet esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ....................................................................................................................................................

A pályázó nyilatkozata
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a  pályázóként megjelölt szervezettel szemben a  közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

 2. fennáll a(z) ... pont alapján 

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

 2. fennáll a(z) ... pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ..... év ..... hó ...... nap

  .......................................................................... 
  Aláírás/Cégszerű aláírás
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2. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM  
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

8. § (1) bekezdése szerinti érintettségéről

A pályázó adatai
Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: ............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................

Gazdasági társaság esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................

Egyéb szervezet esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ....................................................................................................................................................

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt (a továbbiakban: Knytv.) 
kell alkalmazni.
A kérelem kitöltése során az alábbi fogalmakat kell használni, és a megfelelő helyre beírni:

Közjogi tisztség megjelölése:
a köztársasági elnök, az  Országgyűlés által választott vagy a  köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, 
az  országgyűlési és az  európai parlamenti képviselő, a  nemzetiségi szószóló, a  polgármester, az  alpolgármester, 
a  főpolgármester, a  főpolgármester-helyettes, a  helyi önkormányzati képviselő, a  helyi önkormányzat képviselő-
testülete bizottságának tagja, a  központi államigazgatási szerv – a Knytv. 2.  § (1)  bekezdés d)  pontja alá nem 
tartozó – vezetője és helyettesei;

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
a házastárs, az  egyeneságbeli rokon, az  örökbefogadott, a  mostoha- és a  nevelt gyermek, az  örökbefogadó, 
a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A pályázó nyilatkozata
Kijelentem, hogy a  Knytv. 8.  § (1)  bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a  pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben fennáll, mert:

a) A  pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állok, de a  törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy 
döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

 Indokolás:
 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
 ..........................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 
 Indokolás:
 Az alábbi közjogi tisztséggel rendelkezem: .....................................................................................................................................
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c) Az  a)–b)  pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!)

 Indokolás:
 –  Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek 
vagy döntéshozónak.

 –  Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!)
   A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:

d) A  pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az  a)–c)  pontban megjelölt személy 
tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

 Indokolás:
 Az érintett tulajdonos szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll 

(a szervezet neve, székhelye beírandó):
 ..........................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................
 Közjogi tisztségének megjelölése: ......................................................................................................................................................
 A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ...............................................................................................................................

e) A  pályázóként megjelölt gazdasági társaság, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében 
az érintettség fennáll, mert

 – vezető tisztségviselője,
 – az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
 – más civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
 a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e  személyek 
közeli hozzátartozója.

 Indokolás:
 Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
 ..........................................................................................................................................................................................................................
 A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye 

beírandó):
 ..........................................................................................................................................................................................................................
 Közjogi tisztség megjelölése: ................................................................................................................................................................
 A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ...............................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az érintettségemet illetően.
A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ..... év ..... hó ...... nap

  .......................................................................... 
  Aláírás/Cégszerű aláírás
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3. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

ELSZÁMOLÓ ÍV  
a közérdekű adatigényléshez kapcsolódó költségtérítéshez

A közérdekű adatigénylés tárgya: .....................................................................................................................................................................
Az adatigénylés beérkezésének dátuma: .......................................................................................................................................................

I. MUNKAERŐ-RÁFORDÍTÁS KÖLTSÉGEI

Ráfordított munkaidő összesen (órában1)  

ebből

ügyintéző 1/óra2  

személyügyi törzsszám  

ügyintéző 2/óra2  

személyügyi törzsszám  

ügyintéző 3/óra2  

személyügyi törzsszám  

1 Kizárólag az óra adandó meg.
2 A munkaerő-ráfordítás időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni.

II. ADATHORDOZÓ KÖLTSÉGEI

db

Másolat

színes
A/4

A/3

fekete-fehér
A/4

A/3

optikai hordozó

egyéb adathordozó

III. KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGE3

Adatigénylő részére postai úton, belföldre  Ft

Adatigénylő részére postai úton, külföldre  Ft

3 A hivatalos iratokra vonatkozó postai szolgáltatás díja alapján.
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4. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

Az adatigénylő költségtérítés megfizetésének teljesítéséhez szükséges személyes adatai

 1. A közérdekű adatigénylés tárgya: .....................................................................................................................................................................

 2. Az adatigénylő
neve: ............................................................................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................................

 3. Számlázásra vonatkozó adatok
számlázási név: ........................................................................................................................................................................................................
számlázási cím: ........................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal elismerem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem.

Kelt: ........................ év ............... hó ......... nap

  .......................................................................... 
  aláírás

A honvédelmi miniszter 28/2021. (VII. 8.) HM utasítása  
a Magyar–Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz 
Köztársaság Kormánya között a  világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint 
sírjaik jogi helyzetéről szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2004. (IV. 16.) 
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A Magyar–Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozat (a továbbiakban: Magyar Tagozat) 
elnökéül Dr. Kovács Vilmos ezredest, a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum parancsnokát jelölöm ki.

 (2) A Magyar Tagozat tagja a HM képviseletében
a) Dr. Horváth Csaba ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese,
b) Dr. Papp Ferenc ezredes, a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó 

Igazgatóság igazgatója és
c) Szepesi-Hölgye Hajnal kormánytisztviselő, a  HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály olasz szakterületi 

referense.
 (3) A Magyar Tagozat tagja – a (2) bekezdésben felsoroltak mellett – a Külgazdasági és Külügyminisztérium javaslatára 

és képviseletében Pamuk András, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat- és Dél-Európa Főosztály olasz 
szakterületi referense.

2. §  A  Magyar Tagozat elnöke – a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Olasz Köztársaság Kormánya között 
a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről 
szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás végrehajtása érdekében, 2004. június 17-én aláírt 
Technikai Szerződés 4.  cikk (2)  bekezdése alapján – minden év január 31. napjáig gondoskodik az  előző évre 
vonatkozó éves beszámoló elkészítéséről.
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3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a  Kormányközi vegyesbizottság tagjainak kinevezéséről és megbízásáról szóló 72/2004. (HK 18.) 
HM  határozat és a  Kormányközi vegyesbizottság tagjainak kinevezéséről és megbízásáról szóló 72/2004. (HK 18.) 
HM határozat módosításáról szóló 108/2004. (HK 27.) HM határozat.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 9/2021. (VII. 8.) GVH utasítása  
a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának  
és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
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 és 
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,
a Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás módosítása 
tekintetében az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/A.  § 
(3) bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 
13. és 14. pontjában foglalt tárgykörben,
a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás módosítása tekintetében 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján,
a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem:

1. A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása

1. §  A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás (a továbbiakban: közszolgálati 
szabályzat) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló  
7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás módosítása

2. §  A Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás 
(a továbbiakban: adatvédelmi szabályzat) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatvédelmi tisztviselő javaslatát a főtitkár tájékoztatása mellett az elnök számára teszi meg.”

3. §  Az adatvédelmi szabályzat 2. § (2) bekezdésében az „általános elnökhelyettesnek” szövegrész helyébe az „elnöknek” 
szöveg lép.

4. §  Az adatvédelmi szabályzat 20. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„20. Átmeneti rendelkezések
30. § Az Elnöki Kabineten a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 9/2021. (VII. 8.) GVH utasítással létrehozott adatvédelmi 
tisztviselő álláshely betöltéséig az  adatvédelmi tisztviselő feladatait a  Gazdasági Versenyhivatal e  feladatok 
ellátásával megbízott munkatársa látja el.”
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A honvédelmi miniszter 29/2021. (VII. 15.) HM utasítása  
a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. §  A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás 
(a továbbiakban: HM ut.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya)
„e) a  miniszter által az  állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre 
(a továbbiakban: honvédségi szakképző intézmény)”
(terjed ki.)

2. §  A HM ut.
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  A HM ut. 1.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „HKK-nál” szövegrész helyébe a „honvédségi szakképző intézménynél” 
szöveg lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 29/2021. (VII. 15.) HM utasításhoz

Hatályát veszti a HM ut. 1. mellékletében a 3. Egyéb rövidítések táblázat 4. sora.

2. melléklet a 29/2021. (VII. 15.) HM utasításhoz

A HM ut. 3. melléklet D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„D) A HONVÉDSÉGI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKNÉL RENDSZERESÍTHETŐ SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK

I. A IV. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B

1. Rendszeresített rendfokozat speciális előmeneteli rend

2. közkatona

3. őrvezető

4. tizedes

5. szakaszvezető

6. őrmester

7. törzsőrmester

8. főtörzsőrmester

9. zászlós

10. törzszászlós

11. főtörzszászlós

12. hadnagy

13. főhadnagy

14. százados gazdálkodási tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tiszt (rlg.vez.h.)

15. őrnagy főtiszt (ig.h.);
főtiszt (vez.h.);
részlegvezető (főnök.h.);
részlegvezető (oktató)

16. alezredes kollégiumvezető (telephelyvezető)

17. ezredes

18. dandártábornok

19. vezérőrnagy

20. altábornagy

21. vezérezredes
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II. Az I. besorolási osztály alá tartozó beosztások

A B

1. Rendszeresített rendfokozat speciális előmeneteli rend

2. közkatona

3. őrvezető

4. tizedes

5. szakaszvezető

6. őrmester

7. törzsőrmester

8. főtörzsőrmester szakács altiszt;
tervező-szervező altiszt

9. zászlós beosztott zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
raktárvezető zászlós;
tervező-szervező zászlós;
zászlós (oktató)

10. törzszászlós beosztott zászlós;
tervező-szervező zászlós;
tervező zászlós

11. főtörzszászlós

12. hadnagy

13. főhadnagy

14. százados tiszt (kollégiumi nevelő tanár);
tiszt (oktató);

15. őrnagy főtiszt (kollégiumi nevelőtanár);
főtiszt (oktató)

16. alezredes

17. ezredes

18. dandártábornok

19. vezérőrnagy

20. altábornagy

21. vezérezredes
”
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A honvédelmi miniszter döntése  
egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-a alapján az alábbi intézkedések megsemmisítéséről 
rendelkezem:

 1. a védelmi tervezésről szóló 29/1998. (HK 13.) HM közigazgatási államtitkári és MH parancsnoki, vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 2. a más szervhez történő vezénylést megelőző személyi beszélgetés rendjéről szóló 48/1998. (HK 21.) HM 
közigazgatási államtitkári és MH parancsnoki, vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 3. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) 
hatálybalépésével kapcsolatos egyes személyügyi és pénzügyi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2002. (HK 5.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 4. a magyar-román-szlovák-ukrán Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj létrehozásával kapcsolatos további feladatokról 
szóló 19/2002. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 5. a Magyar Honvédség személyi állományát érintő krízishelyzetek és beilleszkedési problémák megelőzésével 
kapcsolatos feladatokról szóló 75/2002. (HK 28.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 6. a Magyar Katonai Egészségügyi Kontingens afganisztáni ISAF III műveletben történő részvételének előkészítéséről 
szóló 88/2002. (HK 2/2003.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 7. a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely jogi helyzetének rendezése érdekében létrehozandó bizottság felállításáról 
és működésének rendjéről szóló 90/2002. (HK 2/2003.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 8. a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében külföldi fegyveres erők magyarországi kiképzéseinek 
biztosításában történő részvételről szóló 3/2003. (HK 3.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 9. a HM Honvéd Vezérkar főnök beosztás átadás-átvétel alkalmából 2003. február 27-én rendezendő állománygyűlés 
előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 8/2003. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 10. a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében fegyveres erők magyarországi kiképzéseinek biztosításában 
történő részvételről szóló 3/2003. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 12/2003. (HK 7.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 11. a Magyar Katonai Egészségügyi Kontingens afganisztáni ISAF-III műveletbe történő kiküldéséről szóló 13/2003. 
(HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 12. a Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína Munkacsoport Harmonizáció és Hierarchia panel (NATO AJOD WG H2 
Panel) ülésének előkészítéséről és biztosításáról szóló 14/2003. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK 
vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 13. a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében külföldi fegyveres erők magyarországi kiképzéseinek 
befejezéséből adódó feladatokról szóló 22/2003. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 14. a Magyar Honvédség és a Magyar Pszichológiai Társaság közös konferenciájának előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos biztosítási feladatokról szóló 31/2003. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 15. a NATO Szabványosítási Hivatal Szárazföldi Testülete (NSA Army Board) magyarországi kihelyezett ülésének 
előkészítéséről és biztosításáról szóló 38/2003. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 16. a MH Katonanői Bizottság megalakításáról szóló 116/2003. (HK 24.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 17. a Szolnok Repüléstörténeti Kiállítóhely működési rendjéről szóló 19/2004. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 18. a NATO Kutatás-technológiai Szervezete (NATO RTO), az  Emberi Tényezők és Dedicinák Panelje (NATO RTO/HFM), 
valamint a  Katonai Megelőző (Preventív) Egészségügyi Munkacsoportja (NATO COMEDS WG MPM) együttes 
magyarországi ülésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos biztosítási feladatokról szóló 22/2004. (HK 9.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
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 19. a 2004. évi olimpiai és paralimpiai játékok ideje alatt Görögországnak nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar 
katonai hozzájárulás érdekében az MH Biológiai Laboratórium kiküldéséről szóló 76/2004. (HK 18.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 20. a „A Magyar Honvédség a  drog ellen, a  szabad életért” című konferencia előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos biztosítási feladatokról szóló 98/2004. (HK 24.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 21. a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata kidolgozásának részletes feladatairól szóló 101/2004. (HK 25.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 22. az MH őrzés-védelmi kiadások megtervezésével összefüggő feladatok szabályozásáról szóló 13/2005. (HK 7.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 23. a „COALITION WARRIOR INTEROPERABILITY DEMONSTRATION 2005” NATO informatikai interoperabilitási 
rendszergyakorlás előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 19/2005. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 24. a „Combined Endeavor 2005” nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási rendszergyakorlás előkészítéséről 
és végrehajtásáról szóló 25/2005. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 25. a NATO lélektani Műveleti Munkacsoport és a  Kettős Stratégiai Parancsnoki Lélektani Műveleti Konferencia 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos biztosítási feladatokról szóló 33/2005. (HK 8.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 26. az MH IKBSZD AL HILLAH-ban tárolt anyagai hazaszállítását irányító és azt végrehajtó Magyar Honvédség Művelet 
Irányító Csoport (MH MICS) tevékenységéről szóló 100/2005. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 27. a díszőrség Hősök terén történő eseti felállításáról szóló 113/2005. (HK 15.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 28. a nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 150/2005. (HK 21.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 29. a Katonai Általános Biztonsági és Egészségvédelmi Szabályzat kidolgozásának részletes feladatairól szóló 
152/2005. (HK 23.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 30. a nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 165/2005. (HK 24.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 31. a nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 170/2005. (HK 25.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 32. a Katonai Általános Biztonsági és Egészségvédelmi Szabályzat kidolgozásának részletes feladatairól szóló 183/2005. 
(HK 2/2006.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 33. a haderőnemek elhelyezési szakállománya tevékenységének szabályozásáról szóló 185/2005. (HK 3/2006.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 34. az Ügyeletes Műveleti Főcsoportfőnöki Szolgálat kijelöléséről, vezényléséről és feladatairól szóló 6/2006. (HK 4.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 35. a „Centrifugal Force 2006” nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási rendszergyakorlás és a  „Phoenix 
Endevador 2006” nemzetközi frekvencia gazdálkodási interoperabilitási gyakorlás előkészítéséről és végrehajtásáról 
szóló 20/2006. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 36. a NATO Egészségügyi Főnökök Tanácsa konferenciájának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 18/2011. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 37. a „Centrifugal Force (Combined Endeavor) 2011” nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási 
rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 30/2011. (HK 7.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 38. a Magyar Honvédség üzemanyag szakanyagai körében keletkező veszélyes hulladékok és egyes használt 
üzemanyag szakanyagok gyűjtéséről és kezeléséről szóló 34/2011. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK 
vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 39. rögtönzött robbanó eszközök elleni tevékenységre felkészítő tanfolyammal kapcsolatos feladatokról szóló 50/2011. 
(HK 14.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 40. a kenyai orvosképzéssel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 54/2011. (HK 15.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 41. a nem fegyveres külszolgálatot teljesítőket kiszolgáló Nemzeti Támogató Rendszer feladatainak átadás-átvételét 
felügyelő Ellenőrző Csoport megalakításáról szóló 72/2011. (HK 18.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 42. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,



1010 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2021. évi 8. szám 

 43. a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások üzemanyag-kártyára történő vásárlásáról szóló 8/2012. (HK 4.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 44. a „NATO CWIX 2012” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlatának előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 19/2012. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 45. az „ALAPOS BÁZIS 2012” MH Műveleti Vezetési Rendszere rendszergyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 
szóló 44/2012. (HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 46. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 55/2012. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 47. az ISAF Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport kivonásáról, felszámolásáról, a kapcsolódó pénzügyi és 
számviteli szakfeladatok végrehajtásáról szóló 73/2012. (HK 13.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 48. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 14/2013. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 49. a Magyar Honvédség gyakorlatain alkalmazott élelmezési hűtéstechnikai eszközök üzembentartásáról szóló 
15/2013. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 50. a „NATO CWIX 2013” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 22/2013. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 51. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 32/2013. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 52. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 58/2013. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 53. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 68/2013. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 54. a Gépjármű Beszerzési Programhoz kapcsolódó hadfelszerelés fejlesztési feladatokat végrehajtó és a  programmal 
összefüggő döntéseket előkészítő Program Irányító Csoport felállításáról szóló 80/2013. (HK 11.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 55. a Magyar Honvédség hajózó, ejtőernyős és búvár állománya kondicionáló kiképzésének végrehajtásáról szóló 
88/2013. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 56. a Balti országok légterében végrehajtandó Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatban résztvevő erők 
kijelöléséről, felkészítéséről és a  légtérrendészeti feladat végrehajtásáról szóló M/2/2013. (HK 7.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 57. a „NATO CWIX 2014” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 20/2014. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 58. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 59. a Koncepciófejlesztés és Kísérletek Konferencia előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 30/2014. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 60. a külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával 
összefüggő 2014. évi ellátási normákról szóló 31/2014. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 61. a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat biztonsági szintjének megtartása érdekében 
végrehajtandó feladatokról szóló 32/2014. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 62. a központi tárolású anyagok és eszközök átcsoportosításával, valamint a  leürített raktárak bezárásával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 35/2014. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 63. az I. világháború centenáriumához kapcsolódó egyes feladatok végrehajtására létrehozásra kerülő I. Világháborúk 
Kegyeleti Munkacsoportról szóló 38/2014. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 64. a Fiumei úti temető 52-es parcellájának gondozásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 
57/2014. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
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 65. a központi tárolású anyagok és eszközök átcsoportosításával, valamint a  leürített raktárak bezárásával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 35/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
68/2014. (HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 66. a Magyar Honvédség hajózó, ejtőernyős és búvár állománya kondicionáló kiképzésének végrehajtásáról szóló 
88/2013. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 80/2014. (HK 11.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 67. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés módosításáról szóló 82/2014. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 68. az MH Központi Logisztikai Bázis előkészítési és megvalósítási feladatainak végrehajtása érdekében létrehozásra 
kerülő Központi Logisztikai Bázis Munkacsoport felállításáról szóló 85/2014. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 69. a Magyarországon települt, a  NATO parancsnoki struktúra részét képező NATO Híradó és Informatikai Csoport, 
3.  NATO Híradózászlóalj alárendeltségében lévő 5. Telepíthető Híradó és Informatikai Modul működésével 
kapcsolatos feladatokról szóló 92/2014. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 70. a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában részt vevő 
magyar kontingens kivonásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 102/2014. 
(HK 1/2015.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 71. az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nemzetközi előirányzataihoz kapcsolódó gazdálkodási 
tevékenység átadás-átvételével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 13/2015. (HK 4.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 72. a „NATO CWIX 2015” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 17/2015. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 73. a Honvédelmi Minisztérium Információ Menedzsment Rendszer alkalmazásával és üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 21/2015. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 74. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés módosításáról szóló 53/2015. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 75. a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdasági igazgató beosztás átadás-átvételével összefüggő 
feladatokról szóló 65/2015. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 76. az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal, valamint a  tömeges migráció 
okozta válsághelyzet kezelésével és az  arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi ügyeleti szolgálatok 
létesítéséről szóló 58/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 72/2015. (HK 10.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 77. a személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról 
szóló KEHOP-1.6.0 felhívás keretében megvalósuló, a  Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő 
beavatkozási képességének fejlesztése projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 21/2016. (HK 4.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 78. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés módosításáról szóló 22/2016. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 79. a Magyar Honvédség soron kívüli feladat ellátásba bevonható békében meglévő állományának felméréséről és 
a feladatellátásra történő felkészüléséről szóló 24/2016. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 80. a „NATO CWIX 2016” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
nemzeti feladatokról szóló 46/2016. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 81. a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP5.2.1. „Egyházi fenntartású kórházak, valamint 
a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” tárgyú felhívás keretében megvalósuló 
„A  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése”című projekt előkészítésének és 
végrehajtásának feladatairól szóló 59/2016. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 82. a személy és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról 
szóló KEHOP-1.6.0. felhívás keretében megvalósuló, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-
egészségügyi képességének fejlesztése projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 66/2016. 
(HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
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 83. a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre 
vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 67/2016. (HK 8.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 84. a NATO új légi vezetési és irányítási rendszere ARS Veszprém rendszerelemének teljes műveleti alkalmazásba 
vételével összefüggő feladatokról szóló 71/2016. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 85. a KÖZÖS AKARAT-I feladat személyi állományának soron kívül részleges váltásának biztosításával összefüggésben 
jelentkező feladatok végrehajtási rendjéről szóló 74/2016. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 86. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes 
intézkedés módosításáról szóló 75/2016. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 87. a Magyar Honvédség logisztikai információs rendszer kezdeti képességének kialakításáról, valamint a  rendszer 
bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint 
a  Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat alapképességeinek biztosításával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 99/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
98/2016. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 88. a Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a  Stratégiai Műveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 
működésének egyes szabályairól szóló 74/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
103/2016. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 89. a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezéshez kapcsolódó stratégiai tervdokumentumairól szóló 106/2016. 
(HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 90. a Magyar Honvédség logisztikai információs rendszer kezdeti képességének kialakításáról, valamint a  rendszer 
bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 
szóló 15/2017. (HK 3.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 91. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 122/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 19/2017. (HK 3.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 92. a Magyar honvédség gyakorlóterei és kiképzési létesítményei fejlesztésével összefüggő feladatokat összehangoló és 
az azokhoz kapcsolódó döntéseket előkészítő munkacsoport felállításáról szóló 23/2017. (HK 4.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 93. a „NATO CWIX 2017” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
nemzeti feladatokról szóló 40/2017. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 94. az MH Elektronikus Iratkezelő Rendszer rendszergazdai feladatainak ellátásáról, a rendszergazda kijelöléséről szóló 
68/2017. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 95. a Magyar Honvédség egységes információ menedzsment rendszerének kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 
86/2017. (HK 9.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 96. az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint 
a  Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról szóló M/7/2017. (HK 11.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 97. az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint 
a  Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról szóló M/9/2017. (HK 1.) HM 
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 98. a Magyar Honvédség rögtönzött robbanószerkezetek elleni védelmi feladatait koordináló és felügyelő 
munkacsoport létrehozásáról és működéséről szóló 19/2018. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 99. a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a  tömeges bevándorlás miatt kihirdetett 
válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
24/2018. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 100. a NATO Különleges Műveleti Parancsnokok Konferenciájának előkészítésével, biztosításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 36/2018. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 101. a Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 122/2012. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF 
együttes intézkedés módosításáról szóló 43/2018. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 102. a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a  tömeges bevándorlás miatt kihirdetett 
válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
46/2018. (HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
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 103. a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a  tömeges bevándorlás miatt kihirdetett 
válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
58/2018. (HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 104. a személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról 
szóló KEHOP-1.6.0. felhívás keretében megvalósuló, az  MH katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási 
képességének fejlesztése II. című projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 61/2018. (HK 10.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 105. a Magyar Honvédség légierő haderőnem személyi állományának képzésével és szakmai felkészítésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 63/2018. (HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 106. az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint 
a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról szóló M/9/2017. (HK 1/2018.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló M/2/2018. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari 
főnöki együttes intézkedés,

 107. a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár gépjárműveinek üzemeltetési rendjéről 
szóló 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 10/2013. (HK 13.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 108. a Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységeinek ügyrendjéről szóló 72/2010. (HK. 16.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 109. a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal és a  Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel kötött keretmegállapodással 
összefüggő szakfeladatok végrehajtásáról és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 27/2016. (HK 5.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

 110.   a Honvédelmi Minisztérium hadműveleti és kiképzési főosztályvezető 4/2010. (HK 9.) HM HKF intézkedéssel 
bevezetett STANAG 3884 EDITION 2,

 111. a Honvédelmi Minisztérium hadműveleti és kiképzési főosztályvezető 7/2010. (HK 10.) HM HKF intézkedéssel 
bevezetett STANAG 7194 EDITION 1.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Közigazgatási államtitkári rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 16/2021. (HK 8.) HM KÁT szakutasítása 
a távoli elérésről és az Integrált Jogalkotási Rendszer használatáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 6. § 35. pontja és az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 
1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának 
békeidejű üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól 
szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasításra az alábbi szakutasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

 1. A szakutasítás hatálya a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra 
és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetekre, valamint az üzemeltetés tekintetében 
a Magyar Honvédség Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

 2. A szakutasítás alkalmazásában:
a) felhasználó: a távoli elérési szolgáltatást igénybe vevő személy,
b) IJR: Integrált Jogalkotási Rendszer, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett és az 

Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó, a jogszabályalkotás folyamatát támogató szakértői 
informatikai keretrendszer,

c) magánhasználat: az infokommunikációs eszközön a szolgálati feladatokkal nem összefüggő adatok kezelése,
d) MH KCEHH: a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű üzemeltetési 

és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 
55/2013. (IX. 13.) HM utasítás 2.§ 9. pontja szerinti híradó és informatikai rendszer,

e) MH KIÜSZ: MH Központi Informatikai Üzemeltető Szervezet, melynek feladatait az MH BHD Informatikai 
Főközpont látja el,

f ) RDSFarm: az MH által biztosított terminál alapú központi internet szolgáltatás,
g) STN: az stn.hunmil.local tartományi környezet az MH KCEHH része,
h) távoli elérés: az infokommunikációs szolgáltatások elérésének azon módja, melynek keretében a kormányzati 

szolgáltatók által nyújtott infokommunikációs szolgáltatások kormányzati célú hálózatok használatával, vagy 
interneten keresztül elérhetőek,

i) távoli elérés kliens eszközei (végberendezései): 
a) mobil eszköz: 

aa) mobiltelefon,
ab) műholdas mobiltelefon,
ac) okostelefon,
ad) mobilból fejlesztett PC (ARM) és tablet PC (x86),

b) hordozható számítógép (netbook, laptop/notebook, ultrabook),
c) személyi számítógép (PC).

3. A szakutasítás célja

 3. A szakutasítás célja a távoli elérés és az IJR használatának szabályozása, valamint azon speciális előírások 
meghatározása, amelyek a távoli elérés bevezetése kapcsán szükségesek.

4. Távoli elérés használata

 4. Távoli elérés helye a munkavégzés feladatköre szerint 
a) az adott álláshely, beosztás vagy munkakör rendszeresített munkahelyén,
b) a honvédelmi szervezetek telephelyein,
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c) az a) pontban meghatározottól eltérő telephelyeken kialakított munkahelyeken,
d) az a) pontban meghatározottól eltérő telephelyeken nem kialakított munkahelyeken (különösen: 

tárgyalóban, előadóban, rendezvényen, gyakorlaton, javítási feladatok ellátása közben, ügyeleti szolgálatban, 
célfeladat során),

 a fentiektől eltérő helyszínekben, nem kialakított munkahelyen (különösen: utazás közben, parlamentben, 
bíróságon, kormányzati helyiségekben, szerződéses partnereknél, repülőtéren, szállodában, külföldön, 
aktuális tartózkodási helyen, futár feladatok ellátása közben) határozható meg.

 5. Távoli elérés használata történhet alkalmanként és rendszeres időközönként. 
 6. A távoli elérés használatának módja a szolgáltatások elérése során igénybe vett kliens eszköz, annak 

tulajdonviszonyai, valamint az alkalmazásszintű infokommunikációs integráltságának mértéke, illetve a szervezeti 
és magán adatok kezelése alapján
a) a szervezeti informatikai struktúrába alkalmazásszinten nincs integrálva, a szervezet által kezelt vagy 

a munkavállaló saját eszköze, magánhasználat megengedett, vagy
b) a szervezeti informatikai struktúrába alkalmazásszinten részben integrálva van, a szervezet által kezelt vagy 

a munkavállaló saját eszköze, magánhasználat megengedett, vagy
c) a szervezeti informatikai struktúrába alkalmazásszinten integrálva van, a szervezet által kezelt, 

magánhasználat megengedett, vagy
d) a szervezeti informatikai struktúrába alkalmazásszinten integrálva van, a szervezet által kezelt, 

magánhasználat nem megengedett. 
 7. A távoli elérés keretében elérhető infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások

a) a 6. pont a) alpontja alapján különösen 
aa) MH Központi Levelező Szolgáltatás,
ab) MH Központi Portál Szolgáltatás,
ac) Kormany.hu,
ad) IJR,

b) a 6. pont b) alpont alapján különösen 
ba) MH Központi Levelező Szolgáltatás,
bb) MH Központi Portál Szolgáltatás,
bc) IJR, 
bd) NovaVoks alkalmazás, 

c) a 6. pont c) alpont alapján különösen
ca) STN tartomány működési alapszolgáltatásai,
cb) HM Elektronikus Iratkezelő Rendszer,
cc) MH VPN kliens szolgáltatás,
cd) MH Központi Portál Szolgáltatás,
ce) MH Központi Levelező Szolgáltatás,
cf ) HM fájlszerver szolgáltatás,
cg) MH terminál alapú internet szolgáltatás - RDSFARM,
ch) STN hálózatban elérhető csoportmunka és csevegő alkalmazások,

d) a 6. pont d) alpontjának megfelelő központi szolgáltatás jelenleg nincs kialakítva.

5. Távoli elérést biztosító és szervezeti vagyonkezelésben lévő számítógép használatával kapcsolatos 
szabályok

 8. A szervezet által kezelt, a 6. pont c) alpontjában meghatározott felhasználási módra, célfeladatra kiadásra kerülő, 
távoli elérést biztosító számítógép (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: távoli elérést biztosító számítógép) 
felkészítése MHP IICSF által jóváhagyott módon történik, minimalizálva az információbiztonsági, adatvédelmi 
események kockázatait.

 9. Az önálló szervezeti egység vezetője a távoli elérést biztosító számítógép használatára vonatkozóan meghatározza 
a munkavégzés módját és korlátait.

 10. A távoli elérést biztosító számítógép felhasználójának minden évben igazoltan részt kell venni az 
információbiztonsági felhasználói tudatosság növelését célzó oktatáson.

 11. A távoli elérést biztosító számítógépen csak nyílt és „Nem nyilvános!” adatok kezelhetők, minősített adatkezelés nem 
engedélyezett.

 12. A távoli elérést biztosító számítógép csak a jóváhagyott konfigurációval, az MH KIÜSZ által elvégzett 
interfészbeállításokkal és telepített szoftverkörnyezettel használható, a felhasználó azokat nem módosíthatja. 
A  távoli elérést biztosító számítógéphez saját tulajdonú eszköz, periféria – megjelenítő eszköz kivételével – nem 
csatlakoztatható.
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 13. A szervezeti informatikai struktúra interneten keresztül történő távoli eléréséhez a felhasználó elsődlegesen 
szolgálati mobiltelefonon, vagy szolgálati célú Wifi eszközön keresztüli, vagy a vele egy háztartásban élő családtagjai 
előfizetésével létesített, jelszóval védett internet hozzáférést használhatja. A távoli eléréshez más internet 
szolgáltatást tilos használni.

 14. A távoli elérést biztosító számítógép a 30 napnál régebbi használat esetében letiltásra kerül a távoli eléréshez 
alkalmazott tartományban. A tiltást az üzemeltető a rendszer frissítését, ellenőrzését követően oldja fel. 

 15. A távoli elérést biztosító számítógép szállítása kizárólag kikapcsolt állapotban történhet, az MH Publikus Kulcsú 
Infrastruktúra (a továbbiakban: PKI) kártya nem lehet benne a kártyaolvasóban. Tartós tárolás során gondoskodni 
kell az akkumulátor rendszeres töltéséről.

 16. A távoli elérést biztosító számítógépen csak annak használatára kijelölt felhasználó dolgozhat. A távoli elérést 
biztosító számítógépet több személy is használhatja, minden felhasználó a saját PKI kártyájával és hozzáférésével 
jelentkezik be a számítógépbe és az STN hálózatba. 

 17. Tilos a távoli eléréshez tartozó kódokat – PKI kártya PIN kódja, merevlemez titkosító kulcs, felhasználónév, jelszó – 
a kártyára ráírni, a számítógép környezetében, vagy jogosulatlan személyek számára hozzáférhető módon tárolni.

 18. A PKI kártya 3 egymás utáni hibás kód megadása következtében inaktívvá válik. A kártya újraaktiválásához 
a  felhasználó a kártya hátoldalán található telefonszámon kérhet segítséget. A kártya aktiválása STN-es belső 
hálózati környezetben hajtható végre.

 19. A távoli elérést biztosító számítógép használata közben gondoskodni kell arról, hogy a számítógépen megjelenített 
adatok - illetéktelen személyek általi - vétlen vagy szándékos betekintés ellen védettek legyenek.

 20. A távoli elérést biztosító számítógép elvesztését, eltulajdonítását, a honvédelmi szervezet elektronikus 
információbiztonsági szabályzatában meghatározott incidens vagy esemény bekövetkezését a felhasználó 
haladéktalanul jelenti a honvédelmi szervezet elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős 
személyének (a továbbiakban: EIRBF) és az MH BHD Országos Hálózatfelügyeleti Főközpont (a továbbiakban: 
MH  BHD OHFK) Informatikai ügyeleti szolgálatának, továbbá az érintett honvédelmi szervezet adatvédelmi 
tisztviselőjének. A felhasználót az MH BHD OHFK informatikai ügyelet értesítése nem mentesíti a szolgálati úton 
megtett jelentési kötelezettsége alól.

 21. A távoli elérés használatához technikai támogatást – HelpDesk szolgáltatást – az MH BHD OHFK informatikai ügyelet 
biztosít.

 22. A PKI kártya elvesztését, eltulajdonítását az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, 
Elektronikus Aláírás Hitelesítő Alközpontjának hitelesítő szolgálatára, valamint az érintett szervezet EIRBF-jének kell 
haladéktalanul bejelenteni. 

6. Az IJR használata

 23. Az IJR távoli elérése
a) 6. pont a) alpontja alapján 

aa) az internet irányából kétfaktoros azonosítással, felhasználónévvel, jelszóval és a Twilio Authy mobil 
alkalmazással generált hatjegyű, egyszeri alkalommal használható azonosítóval,

ab) a kormányzati hálózatokból egyfaktoros azonosítással, felhasználónévvel és jelszóval, 
b) 6. pont b) alpont alapján GovLex vezetői alkalmazás használatával, egyfaktoros azonosítással, 

felhasználónévvel és jelszóval 
történik.

 24. Az IJR használatára vonatkozó felhasználói információk az IJR Felhasználói Kézikönyvben kerülnek rögzítésre. 
Az IJR Felhasználói Kézikönyvet a HM belső számítógépes hálózatán közzé kell tenni.

 25. A felhasználó köteles megismerni és betartani az IJR Felhasználói Kézikönyvben foglaltakat. 

7. Záró rendelkezés

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

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 20/2021. (HK 8.) HM KÁT szakutasítása  
az EFOP-2.2.0. felhívás keretében megvalósuló, a Rugalmas egészségügyi reagálóképesség labor hátterének 
fejlesztése című projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának M/10/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség katonai szervezetei harcérték jelentéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 361/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a légijármű vezetők részére kiutalt forgalmi adatok, a repülésirányításra szolgáló fedélzeti és földi 
rádióállomások és rádió-navigációs-, leszállító berendezések frekvencia használatának szabályozásáról 
szóló 136/2021. MH PK intézkedés módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 364/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
242/2021. MH PK intézkedés módosítására****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 371/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS Akarat, Határzár II feladatok során, a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban 
követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 264/2019. MH PK intézkedés módosítására*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 374/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
242/2021. MH PK intézkedés módosítására**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 404/2021. (HK 8.) MH PK intézkedése  
a helyőrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az őrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának 
és ellenőrzésének rendjéről***

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

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnökének  
M/5/2021. (HK 8.) MHP HDMCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség 
csoportfőnökének 3/2021. (HK 8.) MHP IICSF szakutasítása  
a papírfelhasználás korlátozása érdekében az iratok elektronikus levelező rendszeren való továbbításáról 
szóló 1/2020. (HK. 8.) MHP IICSF szakutasítás módosításáról **

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 5/2021. (HK 8.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2021. évi ellátási normákról 
és átalány-költségtérítésekről szóló 3/2021. (HK 6.) MH Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel 
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 55. § (6) bekezdésében, 
74. § (9) bekezdésében, valamint az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 38. §-ában foglaltakra – 
a következő szakutasítást adom ki:

1.  A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a  külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2021. évi ellátási normákról és átalány-
költségtérítésekről szóló 3/2021. (HK 6.) MH Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás (a továbbiakban: 3/2021. MH LGCSF szakutasítás) 5.  melléklet 
(közúton történő szállítás):

45. sorának helyébe a következő lép:
45 Minszk 1 405 84 000 168 000 309 100 309 100 323 150 323 150 337 200 337 200 351 250 351 250 365 300 365 300 379 350 379 350 393 400 393 400 604 150 604 150

46. sorának helyébe a következő lép:

46 Molesworth 1 917 58 814 117 627 341 168 341 168 359 124 359 124 378 025 378 025 397 921 397 921 418 865 418 865 575100 575100 462 956 462 956 747 630 747 630

79. sorának helyébe a következő lép:

79 Torrejon 2 570 104 990 209 980 457 382 457 382 481 455 481 455 506 794 506 794 533 468 533 468 561 545 561 545 591 100 591 100 620 655 620 655 1 002 300 1 002 300

5. melléklet (repülővel és közúton történő szállítás):
43. sorának helyébe a következő lép:

43 Tbilisi (Krtsanisi)  118 500 239 000 533 340 533 340 562 970 562 970 592 600 592 600 622 230 622 230 651 860 651 860 681 490 681 490 711 120 711 120

2.  A szakutasítás módosítás az aláírása napján lép hatályba.*

Kaposvári László vezérőrnagy s. k.,
csoportfőnök

A HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatójának záradéka:

A szakutasítás kiadásával előzetesen egyetértek.

Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok s. k.,
főigazgató

____________
* A szakutasítás aláírásának napja 2021. július 8.
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A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
6/2021. (HK 8.) MHP LOGCSF szakutasítása  
a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról szóló 
13/2020. (HK 11.) MHP LGCSF szakutasítás módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

Szervezeti hírek, információk

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Személyzeti Csoportfőnökség állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. július 30.
A pályázatot közvetlenül az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) megbízott 
csoportfőnökének, Kozmér István ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP SZCSF HSZF” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (MHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmény 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 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 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.



1022 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2021. évi 8. szám 

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szabó József ezredes (MHP SZCSF, Humánszolgálati Főnökség, főnök), 
HM tel.: 02-22-7155; mobil: +36-30/815-0508.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1134 Budapest, Lehel u. 35–37., az MHP SZCSF költözését követően 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2.

1. Beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, MHP csoportfőnökségek, Személyzeti Csoportfőnökség, Humánszolgálati Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   III/14
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  86De13ZZRAK
Pozícióazonosító:  11870337
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola végzettség) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai 

végzettség).
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– A személyügyi/humán szakterületen és/vagy logisztikai szakterületen szerzett, legalább 3–5 éves szakmai 

tapasztalat.
– MsWord, MsExcel, MsPowerPoint alkalmazások gyakorlott használata és ismerete (táblázatok, korrektúrák, 

összehasonlítások, függvények).
– HM KGIR rendszer felhasználói szintű ismerete.
– Jogszabály értelmezési tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat, problémamegoldó 

képesség, stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, fejlődési készség, szakterületen belüli önképzési 
igény.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  miniszter és az  MH PK által alapítható és adományozható elismerések adományozására vonatkozó 

vezetői döntések előkészítésében.
– Részvétel az elismerések beszerzésére vonatkozó igénytámasztás előkészítésében.
– Részvétel a HM és az MHP központi ünnepségeinek szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.
– Részvétel a teljesítményjuttatással és a jutalmazással összefüggő, a központi személyügyi szerv hatáskörébe utalt 

feladatok végrehajtásában.

2. Beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, MHP csoportfőnökségek, Személyzeti Csoportfőnökség, Humánszolgálati Főnökség, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
Előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   III/14
Előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  86De13ZZRAK
Pozícióazonosító:  11870344
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola végzettség) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai 

végzettség).
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– A személyügyi/humán szakterületen szerzett, legalább 3–5 éves szakmai tapasztalat.
– MsWord, MsExcel, MsPowerPoint alkalmazások gyakorlott használata és ismerete.
– Jogszabály értelmezési tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat, problémamegoldó 

képesség, stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, fejlődési készség, szakterületen belüli önképzési 
igény.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A humánszolgálat intézményrendszer kiépítésével, működési feltételei megteremtésével és fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a szakmai feladatok megvalósulásának koordinációja és felügyelete, 
az Integrált Ügyfélszolgálati Irodák működésének szakmai támogatása és ellenőrzése.

– Az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal együttműködve a  Közalapítvány segélyezési rendszerének szakmai 
felügyelete.

– A személyi állomány testi, lelki és szociális jólétének elősegítése érdekében a  humánszolgálati szakfeladatok 
MHP szintű végrehajtása.

– Az MH gondoskodási körébe tartozó árvák támogatására létrehozott ösztöndíj ügyintézésével kapcsolatos 
feladatok végzése.

– Az aktív állomány szociális helyzetével kapcsolatos adatok, információk, tapasztalatok gyűjtése és elemzése, 
és az ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása.

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

Adatkezelési tájékoztató

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

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

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

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@mil.hu
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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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