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Jogszabályok

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások 
tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 
módosításáról 1029

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1034

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról 1036

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról 1039

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez 
köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről 1041

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet egyes honvédelmi ösztöndíjakról 1055

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági 
társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet 
módosításáról  1062

Utasítások

30/2021. (VII. 23.) HM utasítás a „Létfontosságú Védőbástya 2021” nemzeti létfontosságú 
rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot 
érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról 1063

31/2021. (VII. 23.) HM utasítás a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, 
vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált 
külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról 1066

32/2021. (VII. 23.) HM utasítás a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával 
összefüggő egyes feladatokról 1074

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, 
ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról 1076

34/2021. (VII. 23.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe 
tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól 1082

35/2021. (VII. 23.) HM utasítás a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, 
biztosításáról és felhasználásáról 1089

36/2021. (VII. 23.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti 
utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) 
HM utasítás módosításáról 1090
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37/2021. (VII. 23.) HM utasítás az észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja 
nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás 
módosításáról 1095

38/2021. (VII. 30.) HM utasítás a HM zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi 
rendjéről 1095

39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok 
jogosultsági feltételeiről, mértékéről  1104

40/2021. (VIII. 13.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal 
összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás 
módosításáról 1107

41/2021. (VIII. 13.) HM utasítás a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról 
és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről  1110

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

425/2021. (HK 9.) MH PK szakutasítás egyes nATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 1112

414/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a megyei, fővárosi védelmi bizottságokkal együttműködő honvédségi 
szervezetek kijelölésére 1115

429/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség KFOR Hadműveleti Tartalék zászlóalj feladatairól 1116

434/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól 
szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról 1116

445/2021. (HK 9.) MH PK parancs az 1000 év katonái csapatvetélkedő második fordulójának előkészítésére és 
végrehajtására 1116

454/2021. (HK 9.) MH PK parancs a 2021/22. évi Országos Haditorna Verseny megyei fordulóinak 
megszervezésére és az országos döntő előkészítésére 1116

Szervezeti hírek, információk

MH 25. KGy Ldd PK pályázati felhívás az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományában 
lévő beosztások betöltésére 1117

MH AA PK pályázati felhívás az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások 
betöltésére 1120

MH BHd PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár 
állományában lévő beosztások betöltésére 1123

MH eK PK pályázati felhívás az MH egészségügyi Központ állományában lévő 
beosztások betöltésére 1126

MH GAVIK PK pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
állományában lévő beosztások betöltésére 1129

MH Lz PK pályázati felhívás az MH Ludovika zászlóalj állományában lévő beosztások 
betöltésére 1132

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztások 
betöltésére 1139

MH PK pályázati felhívás az MHP Társadalmi Kapcsolatok és életpálya Fejlesztési 
Főnökség állományában lévő beosztások betöltésére 1142

MH eK PK pályázati felhívás a nATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (nATO 
MILMed-COe) állományában lévő beosztások betöltésére 1145

MHP SzCSF CSF pályázati felhívás a nemzeti Közszolgálati egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar állományában lévő beosztások betöltésére 1150

MH PK pályázati felhívás a nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Védelmi és 
rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály állományában lévő munkakör 
betöltésére 1153

MH KIKnyP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről 1156
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 (3) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az  1.  melléklet tartalmaz, azonban 
annak kiszállítására nem építési beruházásokhoz vagy Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú 
ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, úgy a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó 
nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat és a vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés 
c)–e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

2. §  A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 7–9., 13., 16–17., 19. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. és 22. sorral egészül ki:

(A B

1. Vámtarifaszám Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése)

21. 7204 Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból

22. 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

A Kormány 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.  törvény 140/E. § (1) bekezdésében, 
valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi 
CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b), c), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet] 5.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2) bekezdés szerinti esetekben a 2. § 11. pontja szerinti tevékenység során az érintetteknek alkalmazni kell 
a 2. melléklet szerinti magatartási kritériumokat.”

2. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Munkacsoport tagjai a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős 
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos által kijelölt 
egy-egy személy, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országos Rendőr-főkapitányság, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal és 
a Terrorelhárítási Központ képviselője.”
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3. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hatóság az  engedélykérelmek elbírálása, valamint a  kiadott engedélyekkel kapcsolatban felmerült új tény, 
adat, körülmény vizsgálata során a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtására 
kiadott felhasználói útmutatóban foglaltakat is figyelembe véve jár el.”

4. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Brókertevékenység a Hatóság által egy ügyletre kiadott brókerengedély alapján végezhető. A brókerengedély 
iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.”

5. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A Hatóság minden év június 30-ig tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak az előző naptári évre 
vonatkozó katonai technológia- és felszereléskivitelről, valamint a  katonai technológia és felszerelések kivitelének 
ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspont végrehajtásáról.”

6. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság által az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke
a) a  11.  §, a  28.  § (3)  bekezdése, a  29.  § (3)–(5)  bekezdése, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,
b) a 22. § (4) bekezdése és a 29. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén százezertől egymillió forintig,
c) a  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kötelezettség megsértése, a  16.  § (1)  bekezdésében és a  24.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak megsértése, továbbá a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jelölési és 
nyilvántartási kötelezettség, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén ötszázezertől ötmillió forintig,
d) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során 
alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek megsértése, valamint a  17.  §-ban és a  23.  § (1)  bekezdésében foglaltak megsértése esetén 
ötszázezertől tízmillió forintig,
e) a 19. § (6) és (7) bekezdése, a 20. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség 
megszegése, a  Hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az  egyes engedélyekben előírt 
egyedi feltételek megszegése esetén ötszázezertől tízmillió forintig
terjedhet.”

7. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a  katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról 
szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi 
határozatnak”
(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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3. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hatóság az  engedélykérelmek elbírálása, valamint a  kiadott engedélyekkel kapcsolatban felmerült új tény, 
adat, körülmény vizsgálata során a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtására 
kiadott felhasználói útmutatóban foglaltakat is figyelembe véve jár el.”

4. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Brókertevékenység a Hatóság által egy ügyletre kiadott brókerengedély alapján végezhető. A brókerengedély 
iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.”

5. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A Hatóság minden év június 30-ig tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak az előző naptári évre 
vonatkozó katonai technológia- és felszereléskivitelről, valamint a  katonai technológia és felszerelések kivitelének 
ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspont végrehajtásáról.”

6. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság által az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke
a) a  11.  §, a  28.  § (3)  bekezdése, a  29.  § (3)–(5)  bekezdése, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,
b) a 22. § (4) bekezdése és a 29. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén százezertől egymillió forintig,
c) a  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kötelezettség megsértése, a  16.  § (1)  bekezdésében és a  24.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak megsértése, továbbá a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jelölési és 
nyilvántartási kötelezettség, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén ötszázezertől ötmillió forintig,
d) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során 
alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek megsértése, valamint a  17.  §-ban és a  23.  § (1)  bekezdésében foglaltak megsértése esetén 
ötszázezertől tízmillió forintig,
e) a 19. § (6) és (7) bekezdése, a 20. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség 
megszegése, a  Hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az  egyes engedélyekben előírt 
egyedi feltételek megszegése esetén ötszázezertől tízmillió forintig
terjedhet.”

7. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a  katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról 
szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi 
határozatnak”
(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

10. §  Ez a  rendelet a  katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok 
meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i 
(KKBP) 2019/1560 tanácsi határozatnak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Első kritérium: a tagországok nemzetközi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása.
A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az  engedély megadása összeegyeztethetetlen 
Magyarországnak
a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
által hozott fegyverembargók, elfogadott szankciók, az elterjedés elleni és más területeken kötött megállapodások 
végrehajtására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival;
b) az  Atomsorompó-szerződésben (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), a  Biológiai és Toxinfegyver-tilalmi 
Egyezményben (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC), valamint a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben 
(Chemical Weapons Convention, CWC) vállalt nemzetközi kötelezettségeivel;
c) a  tagállamoknak az  egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény és az  ahhoz csatolt releváns 
jegyzőkönyvek szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;
d) a tagállamoknak a Fegyverkereskedelmi Szerződés szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;
e) a  gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint 
megsemmisítéséről szóló egyezmény (Ottawai Egyezmény) szerinti nemzetközi kötelezettségvállalásával;
f ) a  tagállamok által a  kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, 
leküzdéséről és megszüntetéséről szóló cselekvési program keretében tett kötelezettségvállalásokkal;
g) az  Ausztrália Csoport (Australia Group, AG), a  Rakéta Technológiai Ellenőrzési Rendszer (Missile Technology 
Control Regime, MTCR), a  Zangger-bizottság, a  Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG), 
a  Wassenaar Megállapodás (Wassenaar Arrangement, WA) és a  ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai 
magatartási kódex keretén belül vállalt kötelezettségeivel.”

2. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. rész 3. pontja a következő 3.8. alponttal egészül ki:
„3.8. Az  1.  melléklet VII. fejezet b)  pont 1. és 2.  alpontjában, valamint c)  pontjában szereplő termékek gyártására 
vonatkozó engedélykérelem esetén a  vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és 
használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek 
végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti engedély másolati példánya.”
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3. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

  A B C D 

Szakterület megnevezése
Szakképzettség  

(1. megjegyzés)

Gyakorlati idő  

(2. megjegyzés) 

évben

Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma 

(ML)

1.
Fejlesztés, tervezés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség (3. megjegyzés)

10

I., II., III., IV., V., VII. (5. megjegyzés), VIII., XI., 
XII. (6. megjegyzés), XIV. (6. megjegyzés), 
XV., XVII., XVIII., XIX. (6. megjegyzés),  
XX. (6. megjegyzés), XXI., XXII., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

2. 5 VI., IX., X. (6. megjegyzés), XIII., XVI., XXIII.

3.
Alapanyaggyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség 

10 IV. (8. megjegyzés), VII., VIII., XIII.

4. 5 XVI., XXIII., XXV.

5.

Szerszámgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5
I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., 
XXV., XXVI.

6.
Szakirányú középfokú 

végzettség (4. megjegyzés)
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV., 
XXVI.

7.

Gyártás, 
alkatrészgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., 
IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., 
XXIV., XXV., XXVI.

8.
Szakirányú középfokú 

végzettség
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX., 
X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV., 
XVI.,XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV, 
XXV., XXVI.

9.

Szerelés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
III., VIII., XII., XIX., XX.,  
XXIV. (11. megjegyzés)

10. 5
I., II., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., 
XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

11.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
5

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
XXIII., XXV. (13. megjegyzés)

12.

Minőségbiztosítás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III. (14. megjegyzés),  
IV. (15. megjegyzés), V., VIII., XII., XIX., XX., 
XXI., XXII., XXIV.

13. 5
VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV., 
XXVI.

14.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
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3. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

  A B C D 

Szakterület megnevezése
Szakképzettség  

(1. megjegyzés)

Gyakorlati idő  

(2. megjegyzés) 

évben

Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma 

(ML)

1.
Fejlesztés, tervezés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség (3. megjegyzés)

10

I., II., III., IV., V., VII. (5. megjegyzés), VIII., XI., 
XII. (6. megjegyzés), XIV. (6. megjegyzés), 
XV., XVII., XVIII., XIX. (6. megjegyzés),  
XX. (6. megjegyzés), XXI., XXII., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

2. 5 VI., IX., X. (6. megjegyzés), XIII., XVI., XXIII.

3.
Alapanyaggyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség 

10 IV. (8. megjegyzés), VII., VIII., XIII.

4. 5 XVI., XXIII., XXV.

5.

Szerszámgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5
I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., 
XXV., XXVI.

6.
Szakirányú középfokú 

végzettség (4. megjegyzés)
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV., 
XXVI.

7.

Gyártás, 
alkatrészgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., 
IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., 
XXIV., XXV., XXVI.

8.
Szakirányú középfokú 

végzettség
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX., 
X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV., 
XVI.,XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV, 
XXV., XXVI.

9.

Szerelés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
III., VIII., XII., XIX., XX.,  
XXIV. (11. megjegyzés)

10. 5
I., II., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., 
XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

11.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
5

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
XXIII., XXV. (13. megjegyzés)

12.

Minőségbiztosítás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III. (14. megjegyzés),  
IV. (15. megjegyzés), V., VIII., XII., XIX., XX., 
XXI., XXII., XXIV.

13. 5
VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV., 
XXVI.

14.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
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15.

Javítás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

16. 5
VI., VII., XI., XIII., XXIII., XXV.  
(13. megjegyzés)

17.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

18.

Hatástalanítás, 
megsemmisítés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

19. 5
VI., XI., XIII., XXII., XXIII.,  
XXV. (13. megjegyzés)

20.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

21.

Felkutatás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
5

III., IV. (16. megjegyzés)

22.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
8

2. Megjegyzések az 1. pont szerinti táblázathoz

 1. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakirányú szakmai végzettsége.
 2. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakterületen megszerzett gyakorlati ideje.
 3. Szakirányú felsőfokú végzettség: bőripari, gépész-, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textil-, vegyész- és 

villamos okleveles mérnök, mérnök. A  felsőoktatásról szóló 1993.  évi LXXX. törvény szerint az  egyetemi 
végzettséggel rendelkező személyek az  „okleveles mérnök”, a  főiskolai végzettségűek a  „mérnök” címet 
viselhetik.

 4. Szakirányú középfokú végzettség: bőripari, cipőipari, gépipari, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textilipari, 
vegyipari és villamosipari technikus.

 5. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, vegyész.
 6. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: fizikus.
 7. Bűnfelderítő eszközök esetén.
 8. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: vegyész.
 9. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus.
10. Egyéb speciális szakismeret: ballisztika.
11. Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefüggő tevékenységek esetén.
12. Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskaműves, fegyvermester, fegyverműszerész.
13. Kényszerítő eszközök esetén.
14. Kiegészítő szakmai végzettség: lőszergyártó.
15. Kiegészítő szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus.
16. Speciális szakmai képzettség: lőszerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar Honvédségnél vagy a BM tűzszerész 

szervezeténél szerzett tűzszerészvizsga és szakmai vezetői gyakorlat.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 1a., 12., 27. és 34. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 66. alcíme 
a következő 177/A–177/C. §-sal egészül ki:
„177/A.  § (1) A  nappali rendszerű szakmai oktatásban kilencedik–tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar 
állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra (a továbbiakban: honvéd kadét 
ösztöndíj) jogosult, ha a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében
a) részt vesz
aa) a Honvéd Kadét Programhoz (a  továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik 
évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem 
tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy
ab) a  HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi 
alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában
[az aa) és az ab) alpont a továbbiakban együtt: HKP I. szintje],
b) részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy
c) honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója
[az a)–c) pont szerinti személyek a továbbiakban együtt: honvéd kadét].
(2) A  honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a  félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve 
év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 
(a  továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a  honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát 
vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a  javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga 
letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a  félév első napjáig visszamenőlegesen kell 
megállapítani.
(3) A  honvéd kadét ösztöndíj alapja a  tanév első félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  tanév első 
napján, a  tanév második félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  félév első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér egyhavi összege.
(4) A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege
a) a HKP I. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
aa) hét százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
ab) tizenhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
ac) húsz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
b) a HKP II. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
ba) nyolc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
bb) tizenöt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
bc) huszonhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
c) a HKP III. szintjén a  kilencedik évfolyam első félévében a  honvéd kadét ösztöndíj alapjának öt százaléka, 
a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a honvéd kadét ösztöndíj alapjának
ca) öt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50 alatt van,
cb) tíz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
cc) tizenkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
cd) huszonkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 1a., 12., 27. és 34. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 66. alcíme 
a következő 177/A–177/C. §-sal egészül ki:
„177/A.  § (1) A  nappali rendszerű szakmai oktatásban kilencedik–tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar 
állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra (a továbbiakban: honvéd kadét 
ösztöndíj) jogosult, ha a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében
a) részt vesz
aa) a Honvéd Kadét Programhoz (a  továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik 
évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem 
tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy
ab) a  HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi 
alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában
[az aa) és az ab) alpont a továbbiakban együtt: HKP I. szintje],
b) részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy
c) honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója
[az a)–c) pont szerinti személyek a továbbiakban együtt: honvéd kadét].
(2) A  honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a  félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve 
év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 
(a  továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a  honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát 
vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a  javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga 
letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a  félév első napjáig visszamenőlegesen kell 
megállapítani.
(3) A  honvéd kadét ösztöndíj alapja a  tanév első félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  tanév első 
napján, a  tanév második félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  félév első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér egyhavi összege.
(4) A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege
a) a HKP I. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
aa) hét százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
ab) tizenhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
ac) húsz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
b) a HKP II. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
ba) nyolc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
bb) tizenöt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
bc) huszonhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
c) a HKP III. szintjén a  kilencedik évfolyam első félévében a  honvéd kadét ösztöndíj alapjának öt százaléka, 
a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a honvéd kadét ösztöndíj alapjának
ca) öt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50 alatt van,
cb) tíz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
cc) tizenkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
cd) huszonkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van.
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(5) A  honvéd kadét ösztöndíj a  honvéd kadétot kizárólag a  tanítási év időszakában, tíz hónapra illeti meg. Teljes 
havi honvéd kadét ösztöndíjat kell fizetni abban a  hónapban, amelyben a  honvéd kadét a  HKP-hoz csatlakozott 
szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább egy napig jogosult a honvéd kadét 
ösztöndíjra. A honvéd kadét július és augusztus hónapban honvéd kadét ösztöndíjra nem jogosult.
(6) A honvéd kadét ösztöndíjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a honvéd kadét fizetési 
számlájára átutalni. A  tanév első félévében a  szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, 
legkésőbb november ötödikéig kell kifizetni. Ha a  honvéd kadét tanulói jogviszonya a  HKP-hoz csatlakozott 
szakképző intézményhez október 1-jét követően keletkezik, a  honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő 
kifizetésének legkésőbb a  HKP-hoz csatlakozott szakképző intézmény adatszolgáltatását követő második hónap 
tizedik napjáig, a beiratkozás napját alapul véve, a tanulói jogviszony HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel 
való létrejöttéig visszamenőlegesen, egyösszegben kell megtörténnie.
(7) A honvéd kadét ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a honvéd kadét ösztöndíj kifizetéséhez 
szükséges adatoknak a honvédelemért felelős miniszter által biztosított informatikai rendszerbe történő rögzítését 
a  Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt honvédségi szervezet látja el a  HKP-hoz csatlakozott szakképző 
intézmény adatszolgáltatása alapján.
177/B. § (1) Az elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája (a továbbiakban: pályázó) árvák 
ösztöndíjára pályázhat, ha
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra jogosult,
b) magyarországi székhellyel rendelkező szakképző intézmény vagy külföldön működő magyar szakképző 
intézmény által szervezett nappali rendszerű szakmai oktatásban vesz részt, és
c) – a  tanulmányait első félévben megkezdő pályázó kivételével – a  pályázat benyújtását megelőző félévben 
legalább 3,00 tanulmányi átlageredményt ért el.
(2) A  pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve folyamatosan benyújtható a  Magyar 
Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.
(3) A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell
a) a pályázó lakóhelye szerint területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv árvaellátásra való jogosultság 
megállapításáról hozott határozatának másolatát, és
b) – kiskorú pályázó esetén – a  pályázó törvényes képviselőjének a  pályázatban való részvételre és az  adatok 
hitelességére vonatkozó nyilatkozatát.
(4) A pályázat elbírálási határideje a pályázat beérkezését követő naptól számított 30 nap.
(5) Az árvák ösztöndíjának havonkénti mértéke a félév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi 
összegének harminc százaléka.
(6) Az  árvák ösztöndíjának folyósítása a  félév teljes időszakában – a  tanulmányi szüneteket is ideértve – 
egy összegben és havonta történik a kedvezményezett fizetési számlájára, ha
a) – a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  előző félév tanulmányi teljesítményét igazoló okmány 
másolatát és
b) a tanulói jogviszonynak adott félévben történő fennállására vonatkozóan a  szakképző intézmény által kiállított 
igazolást
a félév megkezdését követő harminc napon belül az MHP részére megküldi. Az MHP a kedvezményezettet minden 
év augusztus tizenötödikéig tájékoztatja az igazolásbenyújtási kötelezettségéről. Ha az a) és b) pont szerinti igazolás 
megküldésére az e bekezdésben meghatározott határidőt követően kerül sor, az árvák ösztöndíjának folyósítására 
az elbírálást követő hónap első napjától kerülhet sor.
(7) A  külföldön nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő pályázó tekintetében a  (2) és (6)  bekezdést 
a külföldi oktatási rendszer sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.
177/C.  § A  honvéd kadét ösztöndíjra és az  árvák ösztöndíjára való jogosultságot nem zárja ki, ha a  tanuló 
egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.”

2. §  Az Szkr. 119. alcíme a következő 355/B. §-sal egészül ki:
„355/B.  § (1) Az  egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 461/2021. (VIII. 5.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését követő harminc napon belül a  2021. február 1-je és 
a  Módr2.  hatálybalépése közötti időszakra az  árvák ösztöndíjára – a  Módr2.-vel megállapított 177/B.  §-a szerinti 
szabályok szerint – pályázat nyújtható be.
(2) A Módr2. által megállapított 177/B. §-a alapján 2021. február 1. és a Módr2. hatálybalépése közötti időszakra járó 
árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 2021. október 5-éig kell részére kifizetni.”
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3. §  Az Szkr.
a) 174. § (2) bekezdésében a „rendszer” szövegrész helyébe az „alaprendszer” szöveg,
b) 248. § (2) bekezdésében a „munkabér mértékét” szövegrész helyébe a „munkabér, illetve szabadság mértékét” 

szöveg,
c) 251. §-ában a „rendszer” szövegrész helyébe az „alaprendszer” szöveg, és a „rendszerben” szövegrész helyébe 

az „alaprendszerben” szöveg
lép.

2. Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló  
380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

4. §  Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 11. §-a az „I. fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki” szövegrész helyett az „1. alcíme a következő 1/A. §-sal 

egészül ki” szöveggel,
b) 29.  §-ának az  Szkr. 173.  § (2)  bekezdés b)  pontját megállapító rendelkezése a „bekezdése szerinti összeg” 

szövegrész helyett a „bekezdése szerinti mértékének a  támogatás alapjára vetítve megállapított összege” 
szöveggel,

c) 34.  §-ának az  Szkr. 224.  §-át megállapító rendelkezése a  „rendszerben” szövegrész helyett 
az „alaprendszerben” szöveggel

lép hatályba.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

1. §  ezen alcím alkalmazásában
a) HKP: Honvéd Kadét Program, amelyhez a középiskolák önkéntesen, megállapodás alapján csatlakozhatnak,
b) honvéd kadét: a  HKP-hoz csatlakozott középiskolában a  középiskolai tanulmányait folytató személy, aki 

önkéntes vállalás alapján, a törvényes képviselő hozzájárulásával részt vesz a HKP által biztosított honvédelmi 
nevelésben,

c) középiskola: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott 
gimnázium, szakgimnázium.

2. §  A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (a  továbbiakban: honvéd kadét ösztöndíj) megállapítható annak 
a honvéd kadétnak,
a) aki magyar állampolgársággal rendelkezik,
b) aki a HKP-hoz csatlakozott középiskola 9–12. évfolyamán nappali tagozatos tanulmányokat folytat, és
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c) aki a  honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében választott tantárgyként honvédelmi alapismeretek 
közismereti tantárgyat tanul.

3. § (1) A  honvéd kadét ösztöndíj összegét először a  9.  évfolyam második félévében, ezt követően félévente kell 
megállapítani, a  félévet közvetlenül megelőző  év végi minősítés, illetve a  félévi minősítés két tizedesjegyre 
kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a  továbbiakban: tanulmányi 
átlageredmény) alapján. Ha a  honvéd kadétnak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, 
a  tanulmányi átlageredményt a  javító vizsga, az  osztályozó vizsga vagy a  pótló vizsga letételét követően, annak 
eredménye figyelembevételével a félév első napjáig visszamenőlegesen kell megállapítani.

 (2) A  honvéd kadét ösztöndíj alapja a  tanév első félévére vonatkozó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  tanév 
első napján, a tanév második félévére vonatkozó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a második félév első napján 
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összege.

 (3) A honvéd kadét ösztöndíj a honvéd kadétot kizárólagosan az Nkt. szerinti tanítási év időszakában, 10 hónapra illeti 
meg. A honvéd kadét július és augusztus hónapban honvéd kadét ösztöndíjra nem jogosult.

 (4) A  honvéd kadét ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelyet az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt eltéréssel, 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a honvéd kadét által megadott fizetési számlára utalni.

 (5) A  tanév első félévében a  szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, legkésőbb 
november 5-ig kell kifizetni.

 (6) Ha a  honvéd kadét tanulói jogviszonya a  HKP-hoz csatlakozott középiskolával október 1-jét követően keletkezik, 
a  honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésének legkésőbb a  HKP-hoz csatlakozott középiskola 
adatszolgáltatását követő 2.  hónap 10.  napjáig, a  beiratkozás napját alapul véve, a  tanulói jogviszony HKP-hoz 
csatlakozott középiskolával létrejöttéig visszamenőlegesen, egy összegben kell megtörténnie.

 (7) Teljes havi honvéd kadét ösztöndíjat kell fizetni abban a  hónapban, amelyben a  honvéd kadét a  HKP-hoz 
csatlakozott középiskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1  napig jogosult a  honvéd kadét 
ösztöndíjra.

 (8) A félévi értesítőben, illetve az év végi bizonyítványban szereplő magatartás és szorgalom minősítés (a továbbiakban: 
magatartás minősítés és szorgalom minősítés) nem számítható be a tanulmányi átlageredménybe.

4. §  A honvéd kadét ösztöndíj havi mértéke a  9.  évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben, 
ha a honvéd kadét tanulmányi átlageredménye
a) 3,50–3,99 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 7%-a,
b) 4,00–4,49 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 13%-a,
c) 4,50–5,00 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 20%-a.

5. §  A honvéd kadét ösztöndíjra való jogosultságot nem zárja ki, ha a honvéd kadét a jogosulttá válás időpontjában már 
más ösztöndíjban is részesül.

6. §  A honvéd kadét ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a  honvéd kadét ösztöndíj kifizetéséhez 
szükséges adatainak a  Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő 
rögzítését a  Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt honvédségi szervezet látja el a  HKP-hoz csatlakozott 
középiskola adatszolgáltatása alapján.

2. A honvédelmi árvák ösztöndíja

7. §  Az elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája (a továbbiakban: árva) tanulmányi ösztöndíjra 
(a továbbiakban: árvák ösztöndíja) pályázatot nyújthat be az ezen alcímben meghatározottak szerint.

8. § (1) Az árvák ösztöndíjára az az árva pályázhat (a továbbiakban: pályázó), aki
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra (a  továbbiakban: árvaellátás) 

jogosult,
b) magyarországi államilag elismert oktatási intézményeiben, illetve nem Magyarországon működő oktatási 

intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytat, és
c) – a (3) bekezdés kivételével – a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben legalább 3,00 tanulmányi 

átlageredményt ért el.
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 (2) A magatartás minősítés és szorgalom minősítés nem számítható be a tanulmányi átlageredménybe.
 (3) Az alapfokú oktatási intézmény nappali tagozatán a tanulmányait első félévben megkezdő pályázó az (1) bekezdés 

c) pontja szerinti tanulmányi átlageredmény igazolása hiányában is pályázhat.
 (4) A  pályázó árvák ösztöndíjára való jogosultságát nem zárja ki, ha a  pályázó a  jogosulttá válás időpontjában más 

ösztöndíjban is részesül.

9. § (1) Az  árvák ösztöndíja pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve folyamatosan benyújtható 
a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.

 (2) A pályázónak az árvák ösztöndíja pályázathoz mellékelnie kell
a) az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv árvaellátásra való jogosultság megállapításáról hozott 

határozatának másolatát,
b) kiskorú árva esetén a törvényes képviselő nyilatkozatát.

10. §  A beérkezett árvák ösztöndíja pályázatot a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén elfogadottnak kell 
tekinteni. Az árvák ösztöndíja pályázat elbírálási határideje a beérkezés napjától számított 30 nap.

11. § (1) Az  árvák ösztöndíjának havi mértéke a  tanulmányi félév első napján érvényes minimálbér 30%-a, amelynek 
folyósítása a tanulmányi félév teljes időszakában havonta – a tanulmányi szüneteket is ideértve – történik.

 (2) Az  árvák ösztöndíját forintban kell megállapítani, amelyet legkésőbb a  tárgyhót követő hónap 5.  napjáig kell 
az eredményes pályázó – kiskorú esetén a törvényes képviselője – által megadott fizetési számlára utalni.

12. § (1) Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben – az adott tanulmányi félév teljes idejére – annak a pályázónak folyósítható, 
aki legkésőbb az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi
a) –  a  8.  § (3)  bekezdésében foglalt kivétellel  – az  előző tanulmányi félév tanulmányi teljesítményét igazoló 

okmány fénymásolatát és
b) az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az  adott tanulmányi félévre vonatkozó tanulói 

jogviszony fennállásáról.
 (2) Azon pályázó részére, aki az adott félév megkezdését követő 30 nap után küldi meg az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti igazolást, csak az elbírálást követő hónap első napjától folyósítható az árvák ösztöndíja.
 (3) Az  MHP az  árvák ösztöndíjára jogosultat minden  év augusztus 15-ig tájékoztatja az  (1)  bekezdés szerinti 

igazolásbenyújtási kötelezettségéről.

13. §  Az árvák ösztöndíjára jogosult, külföldön nappali rendszerű iskolai oktatásban általános vagy középfokú 
tanulmányokat folytató pályázó tekintetében a  8.  §-ban és a  12.  § (1)  bekezdésében foglaltak a  külföldi oktatási 
rendszer sajátosságaira figyelemmel megfelelően alkalmazandók.

3. Záró rendelkezések

14. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését követő 30  napon belül a  2021. február 1-je és e  rendelet hatálybalépése közötti 
időszakra árvák ösztöndíjára az e rendelettel megállapított szabályok szerint pályázat nyújtható be.

 (2) A 2021. február 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakra járó árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 
2021. október 5-éig kell a jogosultnak kifizetni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelmi árvák felsőoktatási ösztöndíja

1. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.  melléklete szerinti felsőoktatási intézményben 
(a  továbbiakban: magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézmény) nappali tagozaton első, felsőfokú 
végzettség megszerzésére irányuló, illetve nem Magyarországon működő felsőoktatási intézmény nappali 
tagozaton első, felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató, elhunyt hivatásos, szerződéses 
vagy nyugállományú katona árvája (a  továbbiakban: árva) tanulmányi ösztöndíjra (a  továbbiakban: árvák 
ösztöndíja) pályázatot nyújthat be az ezen alcímben meghatározottak szerint.

2. § (1) Az  árvák ösztöndíjára – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  az árva pályázhat (a  továbbiakban ezen alcím 
vonatkozásában: pályázó), aki
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra jogosult,
b) magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézményben, illetve nem Magyarországon működő 

felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésén tanulmányokat folytat, és
c) a pályázat benyújtását megelőző félévben a  korrigált kreditindex alapján meghatározott tanulmányi 

eredménye (a továbbiakban: tanulmányi eredmény) eléri a 3,00-t.
 (2) Magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézményben, illetve nem Magyarországon működő felsőoktatási 

intézmény nappali rendszerű képzésén tanulmányait első félévben megkezdő pályázó a  tanulmányi eredmény 
igazolása hiányában is pályázhat.

 (3) A pályázó árvák ösztöndíjára való jogosultságát nem zárja ki, ha a pályázó egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.

3. § (1) Az  árvák ösztöndíja pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve az  adott naptári évben 
folyamatosan benyújtható a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.

 (2) A  pályázónak az  árvák ösztöndíja pályázathoz mellékelnie kell az  illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
árvaellátásra való jogosultság megállapításáról hozott határozatának másolatát.

4. §  A beérkezett árvák ösztöndíja pályázatot a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén elfogadottnak kell 
tekinteni. Az árvák ösztöndíja pályázat elbírálási határideje a beérkezés napjától számított 30 nap.

5. §  Az árvák ösztöndíjának havi mértéke a  félév első napján érvényes, a  tárgyévi kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér 
(a  továbbiakban: minimálbér) 30%-a, amelynek folyósítása a  tanulmányi félév teljes időszakában havonta  
– a tanulmányi szüneteket is ideértve – történik.

6. § (1) Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben – az adott félév teljes idejére – annak az árvának folyósítható, aki legkésőbb 
az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi
a) – a  2.  § (2)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  előző tanulmányi félév tanulmányi teljesítményét igazoló 

okmány fénymásolatát és
b) az 1. § szerinti felsőoktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az adott félévre vonatkozó hallgatói 

jogviszony fennállásáról.
 (2) Azon pályázó részére, aki az adott félév megkezdését követő 30 nap után küldi meg az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti igazolást, csak az elbírálást követő hónap első napjától folyósítható az árvák ösztöndíja.
 (3) A  25. életévét betöltött pályázó részére, ha az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igazolást az  adott félév 

megkezdését követő 30 napon belül megküldi, de az  árvaellátás méltányosságból történő folyósításának 
engedélyezéséről szóló határozatot csak a  30. napot követően pótolja, az  árvák ösztöndíja az  adott félév első 
napjától folyósítható.

 (4) Az MHP a felsőoktatási tanulmányokat folytató árvák ösztöndíjára jogosultat minden év január 15-ig és augusztus 15-ig 
tájékoztatja az igazolásbenyújtási kötelezettségéről.
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7. §  Az árvák ösztöndíjára jogosult, külföldön nappali képzésben felsőoktatási tanulmányokat folytató pályázó 
tekintetében a 2. §-ban és a 6. § (1) bekezdésében foglaltak a külföldi oktatási rendszer sajátosságaira figyelemmel 
megfelelően alkalmazandók.

2. A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj

8. § (1) A  magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első felsőfokú tanulmányokat 
folytató, hátrányos helyzetű magyar állampolgár, a  honvédelmi nevelés és a  honvédelem iránti elkötelezettség 
érdekében Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra (a  továbbiakban: esélyegyenlőségi ösztöndíj) 
pályázhat.

 (2) egy tanulmányi félévben legfeljebb 30 fő részesíthető az esélyegyenlőségi ösztöndíjban.
 (3) ezen alcím alkalmazásában hátrányos helyzetű – korhatárra tekintet nélkül – az  a  személy, aki a  gyermekek 

védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűnek minősül.

9. § (1) Az  esélyegyenlőségi ösztöndíjban – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  a  hátrányos helyzetű magyar 
állampolgár (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: pályázó) részesülhet, aki
a) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat,
b) a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben tanulmányi eredménye eléri a 3,00-t, és
c) a honvédelmi ismeretek tantárgyat a pályázat benyújtásának félévében felvette.

 (2) A  pályázó esélyegyenlőségi ösztöndíjra jogosultságát nem zárja ki, ha a  pályázó egyidejűleg más ösztöndíjra is 
jogosult.

 (3) Az  esélyegyenlőségi ösztöndíjban nem részesülhet a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 1.  § 
(1) bekezdése szerinti állomány tagja.

10. § (1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíj havi mértéke a minimálbér 12%-a.
 (2) Az esélyegyenlőségi ösztöndíj megállapításának alapja a tanulmányi félév első napján érvényes minimálbér összege.

11. §  A pályázókat tanulmányi eredményük alapján sorrendbe állítva kell elbírálni. Ha a pályázatra a 8. § (2) bekezdésében 
megjelölt ösztöndíjban részesíthetők számánál több pályázat érkezik, az  elbírálásnál előnyben kell részesíteni 
a halmozottan hátrányos helyzetű pályázókat.

12. §  A pályázat eredménytelen, ha arra egyetlen érvényes pályázat sem érkezik. eredménytelen pályázat esetében 
a honvédelemért felelős miniszter újabb pályázat kiírásáról dönthet.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a  2021. február 1-je és e  rendelet hatálybalépése közötti 
időszakra árvák ösztöndíjára az e rendelettel megállapított szabályok szerint pályázat nyújtható be.

 (2) A 2021. február 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakra járó árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 
2021. október 5-éig kell a jogosultnak kifizetni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2021. évi 9. szám H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  1041
7028 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 152. szám 

A honvédelmi miniszter 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelete
a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és 
használatuk engedélyezéséről

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés o) és v) 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 csapatzászló

1. § (1) A csapatzászlót katonai tiszteletadás illeti meg.
 (2) A csapatzászló részletes leírását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Magyar Honvédség csapatzászlóra jogosult szervezete
a) a dandár,
b) az ezred,
c) az önálló zászlóalj (osztály) és
d) az a)–c) pontban meghatározottakkal azonos jogállású honvédségi szervezet.

 (2) Az  (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó honvédségi szervezet részére csapatzászló adományozását a  Magyar 
Honvédség parancsnoka (a  továbbiakban: MH  PK) javaslatára a  honvédelmi miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
kezdeményezheti a köztársasági elnöknél.

2. A csapatzászló adományozása és használata

3. § (1) A csapatzászló átadása a nemzeti, állami és katonai ünnepek alkalmával, ünnepélyes keretek között történik.
 (2) A  csapatzászló adományozása iránti kérelmet a  2.  § (1)  bekezdése szerinti honvédségi szervezet vezetője 

a  tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelőző 90  nappal az  MH  PK egyetértésével – a  Magyar Honvédség 
Parancsnoksága központi személyügyi szerve útján – terjeszti fel a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 
katonai hagyományőrzésért felelős szervének, amely a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – szakmai 
véleményével együtt – az adományozásra vonatkozó javaslatát előterjeszti a miniszternek.

 (3) Az  MH  PK a  2.  § (2)  bekezdése szerinti honvédségi szervezetet érintő javaslatát a  tervezett csapatzászló-átadási 
ünnepet 60  nappal megelőzően terjeszti fel a  HM katonai hagyományőrzésért felelős szervének, amely a  javaslat 
beérkezésétől számított 30 napon belül – szakmai véleményével együtt – az adományozásra vonatkozó javaslatát 
előterjeszti a miniszternek.

 (4) A  miniszter a  csapatzászló adományozására vonatkozó előterjesztését a  tervezett csapatzászló-átadási ünnepet 
30 nappal megelőzően terjeszti fel a köztársasági elnökhöz.

4. § (1) A  miniszter, az  MH  PK, illetve képviselőik a  honvédségi szervezet csapatzászlójára elismerésként zászlószalagot 
köthetnek a  honvédségi szervezet katonai szolgálattal összefüggő, huzamosabb időn át végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenységének elismerésére állami és nemzeti ünnepeken, a  Magyar Honvédelem Napján, 
valamint az  adott honvédségi szervezet csapatünnepén, kiemelkedő jubileumi  évfordulóján. A  miniszter és 
az MH PK szalagjával adományozó okirat jár.

 (2) A zászlószalagok részletes leírását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A  4.  §-ban meghatározottakon kívüli természetes személyek és más szervezetek a  csapatzászlóval rendelkező 
honvédségi szervezet vezetőjének egyetértésével adományozhatnak zászlót vagy zászlószalagot a  honvédségi 
szervezet részére, amely az 1. és 2. melléklet szerint zászlóval, illetve zászlószalagokkal nem lehet összetéveszthető, 
és amelynek elkészítéséről az adományozó gondoskodik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti zászlószalag 120 centiméternél nem lehet hosszabb, és a honvédségi szervezet 8 centiméter 
átmérőjű emblémája ráhímezhető.

 (3) A zászló adományozásának a rendjét a 7. melléklet tartalmazza.
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6. § (1) A  honvédségi szervezet a  csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken, illetve a  honvédségi szervezet 
vezetője által külön meghatározott esetekben kibontva használja.

 (2) A csapatzászlót a honvédségi szervezet alkalmazása során, továbbá menetben a honvédségi szervezet vezetője által 
meghatározott módon, katonai rendezvényen két fő zászlókísérő által kell őrizni, egyéb esetben pedig a honvédségi 
szervezet törzsének körletében, a megfelelő tiszteletet kifejező körülmények között kell tárolni.

 (3) A csapatzászlót mint a honvédségi szervezet tekintélyét és becsületét megtestesítő jelképet, óvni és védeni, veszély 
esetén pedig lehetőség szerint menteni kell.

7. §  Ha a  csapatzászló megsemmisül, illetve olyan mértékben sérül vagy rongálódik, hogy rendeltetésének már nem 
felel meg, a pótlása, illetve cseréje iránti kérelmet az MH PK-hoz kell előterjeszteni.

8. §  A csapatzászló, az  5.  §-ban meghatározottak kivételével a  zászlószalag, a  hadilobogó, valamint az  árbócjelvények 
beszerzéséről a  HM Védelemgazdasági Hivatal (a  továbbiakban: HM  VGH), a  műszaki dokumentációjának 
elkészítéséről, javíttatásáról, esetleges cseréjéről és a  csapatokhoz történő eljuttatásáról a  Magyar Honvédség 
Parancsnoksága gondoskodik.

9. § (1) A  honvédségi szervezet megszűnése esetén a  csapatzászló az  MH  PK által kijelölt jogutód szervezetre száll. 
Jogutódlás hiányában a  csapatzászlót a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a  továbbiakban: HM  HIM) részére 
megőrzés céljából át kell adni.

 (2) Ha a  honvédségi szervezet jogállása megváltozik – az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  csapatzászlót 
tovább használhatja. Ha a  megszűnt honvédségi szervezet részeiből alegység kerül létrehozásra, a  csapatzászlót 
a csapatmúzeumban kell elhelyezni.

 (3) A  HM  HIM-nek átadott csapatzászlók – a  vonatkozó előírások figyelembevételével – egyedi elbírálás alapján 
kikölcsönözhetők.

 (4) A jogutód nélkül megszűnt honvédségi szervezet, illetve a honvédségi szervezet nélkül maradt egykori helyőrségek 
helyi önkormányzata, valamint civil szervezetei kérésére az  eredeti csapatzászló másolatának elkészítése 
engedélyezhető azzal a  feltétellel, hogy a  korhű másolatok biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről és erkölcsi 
méltóságáról a  kérelmező helyi önkormányzat, illetve civil szervezet felel és gondoskodik. Ebben az  esetben 
a  csapatzászló-másolat elkészítésének, tárolásának, igénybevételének költségeit a  kérelmező helyi önkormányzat, 
illetve civil szervezet köteles viselni.

3. A hadilobogó és árbócjelvények

10. § (1) A Magyar Honvédség hadihajói által használt hadilobogót katonai tiszteletadás illeti meg.
 (2) A hadilobogó részletes leírását a 3. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A  hadihajók árbócjelvényként árbócszalagot, valamint az  elöljárók jelenlétének jelzésére a  következő 
árbócjelvényeket használják:
a) rangidős parancsnoki lengő,
b) miniszteri lengő.

 (2) Az  árbócjelvényeket valamennyi hadihajó az  adott árbócjelvényre meghatározott szabályok szerint, egységesen 
használja.

 (3) Az árbócjelvények részletes leírását a 3. melléklet tartalmazza.

4. A katonai járművek állami hovatartozásának jelzései

12. § (1) A felségjelet a Magyar Honvédség szárazföldi és vízi járműveinek (a  továbbiakban: katonai jármű) felületein olyan 
méretben kell feltüntetni, hogy a  jármű hovatartozása a  földről és a  levegőből egyaránt nagyobb távolságból 
felismerhető legyen.

 (2) A  felségjelet a  katonai járművek függőleges vagy annak közeli állású síkjain úgy kell felfesteni, illetve felhelyezni, 
hogy a háromszögnek az alapjával szembeni csúcsa a jármű haladási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen felületen 
elhelyezett felségjel a jármű haladási irányába mutató, ék alakú jelzésként is használható.
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6. § (1) A  honvédségi szervezet a  csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken, illetve a  honvédségi szervezet 
vezetője által külön meghatározott esetekben kibontva használja.

 (2) A csapatzászlót a honvédségi szervezet alkalmazása során, továbbá menetben a honvédségi szervezet vezetője által 
meghatározott módon, katonai rendezvényen két fő zászlókísérő által kell őrizni, egyéb esetben pedig a honvédségi 
szervezet törzsének körletében, a megfelelő tiszteletet kifejező körülmények között kell tárolni.

 (3) A csapatzászlót mint a honvédségi szervezet tekintélyét és becsületét megtestesítő jelképet, óvni és védeni, veszély 
esetén pedig lehetőség szerint menteni kell.

7. §  Ha a  csapatzászló megsemmisül, illetve olyan mértékben sérül vagy rongálódik, hogy rendeltetésének már nem 
felel meg, a pótlása, illetve cseréje iránti kérelmet az MH PK-hoz kell előterjeszteni.

8. §  A csapatzászló, az  5.  §-ban meghatározottak kivételével a  zászlószalag, a  hadilobogó, valamint az  árbócjelvények 
beszerzéséről a  HM Védelemgazdasági Hivatal (a  továbbiakban: HM  VGH), a  műszaki dokumentációjának 
elkészítéséről, javíttatásáról, esetleges cseréjéről és a  csapatokhoz történő eljuttatásáról a  Magyar Honvédség 
Parancsnoksága gondoskodik.

9. § (1) A  honvédségi szervezet megszűnése esetén a  csapatzászló az  MH  PK által kijelölt jogutód szervezetre száll. 
Jogutódlás hiányában a  csapatzászlót a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a  továbbiakban: HM  HIM) részére 
megőrzés céljából át kell adni.

 (2) Ha a  honvédségi szervezet jogállása megváltozik – az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  csapatzászlót 
tovább használhatja. Ha a  megszűnt honvédségi szervezet részeiből alegység kerül létrehozásra, a  csapatzászlót 
a csapatmúzeumban kell elhelyezni.

 (3) A  HM  HIM-nek átadott csapatzászlók – a  vonatkozó előírások figyelembevételével – egyedi elbírálás alapján 
kikölcsönözhetők.

 (4) A jogutód nélkül megszűnt honvédségi szervezet, illetve a honvédségi szervezet nélkül maradt egykori helyőrségek 
helyi önkormányzata, valamint civil szervezetei kérésére az  eredeti csapatzászló másolatának elkészítése 
engedélyezhető azzal a  feltétellel, hogy a  korhű másolatok biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről és erkölcsi 
méltóságáról a  kérelmező helyi önkormányzat, illetve civil szervezet felel és gondoskodik. Ebben az  esetben 
a  csapatzászló-másolat elkészítésének, tárolásának, igénybevételének költségeit a  kérelmező helyi önkormányzat, 
illetve civil szervezet köteles viselni.

3. A hadilobogó és árbócjelvények

10. § (1) A Magyar Honvédség hadihajói által használt hadilobogót katonai tiszteletadás illeti meg.
 (2) A hadilobogó részletes leírását a 3. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A  hadihajók árbócjelvényként árbócszalagot, valamint az  elöljárók jelenlétének jelzésére a  következő 
árbócjelvényeket használják:
a) rangidős parancsnoki lengő,
b) miniszteri lengő.

 (2) Az  árbócjelvényeket valamennyi hadihajó az  adott árbócjelvényre meghatározott szabályok szerint, egységesen 
használja.

 (3) Az árbócjelvények részletes leírását a 3. melléklet tartalmazza.

4. A katonai járművek állami hovatartozásának jelzései

12. § (1) A felségjelet a Magyar Honvédség szárazföldi és vízi járműveinek (a  továbbiakban: katonai jármű) felületein olyan 
méretben kell feltüntetni, hogy a  jármű hovatartozása a  földről és a  levegőből egyaránt nagyobb távolságból 
felismerhető legyen.

 (2) A  felségjelet a  katonai járművek függőleges vagy annak közeli állású síkjain úgy kell felfesteni, illetve felhelyezni, 
hogy a háromszögnek az alapjával szembeni csúcsa a jármű haladási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen felületen 
elhelyezett felségjel a jármű haladási irányába mutató, ék alakú jelzésként is használható.
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 (3) A felségjelet
a) toronnyal rendelkező harcjárműveken a  harcjármű tornyának két oldalán, a  keresztirányú 

szimmetriavonalhoz képest 30°-ban előre vagy a torony hozzá legközelebbi szabad felületén,
b) egyéb kerekes és lánctalpas harcjárműveken és vontatókon a harcjármű keresztirányú szimmetriavonalához 

legközelebb eső szabad felületen,
c) terepjáró személy- és tehergépjárműveken a  gépjármű két oldalán, az  első ajtók keresztirányú 

szimmetriapontjában,
d) pótkocsikon, konténereken és egyéb eszközökön az  eszköz oldalfelületének a  keresztirányú 

szimmetriapontjában,
e) MS–25 AM aknamentesítő hajón a felső kormányállás és a hajóharang fölött,
f ) tűzszerész járőrhajón a kódlobogó-tároló dobozon,
g) parancsnoki motorcsónakon a hajó tetején és a felépítményen mindkét oldalon
kell elhelyezni.

 (4) A felségjel részletes leírását a 4. melléklet tartalmazza.

5. A történelmi zászlósor

13. § (1) A történelmi zászlósor elemeit az ünnepi eseménynek megfelelően
a) együtt,
b) részlegesen összeválogatva vagy
c) egyedileg
is meg lehet jeleníteni.

 (2) A történelmi zászlósor elemeit, valamint azok leírását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A Magyar Honvédséghez köthető megjelölések és használatuk engedélyezése

14. § (1) A Magyar Honvédséghez köthető megjelöléseket a 6. melléklet tartalmazza.
 (2) A  6.  melléklet szerinti, a  Magyar Honvédséghez köthető megjelölést – a  honvédelmi szervezetek kivételével  – 

kizárólag a felhasználást megelőző miniszteri hozzájárulás alapján lehet használni.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti hozzájárulás érdekében szükséges megkeresést a  felhasználást megelőző 30.  napig kell 

a miniszter részére megküldeni.
 (4) A (3) bekezdés szerinti megkeresésben meg kell jelölni

a) azt, hogy melyik – a  6.  mellékletben meghatározott – Magyar Honvédséghez köthető megjelölés kerülne 
használatra, és

b) a felhasználás
ba) céljának pontos leírását,
bb) időtartamát és
bc) helyszínét.

 (5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti megkeresésben foglaltak alapján dönt a felhasználáshoz történő hozzájárulásról.

15. §  A HM emblémáját a HM-ben, a HM VGH-nál, a HM HIM-ben és a HM Tábori Lelkészi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő 
állomány használhatja.

7. Záró rendelkezések

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

17. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A csapatzászló és a zászlószalagok

 1. A csapatzászló
1.1. A zászlólap

1.1.1. 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, műszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét 
oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajfaág övez.

1.1.2. A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer 
selyem rátéttel, arany és ezüst színű hímzésekkel készül.

1.1.3. A  zászlólap széleit a  hosszabb oldalakon 11-11, a  rövidebb oldalakon 9-9, 10  centiméter alapú, 
15  centiméterre benyúló piros és zöld lángnyelvből álló pártázat övezi. A  lángnyelvek minden 
oldalon piros színnel kezdődnek és végződnek, a  zászlólap négy sarkában a  lángnyelveket zöld 
színű körcikk választja el.

1.1.4. A  zászlólapnak a  rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színű 
selyemzsinórból készült szegés van, két szabad csúcsán 10-10  centiméteres nemzeti színű 
selyembojttal.

1.1.5. A zászlólapnak a pártázaton kívül eső fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól 
egyenlő távolságra lévő sorban 25-25-25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejű sárgaréz 
szöggel van rögzítve.

1.2. A zászlócsúcs
1.2.1. 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország 

pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.
1.3. A zászlórúd

1.3.1. 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínűre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd. 
A szétcsavarás helyénél sárgaréz gyűrűk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.

1.4. A csapatzászló grafikai megjelenítése
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1. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A csapatzászló és a zászlószalagok

 1. A csapatzászló
1.1. A zászlólap

1.1.1. 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, műszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét 
oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajfaág övez.

1.1.2. A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer 
selyem rátéttel, arany és ezüst színű hímzésekkel készül.

1.1.3. A  zászlólap széleit a  hosszabb oldalakon 11-11, a  rövidebb oldalakon 9-9, 10  centiméter alapú, 
15  centiméterre benyúló piros és zöld lángnyelvből álló pártázat övezi. A  lángnyelvek minden 
oldalon piros színnel kezdődnek és végződnek, a  zászlólap négy sarkában a  lángnyelveket zöld 
színű körcikk választja el.

1.1.4. A  zászlólapnak a  rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színű 
selyemzsinórból készült szegés van, két szabad csúcsán 10-10  centiméteres nemzeti színű 
selyembojttal.

1.1.5. A zászlólapnak a pártázaton kívül eső fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól 
egyenlő távolságra lévő sorban 25-25-25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejű sárgaréz 
szöggel van rögzítve.

1.2. A zászlócsúcs
1.2.1. 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország 

pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.
1.3. A zászlórúd

1.3.1. 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínűre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd. 
A szétcsavarás helyénél sárgaréz gyűrűk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.

1.4. A csapatzászló grafikai megjelenítése
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2. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

 1. A zászlószalagok
1.1. A Köztársasági Elnök szalagja

1.1.1. 17  centiméter széles szatén szalag, közepén 20-25  centiméteres csokorba kötve, két ága 
115-115  centiméter hosszú. A  szalag piros-fehér-zöld színű, első ágán arannyal hímezve 
„MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE” felirattal. A második ágon arannyal hímezve az alakulat 
megnevezése és az  adományozás  évszáma található, alatta Magyarország 20  centiméter 
magasságú, 9,5 centiméter szélességű, rátétes kivitelű címerével.

1.2. A honvédelmi miniszter szalagja
1.2.1. 16  centiméter széles fehér szatén szalag, közepén 20-25  centiméteres csokorba kötve, két ága 

100-100  centiméter hosszúságú. A  szalag szabad ágait körben piros-zöld ék alakú, selyemmel 
hímzett pártázat szegélyezi, alján 10 centiméteres arany színű rojt található. A szalag ágai arannyal 
hímzettek, első ágán „MAGYARORSZÁG”, a  második ágon pedig „HONVÉDELMI MINISZTERE” felirat 
található, alatta a Honvédelmi Minisztérium 8 centiméter átmérőjű emblémájával.

1.3. A Magyar Honvédség parancsnokának szalagja
1.3.1. 20  centiméter széles vörös szatén szalag, közepén 30  centiméteres csokorba kötve, két ága 

120-120  centiméter hosszú. A  szalag mindkét ágán és a  szalagcsokron arany hímzéssel balról 
babérág fonat, jobbról tölgyfaág fonat fut körbe. Az  első ágon arany hímzéssel „MAGYAR 
HONVÉDSÉG PARANCSNOKA” felirat helyezkedik el, alatta a  Magyar Honvédség 8  centiméter 
átmérőjű emblémájával. A szalag alját 10 centiméteres aranyrojt zárja.

3. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A hadilobogók és árbócjelvények

 1. A hadilobogó
1.1. A  hadilobogó műszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán az  árbóc felé eső első harmadban 

Magyarország – a  hadilobogó méretéhez arányított nagyságú – címerével, amelynek függőleges tengelye 
a  lobogó első egyharmadának tengelyével esik egybe, vízszintes tengelye pedig a  lobogó középvonalában 
helyezkedik el. A  hadilobogólap szélein a  hímzett pártázat ékeinek száma a  hadilobogólap méretéhez 
arányított, befelé mutató piros-zöld színű. A sarkokban lévő felezett ékek színe zöld.

1.2. A hadilobogó méretei:
1.2.1. nagyhajók részére 80 × 100 centiméter,
1.2.2. kishajók részére 60 × 80 centiméter,
1.2.3. parancsnoki motorosok részére 31 × 40 centiméter.

1.3. A hadilobogó grafikai megjelenítése
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 2. Az árbócszalag
2.1. Az  árbócszalag 21  ×  200  centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető egyenlő háromszög alakú, 

vászon anyagú nemzeti színű szalag.
2.2. Az árbócszalag grafikai megjelenítése

 
 

 3. A miniszteri lengő
3.1. A  miniszteri lengő 60  ×  80  centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető, nemzeti színű, 

a  felvonózsinórral ellentétes oldalon fecskefarokban végződő zászló, szélein nemzeti színű zsinórral 
szegélyezve.

3.2. A miniszteri lengő grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. A rangidős parancsnoki lengő
4.1. A rangidős parancsnoki lengő 60 × 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhető, háromszög alakú, 

műszállal erősített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével. A lengő 
felvonózsinór felőli vége 60  centiméter széles, és a  háromszög csúcsa a  80  centiméter hosszú téglalap 
vízszintes középvonalának és a  rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának metszéspontjában van. A háromszög 
két befogója mentén 11-11, a  rövidebb oldalon 7-7 egész, a  három sarokban pedig 1-1 felezett, befelé 
mutató, ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros és zöld, a felezett ékek zöld színűek.

4.2. A rangidős parancsnoki lengő grafikai megjelenítése
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 2. Az árbócszalag
2.1. Az  árbócszalag 21  ×  200  centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető egyenlő háromszög alakú, 

vászon anyagú nemzeti színű szalag.
2.2. Az árbócszalag grafikai megjelenítése

 
 

 3. A miniszteri lengő
3.1. A  miniszteri lengő 60  ×  80  centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető, nemzeti színű, 

a  felvonózsinórral ellentétes oldalon fecskefarokban végződő zászló, szélein nemzeti színű zsinórral 
szegélyezve.

3.2. A miniszteri lengő grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. A rangidős parancsnoki lengő
4.1. A rangidős parancsnoki lengő 60 × 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhető, háromszög alakú, 

műszállal erősített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével. A lengő 
felvonózsinór felőli vége 60  centiméter széles, és a  háromszög csúcsa a  80  centiméter hosszú téglalap 
vízszintes középvonalának és a  rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának metszéspontjában van. A háromszög 
két befogója mentén 11-11, a  rövidebb oldalon 7-7 egész, a  három sarokban pedig 1-1 felezett, befelé 
mutató, ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros és zöld, a felezett ékek zöld színűek.

4.2. A rangidős parancsnoki lengő grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7034 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 152. szám 

4. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A felségjel

 1. A  felségjel egyenlő szárú, fehér szegéllyel keretezett háromszög, amelynek magassága a  háromszög alapjának 
kétszerese. A befogók mentén piros és fehér sáv húzódik, amelyek szélessége az alap egyhatod része. A háromszög 
maradék területe zöld színű.
1.1. A felségjel grafikai megjelenítése

 
 
 
 
 
 

 2. Az  alacsony láthatóságú felségjel alkalmazása esetén a  felségjel három alapszínét (piros, fehér, zöld) a  láthatóság 
feltételeinek biztosítása mellett – a felségjel eredeti alapjainak és méreteinek megváltoztatása nélkül – a szürke szín 
alábbi árnyalataival (RAL-színminta) kell kiváltani:

2.1.1. RAL 3000 piros helyett RAL 7045 sötétszürke,
2.1.2. RAL 9003 fehér helyett RAL 7047 világosszürke,
2.1.3. RAL 6002 zöld helyett RAL 7046 sötétszürke.

2.2. Az alacsony láthatóságú felségjel grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 

5. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A történelmi zászlósor

 1. Honfoglaláskori zászló
1.1. A  korban a  fejedelmi szín mind a  pusztai népeknél, mind a  nyugati keresztény civilizációkban a  vörös volt, 

és a  vonatkozó jelképeket mindig a  zászló csúcsán használták. A  zászló csúcsán a  vezető törzs (Árpád) 
szent állata, a turul figurája található. A mitikus madár alakját a rekonstrukció a híres rakamazi korong után 
ábrázolja. Befoglaló mérete: 105 × 230 cm.

 2. I. (Szent) István király zászlaja
2.1. A  történelmi zászlósorban rekonstruált zászló egy, a  X–XI. században általános királyi zászlótípust mutat, 

a fejedelmi vörös szín használatával és latin kereszttel a zászlócsúcson. A zászló igen nagy méretű, ez jellemző 
a fejedelmi zászlókra az egész középkorban. Befoglaló mérete: 105 × 230 cm.

 3. Az Árpád-házi királyi zászló
3.1. A  kettős kereszt gótikus ívű talapzaton áll. A  zászló formája úgynevezett banner típus. Ez  az  ábrázolás 

a  Képes  Krónikában maradt fenn, a  zászló ennek alapján készült rekonstrukció. Mérete: a  zászlólap 
80  ×  45 cm, felül 105 cm hosszan csíkba szabott.

 4. Az Árpád-házi családi zászló
4.1. Az  Árpád-házi királyok kettős keresztes címere (és zászlaja), illetve sávozott családi címere és zászlaja 

párhuzamosan létezett a XVI. század végig. A vegyesházi királyok minden esetben a családi, tehát a sávozott 
zászlót, illetve címerrészt használtak, ezzel jelezték rokonságukat az  Árpádokkal. Mérete: a  zászlólap 
80  ×  75 cm, felül 70 cm hosszan csíkba szabott.
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 5. Az Anjouk királyi zászlaja
5.1. Ez  egy jellegzetes, középkori banner típusú zászló. Ezen a  zászlón jelenik meg először, hogy vegyesházi 

uralkodók saját színeiket (címerüket) egyesítik az  Árpád-házi királyok családi színeivel, jelen esetben 
a liliomos Anjou-címerrel. A zászlórúd felöli, részen jelenik meg az Anjouk felségjele, a külsőn az árpádsávos 
rész helyezkedik el. Mérete: a zászlólap 80 × 70 cm, felül 100 cm hosszan csíkba szabott.

 6. Hunyadi János kormányzó zászlaja
6.1. A zászló elméleti rekonstrukció, Hunyadi János 1453-as címere alapján készült, ahol is a családi hollós címert 

V.  László (1453–1457) adományaként a  bátorságot jelképező vörös oroszlánnal egészítették ki. Mérete: 
120 × 120 cm.

 7. I. Mátyás fekete seregének zászlaja
7.1. A  fekete sereg zászlaján az  Árpád-házi családi sávokat, valamint a  cseh királyság oroszlános címerét 

egyesítették egy negyedelt pajzsban, középen a család hollós címerével. A fecskefarkú zászló a Philostratus 
Krónikában fennmaradt miniatúra alapján készült. A  sávok és az  oroszlán eredetileg ezüstszínűek voltak, 
a miniatúrán azonban az ezüst oxidálódás miatt elfeketedett. A rekonstrukció a hagyományos színezést őrzi. 
Mérete: 80 × 150 cm.

 8. Szigetvári Zrínyi Miklós főkapitányi zászlaja
8.1. Zrínyi Miklós hadvezér olyan zászló alatt halt meg, amelynek egyik oldalán a  császár, másikon az  ország 

címere volt. A rekonstrukció a kor fecskefarkú zászlótípusát idézi, rajta a császári címerrel, előlapján a korabeli 
magyar királyság címerével. A zöld a kor kedvelt, leginkább a huszárság zászlóira emlékeztető szín. Befoglaló 
mérete: 85 × 190 cm.

 9. Nyitra vármegyei nemesi felkelők zászlaja a török időkből
9.1. A  XVI–XVII. század jól ismert, fecskefarkú formájú zászlaja, zászlólapján a  korra jellemző lángnyelves 

díszítőmotívumokkal, ami Európában Krisztus vércseppjeit szimbolizálja. A  zászló alapszíne a  vörös. 
A  hátoldalán keresztre feszített Krisztus-ábrázolás látható, „E jelben győzni fogunk” felirattal és 
az  1660-as  évszámmal. A  zászló előlapján Nyitra vármegye címere látható. A  zászló rekonstrukciója kortárs 
rajz alapján készült. Befoglaló mérete: 75 × 125 cm.

 10. Bocskai hajdúinak hadnagyi standardja
10.1. A  zászló egy XIX. századi másolat alapján készült, ahol a  hajdúkat jelképező oroszlán a  császári erőket 

jelképező sast tépázza. Formája régies, valójában egy standard forma, amely rangjelző zászlóként szerepel 
a XVII. században. Mérete: a zászlólap 50 × 70 cm, felül 30 cm hosszan csíkba szabott.

 11. Bethlen Gábor fejedelem zászlaja
11.1. Az  erdélyi fejedelem (1613–1629) és I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621) zászlajában 

a barokkos címerpajzsban az  iktári Bethlen-család nyíllal átlőtt nyakú hattyúkat ábrázoló címerét az erdélyi 
nemzeteket szimbolizáló ábrázolások övezik. A  címer felett a  hercegi korona látható. A  zászló lapján 
lángnyelvdíszítés, arany színű szegélyén felirat olvasható.

 12. Thököly Imre fejedelem zászlaja
12.1. A  zászló egy XVII. századi erdélyi zászlónak a  rekonstruált változata. Vörös-kék színe a  Thököly-család 

címerszíneit idézi, egyik oldalán Thököly Imre grófi címere látható, amelyet atyja I. Lipóttól kapott, ezért 
kétfejű sas látható a szívpajzsában, hátoldalán pedig a magyar királyság lombkoronával ékesített címere van. 
Befoglaló mérete: 100 × 190 cm.

 13. Gyalogsági zászló székely jelképekkel a XVII. század elejéről
13.1. A  gyalogsági zászló három egyenlő szélességű, kék-fehér-kék vízszintes sávból áll. A  fehér sávon székely 

jelképek (két nyolcágú arany csillag, arany félhold), valamint egy arany András-kereszt látható. A  zászló 
rekonstrukciója korabeli ábrázolás után készült, amely egy, a  XVII. század elején íródott, s a  Drezdai Királyi 
Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn.

 14. II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlaja
14.1. A kortárs szóhasználatban „magyar módra vágott”, azaz vörös-fehér sávozott zászlón a fejedelem jelmondata 

olvasható: „Iustam causam deus non derelinqvet” (Az igaz ügyet nem hagyja el az  Isten). A  zászló másik 
oldalán a  fejedelem nevének rövidítése látható. A  zászló a  Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti másolata. 
Mérete: 125 × 100 cm.
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 5. Az Anjouk királyi zászlaja
5.1. Ez  egy jellegzetes, középkori banner típusú zászló. Ezen a  zászlón jelenik meg először, hogy vegyesházi 

uralkodók saját színeiket (címerüket) egyesítik az  Árpád-házi királyok családi színeivel, jelen esetben 
a liliomos Anjou-címerrel. A zászlórúd felöli, részen jelenik meg az Anjouk felségjele, a külsőn az árpádsávos 
rész helyezkedik el. Mérete: a zászlólap 80 × 70 cm, felül 100 cm hosszan csíkba szabott.

 6. Hunyadi János kormányzó zászlaja
6.1. A zászló elméleti rekonstrukció, Hunyadi János 1453-as címere alapján készült, ahol is a családi hollós címert 

V.  László (1453–1457) adományaként a  bátorságot jelképező vörös oroszlánnal egészítették ki. Mérete: 
120 × 120 cm.

 7. I. Mátyás fekete seregének zászlaja
7.1. A  fekete sereg zászlaján az  Árpád-házi családi sávokat, valamint a  cseh királyság oroszlános címerét 

egyesítették egy negyedelt pajzsban, középen a család hollós címerével. A fecskefarkú zászló a Philostratus 
Krónikában fennmaradt miniatúra alapján készült. A  sávok és az  oroszlán eredetileg ezüstszínűek voltak, 
a miniatúrán azonban az ezüst oxidálódás miatt elfeketedett. A rekonstrukció a hagyományos színezést őrzi. 
Mérete: 80 × 150 cm.

 8. Szigetvári Zrínyi Miklós főkapitányi zászlaja
8.1. Zrínyi Miklós hadvezér olyan zászló alatt halt meg, amelynek egyik oldalán a  császár, másikon az  ország 

címere volt. A rekonstrukció a kor fecskefarkú zászlótípusát idézi, rajta a császári címerrel, előlapján a korabeli 
magyar királyság címerével. A zöld a kor kedvelt, leginkább a huszárság zászlóira emlékeztető szín. Befoglaló 
mérete: 85 × 190 cm.

 9. Nyitra vármegyei nemesi felkelők zászlaja a török időkből
9.1. A  XVI–XVII. század jól ismert, fecskefarkú formájú zászlaja, zászlólapján a  korra jellemző lángnyelves 

díszítőmotívumokkal, ami Európában Krisztus vércseppjeit szimbolizálja. A  zászló alapszíne a  vörös. 
A  hátoldalán keresztre feszített Krisztus-ábrázolás látható, „E jelben győzni fogunk” felirattal és 
az  1660-as  évszámmal. A  zászló előlapján Nyitra vármegye címere látható. A  zászló rekonstrukciója kortárs 
rajz alapján készült. Befoglaló mérete: 75 × 125 cm.

 10. Bocskai hajdúinak hadnagyi standardja
10.1. A  zászló egy XIX. századi másolat alapján készült, ahol a  hajdúkat jelképező oroszlán a  császári erőket 

jelképező sast tépázza. Formája régies, valójában egy standard forma, amely rangjelző zászlóként szerepel 
a XVII. században. Mérete: a zászlólap 50 × 70 cm, felül 30 cm hosszan csíkba szabott.

 11. Bethlen Gábor fejedelem zászlaja
11.1. Az  erdélyi fejedelem (1613–1629) és I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621) zászlajában 

a barokkos címerpajzsban az  iktári Bethlen-család nyíllal átlőtt nyakú hattyúkat ábrázoló címerét az erdélyi 
nemzeteket szimbolizáló ábrázolások övezik. A  címer felett a  hercegi korona látható. A  zászló lapján 
lángnyelvdíszítés, arany színű szegélyén felirat olvasható.

 12. Thököly Imre fejedelem zászlaja
12.1. A  zászló egy XVII. századi erdélyi zászlónak a  rekonstruált változata. Vörös-kék színe a  Thököly-család 

címerszíneit idézi, egyik oldalán Thököly Imre grófi címere látható, amelyet atyja I. Lipóttól kapott, ezért 
kétfejű sas látható a szívpajzsában, hátoldalán pedig a magyar királyság lombkoronával ékesített címere van. 
Befoglaló mérete: 100 × 190 cm.

 13. Gyalogsági zászló székely jelképekkel a XVII. század elejéről
13.1. A  gyalogsági zászló három egyenlő szélességű, kék-fehér-kék vízszintes sávból áll. A  fehér sávon székely 

jelképek (két nyolcágú arany csillag, arany félhold), valamint egy arany András-kereszt látható. A  zászló 
rekonstrukciója korabeli ábrázolás után készült, amely egy, a  XVII. század elején íródott, s a  Drezdai Királyi 
Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn.

 14. II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlaja
14.1. A kortárs szóhasználatban „magyar módra vágott”, azaz vörös-fehér sávozott zászlón a fejedelem jelmondata 

olvasható: „Iustam causam deus non derelinqvet” (Az igaz ügyet nem hagyja el az  Isten). A  zászló másik 
oldalán a  fejedelem nevének rövidítése látható. A  zászló a  Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti másolata. 
Mérete: 125 × 100 cm.
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 15. II. Rákóczi Ferenc lovasságának zászlaja
15.1. A  zászló a  Pozsonyban található eredetinek a  másolata. A  fecskefarkú zászló előlapján a  magyar királyság 

lombkoronás címere és a  „Pro Libertate” felirat, hátlapján Rákóczi fejedelmi címere és a  kibocsátás  éve 
látható. A  zászlólap a  XVIII. század lovassági zászlóira jellemzően zöld, rajta a  klasszikus lángnyelvdíszítés 
tulipánmotívummá torzult. Befoglaló mérete: 95 × 120 cm.

 16. A Baranyay huszárezred XVIII. századi zászlaja
16.1. A  Baranyay huszárezrednek még az  első zászlórendszeresítés, 1743 előtt adományozott ezredzászlajának 

másolata: a  zászlót a  címer és Szűz Mária alakja díszíti. A  jellegzetes huszárzászló előlapján a  kétfejű sas 
mellén a magyar királyi címer látható, hátlapján Madonna-ábrázolás. Befoglaló mérete: 70 × 90 cm.

 17. A jászkun huszárok zászlaja az 1770-es évekből
17.1. Mária Terézia alatt is állítottak fel új huszárezredeket, ezek egyikeként 1756-ban a  Jászkun huszárezredet, 

amely 1775-ig létezett, 1765-től Török huszárezred néven. A  zászló egyik oldala kék, másik vörös színű, 
mindkét oldalán Mária Terézia és fia, József társuralkodó egyesített névjele látható, fölöttük az  osztrák 
főhercegi koronával. Befoglaló mérete: 55 × 80 cm.

 18. Pest vármegyei nemesi felkelők zászlaja a napóleoni háborúk idejéből
18.1. A  nemesi felkelésre jellemzően régies stílusú zászló, amelynek egyik oldalán Magyarország patrónája, Szűz 

Mária ábrázolása látható, a másikon pedig Pest vármegye címere. A zászló korabeli szokásnak megfelelően 
festett, csúcsdíszén kétfejű császári sas található. Befoglaló mérete: 100 × 135 cm.

 19. 1848-as lovassági csapatzászló
19.1. A  kezdetben nem egyforma 1848-as csapatzászlókat 1849-ben a  minisztérium igyekezett egységesíteni. 

A zászló alapszíne fehér, a szélén farkasfogas pártázat fut, felirat nincs rajta. Az egyik oldalon Magyarország 
koszorúba foglalt címere, felette koszorún átdugott kard, a  másik oldalon a  Magyarok Védőasszonya 
ábrázolás látható. Ezt a változatot a Habsburg-ház trónfosztása után kezdték használni. Mérete: 85 × 95 cm.

 20. 1869M magyar királyi honvéd zászlóaljzászló
20.1. A kiegyezés után zászlóaljakban szerveződő Magyar Királyi Honvédség 1869M típusú zászlója nagy méretű 

előlapján a  Magyar Szent Korona országainak középcímere látható, amelyet lebegő angyalok tartanak és 
felette a korona szintén lebeg, de hátlapján nem a magyar katonai hagyomány Szűz Máriája, hanem I. Ferenc 
József névjele szerepel. Ezeket a  csapatzászlókat használták az  első világháború idején, a  frontvonalból 
1915-ben vonták ki őket. Mérete: 130 × 155 cm.

 21. 1938M magyar királyi honvéd lovassági zászló
21.1. Az  1938 legvégén kibocsátott zászlórendelet 1939 januárjától rendszeresítette az  új csapatzászlókat „mint 

a haza, a hazaszeretet és a hűség szent jelképeit”. A honvéd lovassági zászló hátlapján a magyar középcímer 
található, amely ebben az esetben igénycímer, amely a Trianon előtti országot és a határok visszaállításának 
óhaját jelképezte. Mérete: 80 × 80 cm.

 22. 1949M honvéd gyalogsági zászló
22.1. A  második világháború utáni időszak első rendszeresített honvéd zászlaja, amely a  XVIII. századi 

huszárzászlók és az  1849-es trónfosztás utáni zászlók hagyományait egyesíti. Mindkét oldalán látható 
címer az úgynevezett Kossuth-címer, azaz egy korona nélküli kiscímer. 1949 márciusában rendszeresítették, 
augusztus 20-án azonban bejelentették az új, az utókor által Rákosi-címernek nevezett jelkép használatát, és 
a fenti csapatzászlócímer részét 1949 szeptemberétől az új címerrel takarták ki. Mérete: 120 × 140 cm.

 23. Az 1956-os lyukas közepű zászló
23.1. 1956 októberében a  forradalom száműzte a  Rákosi-címert a  magyar állam jelképei közül. Helyette 

a  Kossuth-címer visszaállítása történt meg, amelyet már az  egyetemisták 16 pontos követelése is 
tartalmazott, s amely akkor a  nemzeti szuverenitás jelképe volt, akárcsak a  szovjet csapatok kivonása. 
A nemzeti zászlóból a  forradalmárok egyszerűen kivágták a gyűlölt címert. Az  így keletkezett lyukas zászló 
a forradalom első napján, valószínűleg a Bem téren jelent meg először, majd végigkísérte a harcokat. Mérete: 
90 × 145 cm.

 24. 1990M csapatzászló
24.1. A  rendszerváltás után a  honvédség visszatért a  régi jelképekhez. A  zászló az  1949-es csapatzászló alapján 

készült, amely egyesítette az  1743-as és az  1848-as csapatzászló elemeit. Címerrésze a  hatályos címernek 
a klasszikus 1848-as pajzstartókkal, azaz a tölgy- és babérkoszorúval való kiegészítése. Mérete: 120 × 140 cm.
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6. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A Magyar Honvédséghez köthető megjelölések

 1. A Magyar Honvédség főparancsnoka lobogója
1.1. A fehér alapszínű lobogólap mindkét oldalán Magyarország két angyal által tartott címere látható. A korona 

arany színű. A  lobogólap széleit a  hosszabb oldalakon 9-9, a  rövidebb oldalakon 5-5, 19  centiméter alapú, 
18 centiméterre benyúló, váltakozva piros és zöld ékekből álló pártázat övezi. A sarkokban a piros ékek között 
zöld körcikkszerű befejezés van. A  lobogó magassága 140  centiméter, a  hossza 220  centiméter. A  címer 
magassága a koronával együtt 86 centiméter. A címertartó angyalok magassága 76 centiméter.

1.2. A Magyar Honvédség főparancsnoka lobogója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 

 2. A Honvédelmi Minisztérium emblémája
2.1. A Honvédelmi Minisztérium emblémája Magyarország címere, melyet jobbról tölgyfaág, balról cserfaág övez. 

Felül félkörívben a „HONVÉDELMI”, alul félkörívben a „MINISZTÉRIUM” felirat olvasható.
2.2. A Honvédelmi Minisztérium emblémája grafikai megjelenítése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. A Magyar Honvédség zászlója és emblémája
3.1. A Magyar Honvédség emblémájának központi eleme a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett 

szárnyú turulmadár. Az elemet jobbról cserfaág, balról olajfaág övezi. Az ágak találkozási pontjában a nemzeti 
színű „Magyar Honvédség pajzs” található. Felül „A HAZÁÉRT”, alul félkörívben a „MAGYAR HONVÉDSÉG” felirat 
olvasható. A Magyar Honvédség zászlólapja fehér színű, a zászló közepén a Magyar Honvédség emblémája 
került elhelyezésre.

3.2. A Magyar Honvédség zászlólapja grafikai megjelenítése
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6. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A Magyar Honvédséghez köthető megjelölések

 1. A Magyar Honvédség főparancsnoka lobogója
1.1. A fehér alapszínű lobogólap mindkét oldalán Magyarország két angyal által tartott címere látható. A korona 

arany színű. A  lobogólap széleit a  hosszabb oldalakon 9-9, a  rövidebb oldalakon 5-5, 19  centiméter alapú, 
18 centiméterre benyúló, váltakozva piros és zöld ékekből álló pártázat övezi. A sarkokban a piros ékek között 
zöld körcikkszerű befejezés van. A  lobogó magassága 140  centiméter, a  hossza 220  centiméter. A  címer 
magassága a koronával együtt 86 centiméter. A címertartó angyalok magassága 76 centiméter.

1.2. A Magyar Honvédség főparancsnoka lobogója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 

 2. A Honvédelmi Minisztérium emblémája
2.1. A Honvédelmi Minisztérium emblémája Magyarország címere, melyet jobbról tölgyfaág, balról cserfaág övez. 

Felül félkörívben a „HONVÉDELMI”, alul félkörívben a „MINISZTÉRIUM” felirat olvasható.
2.2. A Honvédelmi Minisztérium emblémája grafikai megjelenítése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. A Magyar Honvédség zászlója és emblémája
3.1. A Magyar Honvédség emblémájának központi eleme a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett 

szárnyú turulmadár. Az elemet jobbról cserfaág, balról olajfaág övezi. Az ágak találkozási pontjában a nemzeti 
színű „Magyar Honvédség pajzs” található. Felül „A HAZÁÉRT”, alul félkörívben a „MAGYAR HONVÉDSÉG” felirat 
olvasható. A Magyar Honvédség zászlólapja fehér színű, a zászló közepén a Magyar Honvédség emblémája 
került elhelyezésre.

3.2. A Magyar Honvédség zászlólapja grafikai megjelenítése
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3.3. A Magyar Honvédség emblémája grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 

 4. A Magyar Honvédség Parancsnoksága emblémája
4.1. Az embléma alapformája álló, hasított pajzs, alapszíne barna. A pajzs homorú tetejű, levágott sarkú, levágott 

félkör oldalú, csücskös talpú. Központi eleme a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett szárnyú 
turulmadár. A turulmadár fölött négy darab hatágú csillag található vízszintesen egymás mellett. Az elemet 
jobbról cserfaág, balról olajfaág övezi. Az  ágak találkozási pontjában a  nemzeti színű „Magyar Honvédség 
pajzs” található. A  pajzs felső részének ívét követve fekete betűkkel „MAGYAR HONVÉDSÉG”, az  alsó részen 
„PARANCSNOKSÁGA” felirat olvasható (Century 751 No2 BT / bold). Az emblémát nemzeti színű szegély övezi.

 Az alacsony láthatóságú embléma esetén a pajzs alapszíne zöld, amelyen a Magyar Honvédség emblémája 
szürke színű. A pajzs szegélye, valamint a felirat fekete színű.

4.2. A Magyar Honvédség Parancsnoksága emblémája grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. A Magyar Honvédség Parancsnoksága alacsony láthatóságú emblémája grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Honvéd Kadétprogram logója
5.1. A  logó középen egy álló sas, kitárt szárnyakkal, melynek feje jobbra néz, karmában egy egyenes kardot 

tart. A  sas alatt egy nyitott könyv található. A  logó középen található figurális elemek zöld színűek. A  sast 
körülveszi egy piros kör, amelyben felül „HONVÉD”, alul „KADÉT PROGRAM” felirat látható arany színnel.
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5.2. A Honvéd Kadétprogram logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Országos Haditorna Verseny logója
6.1. A  logó központjában egy férfialak található, a  háta mögött egy pajzs, amely stilizált szárnyban folytatódik. 

A  központi figura felett „ORSZÁGOS”, alatta „HADITORNA”, ez  alatt balra zárt formában „VERSENY” felirat 
található. A teljes logó zöld színű.

6.2. Az Országos Haditorna Verseny logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Honvédelmi tábor logója
7.1. A  logót a „HONVÉDELMI TÁBOR” felirat alkotja, amely a  képi ábrázolásban látható sajátságos betűkészlettel 

középre zárt formában került kialakításra. A „Honvédelmi” szóban szereplő „O” betű egy lőlapot jelképez, 
a „Tábor” szóban szereplő „Á” betű egy stilizált sátort ábrázol.

7.2. A Honvédelmi tábor logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 

  

 8. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium emblémája
8.1. A  pajzs alapja ovális, színe vörös. A  vörös szín a  bátorság és harciasság jelképe. A  pajzs alján zöld hármas 

halom helyezkedik el, rajta kettős kereszttel, tövében aranyleveles koronával. A  kettős kereszt jelképezi 
népünk szellemi és lelki egységét, hazánk ezeréves keresztény államiságát. A pajzsot cser tölgykoszorú fogja 
körbe. Jelképezi az  ősök tiszteletét, a  rendületlen kitartást a  halhatatlanságot, a  tölgy közvetítő szerepet 
tölt be ég és föld között. A  fehér lúdtoll (penna) a  tanulás-, tudásvágy, az  átörökített, leírt tudás eszköze. 
A  buzogány az  uralom és a  parancsnoki hatalom jelképe. A  buzogány és a  penna egyben utal arra, hogy 
az iskolában megszerzett tudás és képességek a haza védelmét szolgálják.



2021. évi 9. szám H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  1053
M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 152. szám 7039

5.2. A Honvéd Kadétprogram logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Országos Haditorna Verseny logója
6.1. A  logó központjában egy férfialak található, a  háta mögött egy pajzs, amely stilizált szárnyban folytatódik. 

A  központi figura felett „ORSZÁGOS”, alatta „HADITORNA”, ez  alatt balra zárt formában „VERSENY” felirat 
található. A teljes logó zöld színű.

6.2. Az Országos Haditorna Verseny logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Honvédelmi tábor logója
7.1. A  logót a „HONVÉDELMI TÁBOR” felirat alkotja, amely a  képi ábrázolásban látható sajátságos betűkészlettel 

középre zárt formában került kialakításra. A „Honvédelmi” szóban szereplő „O” betű egy lőlapot jelképez, 
a „Tábor” szóban szereplő „Á” betű egy stilizált sátort ábrázol.

7.2. A Honvédelmi tábor logója grafikai megjelenítése
 
 
 
 

  

 8. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium emblémája
8.1. A  pajzs alapja ovális, színe vörös. A  vörös szín a  bátorság és harciasság jelképe. A  pajzs alján zöld hármas 

halom helyezkedik el, rajta kettős kereszttel, tövében aranyleveles koronával. A  kettős kereszt jelképezi 
népünk szellemi és lelki egységét, hazánk ezeréves keresztény államiságát. A pajzsot cser tölgykoszorú fogja 
körbe. Jelképezi az  ősök tiszteletét, a  rendületlen kitartást a  halhatatlanságot, a  tölgy közvetítő szerepet 
tölt be ég és föld között. A  fehér lúdtoll (penna) a  tanulás-, tudásvágy, az  átörökített, leírt tudás eszköze. 
A  buzogány az  uralom és a  parancsnoki hatalom jelképe. A  buzogány és a  penna egyben utal arra, hogy 
az iskolában megszerzett tudás és képességek a haza védelmét szolgálják.
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8.2. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium emblémája grafikai megjelenítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. Magyar Honvédség Önkéntes Tartalékos Rendszer logója
9.1. A kör alakú logó központjában egy tiszteletadást teljesítő alak található, amely függőlegesen kettő részre van 

osztva. A logó zöld fele a civil létet, míg a piros fele, amely a tiszteletadást teljesíti, a Magyar Honvédséghez 
való önkéntes tartozást szimbolizálja. A bal oldala vörös színű, a  jobb oldala zöld színű. Az alak körül kettő 
gyűrű található. A  külső, vörös színű gyűrű közvetlenül a  logó szélén halad, míg a  belső, zöld színű gyűrű 
a központi figurát övezi. A zöld színű gyűrű középvonalán fehér rombuszok találhatóak. A két gyűrű közötti 
sávban felül fekete „MAGYAR HONVÉDSÉG” felirat, alul fekete „ÖNKÉNTES TARTALÉKOS” felirat található, 
a feliratokat kettő darab négyágú csillag választja el. A teljes logó fehér színű.

9.2. A Magyar Honvédség Önkéntes Tartalékos Rendszer logója grafikai megjelenítése
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7. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A zászlóadományozás

 1. A  zászló adományozásához a  társasági, műveleti vagy kiképzési egyenruhában – a  tisztek és altisztek lehetőség 
szerint karddal felszerelve – kivonult (al)egység az ünnepség megtartására kijelölt helyszín vagy erre az alkalomra 
felállított sátor elé áll. A  helyszín, a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat közreműködése esetén, lehet templom vagy 
kápolnasátor is.

 2. A  helyszín elé díszőrséget kell állítani. A  zászlót, amelynek kelméje még csak néhány szeggel van a  zászlórúdra 
erősítve és köré csavarva, egy altiszt (vagy az  adományozó képviselője) tartja, akitől azt a  zászlóvivők, valamint 
az őket kísérő díszszakasz csöndben átveszi, és a felsorakozott (al)egység arcvonala elé viszi.

 3. A díszszakasz belép az (al)egység alakzatába. Ez után sor kerül a Himnusz eléneklésére.
 4. Ha a HM Tábor Lelkészi Szolgálat közreműködésével történik az adományozás, akkor a zászló megáldása következik, 

amelynek során a zászlótartó fél térdre ereszkedve tartja a zászlót, a karddal felszereltek annak jeléül, hogy a zászló 
oltalmára és védelmére készek, kardot rántanak, a  többiek pedig tiszteletadást teljesítenek. Az  egyházi áldás(ok) 
befejezése után a tisztelgésből visszakozást kell vezényelni, a karddal felszereltek kardot rejtenek.

 5. A  zászlókíséret, továbbá valamennyi tiszt, századonként (vagy szakaszonként) minden altiszti és legénységi 
rendfokozatból egy-egy, illetve egy rendfokozat nélküli katona kivonul, és a  kint, az  arcvonal előtt álló asztalhoz 
megy, amelyre a  zászló szögelésének megerősítésére szükséges eszközök (zászlószögek, kalapács) ki vannak 
készítve. A zászlótartó a zászlót az asztalra fekteti.

 6. Ha a HM Tábori Lelkészi Szolgálat közreműködésével történik az adományozás, akkor először a lelkész(ek) 3-3 szeget 
ver(nek) a  zászlórúdba. Ezt követően az  (al)egység parancsnoka egyet a  Szent Korona, egyet a  Honvédség 
főparancsnoka és egyet az (al)egység nevében, utána pedig a jelen lévő meghívott vendégek, a tisztek rendfokozat 
és rangidő sorrendjében, végül pedig a 6. pontban foglalt, kiválasztott altisztek és a legénység alegységeik, illetve 
rendfokozat és rangidő sorrendjében egyet-egyet. Eközben megfelelő katonazene szól. A  szegek beverése után 
a tisztek, altisztek és a legénység az alakzatba térnek vissza.

 7. A zászlókíséret ezt követően az (al)egység arcvonala elé, középre viszi a zászlót, ahol az (al)egység parancsnoka azt 
meglengeti, miközben a felsorakozott állomány tiszteletadást teljesít. Ezt követően a parancsnok visszaadja a zászlót 
a  zászlókíséretnek, és rövid beszédet mond, amelyben felszólítja a  jelenlévőket, hogy a  zászlót mint a  dicsőség 
jelképét, becsüljék és gondosan őrizzék meg, szükség esetén pedig a  végsőkig védelmezzék, és semmi szín alatt 
el ne hagyják.

 8. Ha sor kerül zászlószalag(ok) felkötésére, az ezt követően történhet meg.
 9. A zászló ezt követően az MH Alaki Szabályzatában meghatározott helyére lép, majd pedig az ünnepség a szokásos 

módon, Szózattal és esetleges díszmenettel zárul.
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7. melléklet a 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez

A zászlóadományozás

 1. A  zászló adományozásához a  társasági, műveleti vagy kiképzési egyenruhában – a  tisztek és altisztek lehetőség 
szerint karddal felszerelve – kivonult (al)egység az ünnepség megtartására kijelölt helyszín vagy erre az alkalomra 
felállított sátor elé áll. A  helyszín, a  HM Tábori Lelkészi Szolgálat közreműködése esetén, lehet templom vagy 
kápolnasátor is.

 2. A  helyszín elé díszőrséget kell állítani. A  zászlót, amelynek kelméje még csak néhány szeggel van a  zászlórúdra 
erősítve és köré csavarva, egy altiszt (vagy az  adományozó képviselője) tartja, akitől azt a  zászlóvivők, valamint 
az őket kísérő díszszakasz csöndben átveszi, és a felsorakozott (al)egység arcvonala elé viszi.

 3. A díszszakasz belép az (al)egység alakzatába. Ez után sor kerül a Himnusz eléneklésére.
 4. Ha a HM Tábor Lelkészi Szolgálat közreműködésével történik az adományozás, akkor a zászló megáldása következik, 

amelynek során a zászlótartó fél térdre ereszkedve tartja a zászlót, a karddal felszereltek annak jeléül, hogy a zászló 
oltalmára és védelmére készek, kardot rántanak, a  többiek pedig tiszteletadást teljesítenek. Az  egyházi áldás(ok) 
befejezése után a tisztelgésből visszakozást kell vezényelni, a karddal felszereltek kardot rejtenek.

 5. A  zászlókíséret, továbbá valamennyi tiszt, századonként (vagy szakaszonként) minden altiszti és legénységi 
rendfokozatból egy-egy, illetve egy rendfokozat nélküli katona kivonul, és a  kint, az  arcvonal előtt álló asztalhoz 
megy, amelyre a  zászló szögelésének megerősítésére szükséges eszközök (zászlószögek, kalapács) ki vannak 
készítve. A zászlótartó a zászlót az asztalra fekteti.

 6. Ha a HM Tábori Lelkészi Szolgálat közreműködésével történik az adományozás, akkor először a lelkész(ek) 3-3 szeget 
ver(nek) a  zászlórúdba. Ezt követően az  (al)egység parancsnoka egyet a  Szent Korona, egyet a  Honvédség 
főparancsnoka és egyet az (al)egység nevében, utána pedig a jelen lévő meghívott vendégek, a tisztek rendfokozat 
és rangidő sorrendjében, végül pedig a 6. pontban foglalt, kiválasztott altisztek és a legénység alegységeik, illetve 
rendfokozat és rangidő sorrendjében egyet-egyet. Eközben megfelelő katonazene szól. A  szegek beverése után 
a tisztek, altisztek és a legénység az alakzatba térnek vissza.

 7. A zászlókíséret ezt követően az (al)egység arcvonala elé, középre viszi a zászlót, ahol az (al)egység parancsnoka azt 
meglengeti, miközben a felsorakozott állomány tiszteletadást teljesít. Ezt követően a parancsnok visszaadja a zászlót 
a  zászlókíséretnek, és rövid beszédet mond, amelyben felszólítja a  jelenlévőket, hogy a  zászlót mint a  dicsőség 
jelképét, becsüljék és gondosan őrizzék meg, szükség esetén pedig a  végsőkig védelmezzék, és semmi szín alatt 
el ne hagyják.

 8. Ha sor kerül zászlószalag(ok) felkötésére, az ezt követően történhet meg.
 9. A zászló ezt követően az MH Alaki Szabályzatában meghatározott helyére lép, majd pedig az ünnepség a szokásos 

módon, Szózattal és esetleges díszmenettel zárul.
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A honvédelmi miniszter 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelete
egyes honvédelmi ösztöndíjakról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18. és 39.  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. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) állományilletékes katonai szervezet:

aa) az a honvédségi szervezet, ahol az önkéntes katona állományban van,
ab) a  Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgató tekintetében a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) 

képviseletében eljáró honvédségi szervezet,
b) hallgató: az  a  nagykorú személy, aki nem katonai vagy rendvédelmi felsőfokú tanulmányokban vagy 

a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Szkt.) 10.  §-a szerinti szakmajegyzékben 
szereplő, államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt,

c) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerint ekként meghatározott 
fogalom,

d) honvédségi ösztöndíjas hallgató: a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 
2. § 12b. pontja szerinti személy,

e) képző intézmény: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti oktatást 
vagy az Szkt. 9. §-a szerinti szakmai oktatást folytató intézmény,

f ) Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgató: az a honvédségi ösztöndíjas hallgató, akivel az 5. § (1) bekezdése szerinti 
ösztöndíjszerződés megköthető,

g) minimálbér: a  tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum 
megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér,

h) önkéntes tartalékos: az önkéntes műveleti tartalékos katona és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona,
i) önkéntes tartalékos ösztöndíjas: az  a  honvédségi ösztöndíjas hallgató, akivel a  15.  § (1)  bekezdése szerinti 

ösztöndíjszerződés megköthető,
j) szakmai felelős: a  szakmacsoporton belül a  képzési követelmények meghatározásáért felelős honvédelmi 

szervezet,
k) tanulmányi támogatás: a honvédelmi szervezet által ösztöndíjszerződés alapján nyújtott hozzájárulás.

2. A Mészáros Lázár-ösztöndíj

2. §  Az MH személyi állományának utánpótlásához szükséges – a  katonai oktatást folytató intézményekben nem 
megszerezhető végzettséget igénylő – beosztások feltöltése érdekében Mészáros Lázár-ösztöndíj (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) biztosítható.

3. § (1) A  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a  továbbiakban: MHP) központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt 
szerve az  ösztöndíj elnyerésére szolgáló pályázati felhívást (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: pályázati 
felhívás) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) hivatalos honlapján és a HM által kezelt közösségimédia- 
profilon kell közzétenni, valamint meg kell küldeni az érintett képző intézményeknek a saját honlapjukon, valamint 
belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá az  MHP részére a  toborzóirodákhoz való 
eljuttatás érdekében.

 (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a jelentkezés feltételeit, az alkalmassági vizsgálat kötelezettségét, a konkrét 
szakot, szakirányt, specializációt, szakképzés esetében képzési területet, ágazatot, a pályázat benyújtásának módját, 
határidejét, egyéb feltételeit, továbbá az  ösztöndíjszerződés alapján adható tanulmányi támogatás összegét és 
az ösztöndíjjal támogatott időszakot.

 (3) A pályázati felhívás tartalmazza továbbá az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgatónak felhívását – a Hjt. 31. § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen 
előélet és a magyar állampolgársággal való rendelkezés fennállásának igazolására.
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 (4) A pályázati felhívásban szereplő igazolások képző intézménytől való beszerzésére a pályázót fel kell hívni a pályázati 
felhívásban.

 (5) A  hiányosan vagy hibásan kitöltött pályázatok hiánypótlására a  hiánypótlásra való felszólítástól számított 
5 munkanapon belül van lehetőség, amelyet az  állományilletékes katonai szervezethez kell benyújtani. 
A  hiánypótlásra a  pályázót az  állományilletékes katonai szervezet szólítja fel. A  határidőn túl benyújtott vagy 
a  hiánypótlás ellenére hiányosan, de még határidőben benyújtott pályázatokat érvénytelen pályázatként ki kell 
zárni.

 (6) Az  érvénytelen pályázatok kizárásáról az  állományilletékes katonai szervezet a  pályázati anyagok visszaküldésével 
értesíti a pályázót.

4. §  Az elutasított pályázati anyagot – ideértve az  MH parancsnoka (a  továbbiakban: MH PK) által jóvá nem hagyott 
és az  alkalmatlan minősítés miatt kizárt pályázó anyagát is – az  elutasítás indokait magában foglaló értesítéssel 
együtt a  pályázók részére az  állományilletékes katonai szervezet visszaküldi. Az  alkalmasnak minősített 
pályázókat az  állományilletékes katonai szervezet értesíti a  pályázatuk elfogadásáról, és egyben tájékoztatja őket 
az alkalmassági vizsgálat végrehajtásáról, valamint az ösztöndíjszerződés megkötésének helyéről és idejéről.

5. § (1) Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető meg, aki
a) 18. életévét betöltötte,
b) cselekvőképes,
c) magyar állampolgár,
d) büntetlen előéletű,
e) állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
f ) megfelel a  honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági 

követelményeknek,
g) hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonyban álló vagy hazai 

felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
h) folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve a 6. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja,
i) vállalja, hogy a  képzés befejezését követően az  MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább 

az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
j) nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

 (2) Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy 
félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

 (3) Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a  hallgatóval, aki korábban részesült az  ösztöndíjban, továbbá akivel 
szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – 
van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

6. § (1) Ha az ösztöndíjas hallgató bejelenti az állományilletékes katonai szervezetnek a tanulmányai megszakítását, akkor 
az állományilletékes katonai szervezetnek haladéktalanul intézkedni kell az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről.

 (2) Az  ösztöndíjas hallgató legfeljebb két félév halasztására irányuló szándékát az  arra okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított 10 napon belül az  állományilletékes katonai szervezetnek be kell jelenteni, ideértve 
a  tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a  hallgatói 
jogviszonyát. Az  ösztöndíjas hallgató a  bejelentésével egyidejűleg az  ösztöndíjszerződés módosítását kell 
kérelmeznie az  állományilletékes katonai szervezettől. Az  ösztöndíjszerződés módosítását megelőzően 
az állományilletékes katonai szervezet kikéri a szakmai felelős hozzájárulását.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szakmai felelős a kérelemben foglalt körülményeket – így különösen 
az  ösztöndíjas hallgatónak való felróhatóságot, valamint az  előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, 
illetve a szolgálati érdekkel való összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

 (4) A szakmai felelős hozzájárulása esetén az ösztöndíjszerződés akkor módosítható, ha az ösztöndíjas hallgató
a) az  ösztöndíjszerződésben előírt határidőben – ideértve a  külföldi tanulmányok során keletkezett tantárgyi 

elmaradást is – nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak két féléven 
vagy féléven belüli teljesítésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal, továbbá hallgatói 
jogviszonya nem szünetel,

b) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, 
hanem legfeljebb két félév halasztással tudja csak befejezni, továbbá hallgatói jogviszonya szünetel.
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 (5) A  szakmai felelős hozzájárulása esetén a  kérelemben foglaltak szerint az  ösztöndíjszerződést módosítani kell. 
Ha a  hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt az  ösztöndíjas hallgató részére ösztöndíj nem kerül 
folyósításra, a szünetelés időtartama nem számít be az ösztöndíjszerződés alapján kötelezően szolgálati viszonyban 
töltendő időbe.

 (6) Ha a félévet halasztó ösztöndíjas hallgató a halasztás időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkezik, az ösztöndíj 
folyósításra kerül. Passzív jogviszonnyal járó félévet halasztó ösztöndíjas hallgatót a  halasztás időtartamára 
az ösztöndíj nem illeti meg.

7. § (1) Az ösztöndíjszerződést az MH PK által jóváhagyott és az alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítéssel rendelkező 
pályázóval az állományilletékes katonai szervezet köti meg.

 (2) Az  ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos személyügyi, 
tanulmányi, pénzügyi és számviteli feladatokat az állományilletékes katonai szervezet látja el.

 (3) Nem minősül ösztöndíjszerződés-módosításnak az  ösztöndíjas hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése, 
amelyről az állományilletékes katonai szervezet írásbeli tájékoztatást küld az ösztöndíjas hallgató részére.

8. §  Az ösztöndíjas hallgatót az ösztöndíjszerződés megkötésekor vagy az azt követő 10 napon belül írásban tájékoztatni 
kell az ösztöndíjszerződésének fennállása alatt őt esetlegesen megillető szociális és egészségügyi ellátásokról.

9. § (1) Az  ösztöndíj havi összege az  ösztöndíjszerződésben meghatározott félév megkezdésétől a  képző intézmény által 
kiállított, a  képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a  szerződéses állományba vétel időpontjáig, de 
legfeljebb a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig
a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a,
b) a szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem illeti meg a hallgatói jogviszonyát szüneteltető ösztöndíjas hallgatót az ösztöndíj 
a 6. § (4) bekezdés a) pontja és a 6. § (6) bekezdése szerinti szünetelés időtartamára.

 (3) A  következő tanév vagy félév megkezdését követően a  hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolás bemutatását 
követően folyósítható ismét az ösztöndíj. A hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolást a tanév vagy félév kezdetét 
követő 15 munkanapon belül kell eljuttatni az  állományilletékes katonai szervezet részére. A  benyújtásra előírt 
határidő jogvesztő.

10. § (1) Az ösztöndíjat
a) havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,
b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig a  félév 

megkezdésére visszamenő hatállyal,
c) az  a)  ponttól eltérően a  soron következő félévre beiratkozást követően a  hallgatói vagy tanulói jogviszony 

igazolás bemutatása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a félév megkezdésére visszamenő 
hatállyal

kell az ösztöndíjas hallgató ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára átutalni.
 (2) Az  ösztöndíj a  szerződéses szolgálati viszony létesítés feltételeinek történő megfelelésre hivatkozva legfeljebb 

a jogviszony megszűnését követő harmadik hónap végéig folyósítható.

11. § (1) Az  ösztöndíjas hallgatót a  részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megegyező mértékű megtérítési 
kötelezettség terheli, ha
a) önhibájából az  ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti – az  előírt végzettséget vagy 

szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, illetve tanulmányait megszakítja –, és szerződéses 
szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés e)–g), i), k)–m) vagy p) pontja alapján 
szűnik meg,

b) az ösztöndíjas szerződése vagy a  szerződéses szolgálati viszonyának megszüntetésére neki felróható okból 
kerülne sor.

 (2) Ha az  ösztöndíjas hallgató a  szerződéses szolgálati viszonyát az  ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt  
– az  (1)  bekezdésben meghatározottakon kívüli okból – megszünteti – ide nem értve a  (3) foglalt esetet –, 
az  ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a  még le nem szolgált időre eső 
időarányos összegét köteles visszafizetni.
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 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően megtérítési kötelezettség nem terheli az ösztöndíjas hallgatót, ha
a) az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg,
b) a  szerződéses szolgálati viszonya az  MH-val történő hivatásos szolgálati viszony létesítése miatt a  törvény 

erejénél fogva szűnik meg,
c) az önkéntes tartalékos ösztöndíj elnyerése miatt szünteti meg a szerződését,
d) elhalálozik.

 (4) Az ösztöndíjas hallgató a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okról az állományilletékes katonai szervezet felé 
bejelentési kötelezettséggel tartozik.

 (5) Ha az  ösztöndíjas hallgató a  Hjt. 35.  §-a alapján létesített szolgálati viszonyának a  Hjt. 38.  § (4a)  bekezdése 
szerinti megszüntetése miatt a  tanulmányi támogatás visszakövetelésére kerül sor, az  állományilletékes katonai 
szervezet az esedékessé válástól számított 30 napon belül fizetési felszólításban felhívja az állomány megtérítésre 
kötelezett tagját, továbbá tájékoztatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: Hjt. vhr.) 25/A.  §-ában foglalt megtérítési 
kötelezettség alóli mentesítés lehetőségéről, a Hjt. vhr. 116. és 117. §-ában foglalt fizetési könnyítés lehetőségéről, 
valamint a visszafizetés elmulasztásának következményeiről.

 (6) A megtérítési kötelezettségekből adódó követelést a központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt honvédelmi 
szervezet tartja nyilván.

3. Az önkéntes tartalékos ösztöndíj

12. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. melléklete szerinti intézményben 
nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben vagy 
osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali formájú, az Szkt. 10. §-a szerinti 
szakmajegyzékben szereplő államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben részt vevő nagykorú 
tanuló érdeklődésének a  honvédelmi tevékenység felé orientálása és a  katonai alapismereteket alkalmazni képes 
önkéntes tartalékosok számának növelése érdekében önkéntes tartalékos ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: önkéntes tartalékos ösztöndíj) biztosítható.

13. § (1) Az  MHP toborzásért és pályára irányításért felelős szerve az  önkéntes tartalékos ösztöndíj pályázati felhívását 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: pályázati felhívás) a  HM hivatalos honlapján és a  HM által kezelt 
közösségimédia-profilon kell közzétenni, valamint meg kell küldeni az  érintett képző intézményeknek a  saját 
honlapjukon, valamint belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá az  MHP részére 
a toborzóirodákhoz való eljuttatás érdekében.

 (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a  jelentkezés feltételeit, különösen azt, hogy az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megkötésének 

feltétele az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása vagy létesítése,
b) a pályázat benyújtásának módját, 
c) a pályázat benyújtásának határidejét,
d) a pályázat benyújtásának egyéb feltételeit,
e) a pályázathoz szükséges dokumentumokat,
f ) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés alapján adható ösztöndíj összegét,
g) az ösztöndíj folyósításának rendjét,
h) az ösztöndíjjal támogatható leghosszabb időtartamot,
i) azt, hogy az önkéntes tartalékos katona egy honvédségi szervezet állományába kerül,
j) az önkéntes tartalékos nyilatkozatát, hogy mely önkéntes tartalékos jogviszonyt tölt be, és
k) az  alapkiképzés, az  önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak 

leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket.
 (3) A pályázati felhívásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be.
 (4) A  hiányosan vagy hibásan kitöltött pályázat hiánypótlására a  hiánypótlásra való felszólítástól számított  

5 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlásra az MHP toborzásért és pályára irányításért felelős szerve szólítja 
fel a pályázót. A határidőn túl vagy a hiányosan beérkező pályázat nem fogadható be.
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 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően megtérítési kötelezettség nem terheli az ösztöndíjas hallgatót, ha
a) az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg,
b) a  szerződéses szolgálati viszonya az  MH-val történő hivatásos szolgálati viszony létesítése miatt a  törvény 

erejénél fogva szűnik meg,
c) az önkéntes tartalékos ösztöndíj elnyerése miatt szünteti meg a szerződését,
d) elhalálozik.

 (4) Az ösztöndíjas hallgató a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okról az állományilletékes katonai szervezet felé 
bejelentési kötelezettséggel tartozik.

 (5) Ha az  ösztöndíjas hallgató a  Hjt. 35.  §-a alapján létesített szolgálati viszonyának a  Hjt. 38.  § (4a)  bekezdése 
szerinti megszüntetése miatt a  tanulmányi támogatás visszakövetelésére kerül sor, az  állományilletékes katonai 
szervezet az esedékessé válástól számított 30 napon belül fizetési felszólításban felhívja az állomány megtérítésre 
kötelezett tagját, továbbá tájékoztatja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: Hjt. vhr.) 25/A.  §-ában foglalt megtérítési 
kötelezettség alóli mentesítés lehetőségéről, a Hjt. vhr. 116. és 117. §-ában foglalt fizetési könnyítés lehetőségéről, 
valamint a visszafizetés elmulasztásának következményeiről.

 (6) A megtérítési kötelezettségekből adódó követelést a központi személyügyi feladatok ellátására kijelölt honvédelmi 
szervezet tartja nyilván.

3. Az önkéntes tartalékos ösztöndíj

12. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. melléklete szerinti intézményben 
nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben vagy 
osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali formájú, az Szkt. 10. §-a szerinti 
szakmajegyzékben szereplő államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben részt vevő nagykorú 
tanuló érdeklődésének a  honvédelmi tevékenység felé orientálása és a  katonai alapismereteket alkalmazni képes 
önkéntes tartalékosok számának növelése érdekében önkéntes tartalékos ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: önkéntes tartalékos ösztöndíj) biztosítható.

13. § (1) Az  MHP toborzásért és pályára irányításért felelős szerve az  önkéntes tartalékos ösztöndíj pályázati felhívását 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: pályázati felhívás) a  HM hivatalos honlapján és a  HM által kezelt 
közösségimédia-profilon kell közzétenni, valamint meg kell küldeni az  érintett képző intézményeknek a  saját 
honlapjukon, valamint belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá az  MHP részére 
a toborzóirodákhoz való eljuttatás érdekében.

 (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a  jelentkezés feltételeit, különösen azt, hogy az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megkötésének 

feltétele az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása vagy létesítése,
b) a pályázat benyújtásának módját, 
c) a pályázat benyújtásának határidejét,
d) a pályázat benyújtásának egyéb feltételeit,
e) a pályázathoz szükséges dokumentumokat,
f ) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés alapján adható ösztöndíj összegét,
g) az ösztöndíj folyósításának rendjét,
h) az ösztöndíjjal támogatható leghosszabb időtartamot,
i) azt, hogy az önkéntes tartalékos katona egy honvédségi szervezet állományába kerül,
j) az önkéntes tartalékos nyilatkozatát, hogy mely önkéntes tartalékos jogviszonyt tölt be, és
k) az  alapkiképzés, az  önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak 

leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket.
 (3) A pályázati felhívásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be.
 (4) A  hiányosan vagy hibásan kitöltött pályázat hiánypótlására a  hiánypótlásra való felszólítástól számított  

5 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlásra az MHP toborzásért és pályára irányításért felelős szerve szólítja 
fel a pályázót. A határidőn túl vagy a hiányosan beérkező pályázat nem fogadható be.
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14. § (1) Az elutasított pályázati anyagot az elutasítás indokait magában foglaló értesítéssel együtt a pályázó részére az MHP 
toborzásért és pályára irányításért felelős szerve küldi vissza.

 (2) A  nyertes pályázóval – ide nem értve a  már önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló nyertes pályázót  – 
önkéntes területvédelmi tartalékos állománykategóriába tartozó ösztöndíj esetén az  önkéntes tartalékos 
ösztöndíjszerződés megkötéséig, önkéntes műveleti tartalékos állománykategóriába tartozó ösztöndíj esetén 
az  alapkiképzés mielőbbi időpontban történő végrehajtása érdekében legkésőbb a  tárgyév június 30-ig 
az állományilletékes katonai szervezet önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.

 (3) Ha a  nyertes pályázó önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyban áll, az  MHP tájékoztatja a  pályázat 
elnyeréséről az  önkéntes tartalékos szerződése szerinti katonai szervezetet az  állományilletékes katonai szervezet 
állományába történő átszerződés lebonyolítása érdekében.

15. § (1) Önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki
a) az  Nftv. 1.  melléklete szerinti intézményben nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú 

felsőoktatási alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban 
vagy iskolai rendszerű, nappali formájú szakmai szakmajegyzéken szereplő szakmára felkészítő vagy 
szakosító képzésben a  szakképző iskolával tanulói jogviszonyban áll, és esetében a  hallgatói vagy tanulói 
jogviszonyából legalább a  d)  pont szerinti alapkiképzés és a  16.  § (4)  bekezdése szerinti kötelezettség 
teljesítéséig az ösztöndíjszerződés megkötésének az időpontjában szükséges idő rendelkezésre áll,

b) az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését 
vállalja,

c) önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását vállalja legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott 
végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az  ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal 
megegyező ideig,

d) vállalja, hogy az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az MH Egységes Alapkiképzési Programjában 
meghatározott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga követelmények teljesítését vagy az  önkéntes 
területvédelmi tartalékos katona esetében az  alapfelkészítés (a  továbbiakban együtt: alapkiképzés) 
teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül igazolja,

e) vállalja a 16. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését, és
f ) nem részesül Mészáros Lázár-ösztöndíjban.

 (2) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjat elnyert pályázóval – feltéve, hogy a  pályázó nem áll önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonyban – az állományilletékes katonai szervezet legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony 
létesítését követő naptól köthet ösztöndíjszerződést.

 (3) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti feltétel teljesítését az  ösztöndíjszerződés 
megkötését követő 12 hónap elteltével köteles igazolni.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az  MH az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződését 
azonnali hatállyal felmondhatja.

 (5) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas önhibáján kívüli okból nem képes az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolást 
benyújtani, akkor – az (4) bekezdéstől eltérően – a 17. § (4) bekezdés d) pontja alapján a halasztási kérelem szerint 
a tartalékos ösztöndíjszerződést módosítani kell.

16. § (1) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződést az MH képviseletében a nyertes pályázóval az állományilletékes katonai 
szervezet köti meg.

 (2) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával 
kapcsolatos személyügyi, tanulmányi és pénzügyi feladatokat – ideértve a  pénzügyi tervezést, az  ösztöndíjak 
elszámolását, kifizetését, a  költségkimutatást, továbbá az  önkéntes tartalékos beosztás tervezésével kapcsolatos 
feladatokat – az állományilletékes katonai szervezet látja el.

 (3) Nem minősül az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés-módosításnak az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas 
juttatásainak jogszabály szerinti emelése, amelyről az állományilletékes katonai szervezet írásbeli tájékoztatást küld 
az önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére.

 (4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a Hjt. 216. § (3) bekezdése figyelembevételével az önkéntes tartalékos beosztásra 
történő felkészítése céljából az  önkéntes tartalékos tiszti vagy önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam mindkét 
modulját köteles sikeresen teljesíteni az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai 
végzettség megszerzésének időpontjáig.
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17. § (1) Ha az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelenti az  állományilletékes katonai szervezetnek a  tanulmányai 
megszakítását, akkor az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megszüntetéséről és a  megtérítési kötelezettség 
teljesítésére irányuló felszólításáról intézkedni kell.

 (2) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas a  hallgatói jogviszonyának legfeljebb két félévre irányuló halasztási 
szándékát az  arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az  állományilletékes katonai 
szervezetnek köteles bejelenteni, ideértve a  tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely 
mellett fenn kívánja tartani a  hallgatói jogviszonyát. Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelentésével egyúttal 
az  ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kell kérelmeznie az  állományilletékes katonai 
szervezettől.

 (3) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmének engedélyezése során az  állományilletékes katonai 
szervezet a  kérelemben foglalt körülményeket – így különösen az  önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak való 
felróhatóságot, valamint az  előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a  szolgálati érdekkel való 
összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

 (4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében megjelölt méltányolható 
körülményre figyelemmel akkor módosítható, ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas
a) az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg 

az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszerzésére a kérelemben 
foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat,
c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, 

hanem legfeljebb két félév vagy tanév halasztással tudja csak befejezni,
d) önhibáján kívüli okból nem tud az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben vállalt igazolási 

kötelezettségének eleget tenni.
 (5) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés módosítását megalapozó méltányolható körülmény hiányában 

az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmét el kell utasítani, és az  állományilletékes katonai szervezetnek 
az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről kell intézkednie.

 (6) Ha az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében foglalt indok megalapozott, az  állományilletékes katonai 
szervezet a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak 
nem számít be a kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

18. § (1) Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes 
tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt – a  (3)  bekezdés kivételével – illeti meg az  önkéntes tartalékos 
ösztöndíjast.

 (2) A HM az önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartamra ösztöndíjat folyósít, amelynek havi mértéke az  adott félév vagy tanév kezdetének 
időpontja szerinti minimálbér 30%-a.

 (3) A 17. § (6) bekezdése szerint engedélyezett tanulmányi halasztás időtartamára az önkéntes tartalékos ösztöndíjast 
nem illeti meg ösztöndíj.

 (4) Az ösztöndíj a tanítási vagy képzési évben – az adott félév vagy tanév teljes idejére, beleértve a tanítási szüneteket 
is – annak az  önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak folyósítható, aki az  állományilletékes katonai szervezet részére  
10 napon belül megküldi
a) a  félév megkezdését követően az  oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az  adott tanulmányi 

félévre vonatkozó iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
b) a  félév lezárását követően a  félév vagy tanév sikeres lezárásáról szóló, az  oktatási intézmény által kiállított 

hivatalos igazolást.
 (5) Az ösztöndíjat

a) havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,
b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig, a félév 

megkezdésére visszamenő hatállyal,
c) az  a)  ponttól eltérően a  soron következő félévre beiratkozást követően a  hallgatói vagy tanulói jogviszony 

igazolás bemutatása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő 
hatállyal

kell az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára 
átutalni.
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17. § (1) Ha az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelenti az  állományilletékes katonai szervezetnek a  tanulmányai 
megszakítását, akkor az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megszüntetéséről és a  megtérítési kötelezettség 
teljesítésére irányuló felszólításáról intézkedni kell.

 (2) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas a  hallgatói jogviszonyának legfeljebb két félévre irányuló halasztási 
szándékát az  arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az  állományilletékes katonai 
szervezetnek köteles bejelenteni, ideértve a  tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely 
mellett fenn kívánja tartani a  hallgatói jogviszonyát. Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas bejelentésével egyúttal 
az  ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kell kérelmeznie az  állományilletékes katonai 
szervezettől.

 (3) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmének engedélyezése során az  állományilletékes katonai 
szervezet a  kérelemben foglalt körülményeket – így különösen az  önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak való 
felróhatóságot, valamint az  előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a  szolgálati érdekkel való 
összeegyeztethetőségét – figyelembe véve foglal állást.

 (4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés az önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében megjelölt méltányolható 
körülményre figyelemmel akkor módosítható, ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas
a) az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg 

az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszerzésére a kérelemben 
foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat,
c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, 

hanem legfeljebb két félév vagy tanév halasztással tudja csak befejezni,
d) önhibáján kívüli okból nem tud az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben vállalt igazolási 

kötelezettségének eleget tenni.
 (5) Az  önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés módosítását megalapozó méltányolható körülmény hiányában 

az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmét el kell utasítani, és az  állományilletékes katonai szervezetnek 
az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről kell intézkednie.

 (6) Ha az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas kérelmében foglalt indok megalapozott, az  állományilletékes katonai 
szervezet a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak 
nem számít be a kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

18. § (1) Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes 
tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt – a  (3)  bekezdés kivételével – illeti meg az  önkéntes tartalékos 
ösztöndíjast.

 (2) A HM az önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartamra ösztöndíjat folyósít, amelynek havi mértéke az  adott félév vagy tanév kezdetének 
időpontja szerinti minimálbér 30%-a.

 (3) A 17. § (6) bekezdése szerint engedélyezett tanulmányi halasztás időtartamára az önkéntes tartalékos ösztöndíjast 
nem illeti meg ösztöndíj.

 (4) Az ösztöndíj a tanítási vagy képzési évben – az adott félév vagy tanév teljes idejére, beleértve a tanítási szüneteket 
is – annak az  önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak folyósítható, aki az  állományilletékes katonai szervezet részére  
10 napon belül megküldi
a) a  félév megkezdését követően az  oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az  adott tanulmányi 

félévre vonatkozó iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
b) a  félév lezárását követően a  félév vagy tanév sikeres lezárásáról szóló, az  oktatási intézmény által kiállított 

hivatalos igazolást.
 (5) Az ösztöndíjat

a) havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,
b) az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig, a félév 

megkezdésére visszamenő hatállyal,
c) az  a)  ponttól eltérően a  soron következő félévre beiratkozást követően a  hallgatói vagy tanulói jogviszony 

igazolás bemutatása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő 
hatállyal

kell az  önkéntes tartalékos ösztöndíjas ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára 
átutalni.
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 (6) Az  ösztöndíj a  szerződéses szolgálati viszony létesítés feltételeinek történő megfelelésre hivatkozva legfeljebb 
a jogviszony megszűnését követő harmadik hónap végéig folyósítható.

 (7) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a (4) bekezdés szerinti igazolás leadását elmulasztja, és azt felszólítás ellenére 
sem teljesíti, a felszólítást követő 10 munkanapon belül az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés a mulasztás miatt 
felmondásra kerül.

19. §  A 16. § (4) bekezdése szerinti alaptanfolyamon részt vevő önkéntes tartalékos ösztöndíjas részére az annak kapcsán 
felmerülő helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH az egyes költségtérítésekről szóló HM rendelet alapján 
téríti meg.

20. § (1) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, 
ha
a) önhibájából az  ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti – az  előírt végzettséget vagy 

szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, illetve tanulmányait megszakítja –, és önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés e)–g), i), k)–m) vagy p) pontja vagy 
az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak felróható okból a Hjt. 215. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg,

b) önkéntes tartalékos szerződése vagy jogviszonyának megszüntetésére neki felróható okból kerülne sor.
 (2) Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt 

idő előtt – az  (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli okból – megszünteti – ide nem értve a  (3) bekezdésben 
foglalt esetet –, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált 
időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terheli megtérítési kötelezettség az  önkéntes tartalékos 
ösztöndíjast, ha
a) az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül megszűnik,
b) meghagyással érintett munkakörbe kerül,
c) az  MH-val történő szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése miatt a  törvény erejénél fogva 

szűnik meg, vagy honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesít,
d) fennálló önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát más önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése 

céljából szünteti meg, és azt az ösztöndíjszerződésben vállalt időből még hátralévő ideig fenntartja,
e) az ösztöndíjszerződést megszünteti a Mészáros Lázár-ösztöndíjra való eredményes pályázata miatt,
f ) elhalálozik.

 (4) Az önkéntes tartalékos ösztöndíjas a  (3) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott esetben az állományilletékes 
katonai szervezet felé bejelentési kötelezettséggel tartozik.

4. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 17/2021. (VIII. 11.) HM rendelete
a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 
6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében 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 honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 
6/2020. (IV. 16.) HM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 17/2021. (VIII. 11.) HM rendelethez
„1. melléklet a 6/2020. (IV. 16.) HM rendelethez

A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok

A B

1. A gazdasági társaság neve Cégjegyzékszáma

2. AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164863

3.
Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-044590

4. HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345552

5. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 13-10-040111

6. HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság 15-10-040092

7. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 13-10-040155

8. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042134

9.
HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920090

10. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-045570

11. ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-062359

12. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249

13. NLP Nemzeti Légiipari Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-370436

14. Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141325

15. Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 08-10-001532

16. STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-351886

17. TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-187535

18. Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513

19. ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20-10-040370
”
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 30/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a „Létfontosságú Védőbástya 2021” nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat 
honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

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 
szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat szerint 2021. október 13–14. között 
Létfontosságú Védőbástya 2021 elnevezéssel nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési 
gyakorlat (a továbbiakban: LV 21 gyakorlat) kerül végrehajtásra a  központi és területi védelmi igazgatási szervek, 
a honvédelmi és rendvédelmi szervek, szervezetek, valamint a felkért üzemeltetők részvételével.

 (2) Az LV 21 gyakorlat végrehajtásának módszere törzsvezetési gyakorlat.
 (3) Az  LV 21 gyakorlat célja a  központi és területi szervek közötti együttműködés erősítése, valamint a  katonai, 

rendvédelmi és civil képességek összehangolt tevékenységének a  gyakorlása a  létfontosságú létesítményeket 
veszélyeztető hibrid fenyegetések és támadások elleni fellépés időszakában.

 (4) Az  LV 21 gyakorlat igazgatója a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkára, 
aki e feladatkörében
a) irányítja az LV 21 gyakorlat előkészítését és végrehajtását,
b) tájékoztatja az LV 21 gyakorlatról az érintett minisztériumok illetékes vezetőit,
c) felkéri az LV 21 gyakorlat társigazgatóját, az LV 21 gyakorlat vezetőségi tagjait a feladatok ellátására, valamint 

a honvédelmi ágazaton kívüli szervezeteket az LV 21 gyakorlaton való részvételre,
d) meghívja más minisztériumok felsőszintű vezetőit az LV 21 gyakorlat rendezvényeire, és
e) jóváhagyja az LV 21 Központi Tervező Csoport (a továbbiakban: KTCS), illetve az LV 21 Közvetlen Támogató 

Törzs (a továbbiakban: KTT) által felterjesztett terveket és jelentéseket.

3. §  Az LV 21 gyakorlat főbb időszakai:
a) tervezés: 2021. október 10-ig,
b) felkészülés: 2021. október 6–7.,
c) végrehajtás: 2021. október 13–14.,
d) az LV 21 gyakorlatot követő feladatok: 2021. december. 31.

2. Az LV 21 gyakorlat előkészítése és végrehajtása

4. § (1) A  tervezési, végrehajtási, valamint az  LV 21 gyakorlatot követő feladatok végrehajtására KTCS, továbbá tervező 
alcsoportok kerülnek létrehozásra, a gyakorlat végrehajtását megelőzően 5 hónappal.

 (2) A KTCS vezetője a HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) főosztályvezetője.
 (3) A KTCS vezetője

a) az LV 21 gyakorlat igazgatójának közvetlen alárendeltségében felel az  LV 21 gyakorlat előkészítéséért, 
végrehajtásáért és az  LV 21 gyakorlat végrehajtását követően a  tapasztalatok feldolgozásáért, 
a végrehajtással kapcsolatos jelentések összeállításáért,

b) a jelentkező válságkezelési szakmai feladatok hatékony összehangolására az  LV 21 gyakorlat tervezésének 
időszakában a KTCS tagokból állandó és ideiglenes szakmai tervező alcsoportokat alakíthat,
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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 30/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a „Létfontosságú Védőbástya 2021” nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat 
honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

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 
szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat szerint 2021. október 13–14. között 
Létfontosságú Védőbástya 2021 elnevezéssel nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési 
gyakorlat (a továbbiakban: LV 21 gyakorlat) kerül végrehajtásra a  központi és területi védelmi igazgatási szervek, 
a honvédelmi és rendvédelmi szervek, szervezetek, valamint a felkért üzemeltetők részvételével.

 (2) Az LV 21 gyakorlat végrehajtásának módszere törzsvezetési gyakorlat.
 (3) Az  LV 21 gyakorlat célja a  központi és területi szervek közötti együttműködés erősítése, valamint a  katonai, 

rendvédelmi és civil képességek összehangolt tevékenységének a  gyakorlása a  létfontosságú létesítményeket 
veszélyeztető hibrid fenyegetések és támadások elleni fellépés időszakában.

 (4) Az  LV 21 gyakorlat igazgatója a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkára, 
aki e feladatkörében
a) irányítja az LV 21 gyakorlat előkészítését és végrehajtását,
b) tájékoztatja az LV 21 gyakorlatról az érintett minisztériumok illetékes vezetőit,
c) felkéri az LV 21 gyakorlat társigazgatóját, az LV 21 gyakorlat vezetőségi tagjait a feladatok ellátására, valamint 

a honvédelmi ágazaton kívüli szervezeteket az LV 21 gyakorlaton való részvételre,
d) meghívja más minisztériumok felsőszintű vezetőit az LV 21 gyakorlat rendezvényeire, és
e) jóváhagyja az LV 21 Központi Tervező Csoport (a továbbiakban: KTCS), illetve az LV 21 Közvetlen Támogató 

Törzs (a továbbiakban: KTT) által felterjesztett terveket és jelentéseket.

3. §  Az LV 21 gyakorlat főbb időszakai:
a) tervezés: 2021. október 10-ig,
b) felkészülés: 2021. október 6–7.,
c) végrehajtás: 2021. október 13–14.,
d) az LV 21 gyakorlatot követő feladatok: 2021. december. 31.

2. Az LV 21 gyakorlat előkészítése és végrehajtása

4. § (1) A  tervezési, végrehajtási, valamint az  LV 21 gyakorlatot követő feladatok végrehajtására KTCS, továbbá tervező 
alcsoportok kerülnek létrehozásra, a gyakorlat végrehajtását megelőzően 5 hónappal.

 (2) A KTCS vezetője a HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) főosztályvezetője.
 (3) A KTCS vezetője

a) az LV 21 gyakorlat igazgatójának közvetlen alárendeltségében felel az  LV 21 gyakorlat előkészítéséért, 
végrehajtásáért és az  LV 21 gyakorlat végrehajtását követően a  tapasztalatok feldolgozásáért, 
a végrehajtással kapcsolatos jelentések összeállításáért,

b) a jelentkező válságkezelési szakmai feladatok hatékony összehangolására az  LV 21 gyakorlat tervezésének 
időszakában a KTCS tagokból állandó és ideiglenes szakmai tervező alcsoportokat alakíthat,
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c) az LV 21 gyakorlat igazgatójának előzetes egyetértésével az  illetékes elöljáró vagy vezető útján az  érintett 
szakterületen feladat- és hatáskörrel rendelkező, MHP közvetlen alárendeltségében lévő szervezet, illetve 
más minisztérium szakértőit is felkérheti az LV 21 KTCS és alcsoportjaiban való közreműködésre,

d) levezeti az LV 21 gyakorlat tervező értekezleteit.
 (4) A KTCS tagjai:

a) a HM VIF képviselői,
b) a HM Hatósági Főosztály képviselője,
c) a HM Védelempolitikai Főosztály képviselője,
d) a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály képviselője,
e) a HM Jogi Főosztály képviselője,
f ) a HM sajtófőnök által kijelölt szakértő,
g) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) képviselője,
h) az MHP Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelem) képviselője,
i) az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője,
j) az MHP Kiképzési Csoportfőnökség képviselője,
k) az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség képviselője,
l) az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség képviselője,
m) az MH Egészségügyi Központ képviselője,
n) az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság képviselője,
o) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) képviselője,
p) a KTCS vezetője által szükség szerint felkért szervezetek képviselői, továbbá ágazati szakértők.

 (5) A KTCS feladatai:
a) az LV 21 gyakorlat elgondolásának kidolgozása, a  végrehajtás megtervezése és a  végrehajtást szabályzó 

dokumentumok összeállítása, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése,
b) az LV 21 gyakorlaton bejátszásra kerülő események megtervezése,
c) az LV 21 gyakorlatba bevont társszervek célkitűzéseinek, álláspontjainak, észrevételeinek egyeztetése,
d) a tapasztalatok összegzése, jelentés összeállítása az LV 21 gyakorlat végrehajtásáról.

 (6) A KTCS vezető közvetlen támogatására a HM VIF kijelölt állományából KTT kerül megalakításra.
 (7) A KTT feladatai:

a) az LV 21 gyakorlat kiinduló adatainak és elvi alapvetéseinek kidolgozása,
b) az LV 21 gyakorlatra való felkészülés menetrendjének kidolgozása,
c) a tervezői alcsoportok megalakítása, tevékenységük összehangolása,
d) javaslattétel az  LV 21 gyakorlat tervezőértekezletein működő munkacsoportok megalakítására, a  feladatuk 

meghatározása,
e) a KTCS által egyeztetett tervek és kimutatások jóváhagyásra történő felterjesztése az  LV 21 gyakorlat 

igazgatója részére.
f ) a tervezői értekezletek és rendezvények előkészítése, levezetésük támogatása,
g) az LV 21 gyakorlatba bevont szervezetek kijelölt gyakorlattervezőivel való folyamatos kapcsolattartás,
h) a KTCS tervező munkacsoportjai tevékenységének támogatása,
i) az LV 21 gyakorlat levezetési okmányai elkészítésének irányítása,
j) az LV 21 gyakorlat valós logisztikai támogatása követelményeinek kidolgozása, a  támogatási igények 

összeállítása,
k) az alapadatok megadása az erőforrásigények felmérése érdekében, továbbá
l) az LV 21 gyakorlat végrehajtásáról szóló értékelések, jelentések elkészítése és felterjesztése a  gyakorlat 

igazgatója részére.

3. Az LV 21 gyakorlat levezetésének általános rendje

5. § (1) Az LV 21 gyakorlat szervezeti elemei:
a) a Gyakorlatvezetőség,
b) a Gyakorlatvezetőséget Támogató Törzs, valamint
c) a Gyakorló Csoportok.
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 (2) A Gyakorlatvezetőség vezetője az LV 21 gyakorlat igazgatója, tagjai az igazgató által felkért társigazgató és a KTCS 
vezetője, továbbá az igazgató által felkért vagy kijelölt vezetők.

 (3) A  Gyakorlatvezetőség rendeltetése az  LV 21 gyakorlat során a  döntések meghozatala és az  LV 21 gyakorlat 
végrehajtásának irányítása.

 (4) A Gyakorlatvezetőség feladata:
a) a bejátszott események, a  kialakult helyzet és a  Gyakorló Csoportok javaslatainak figyelembevételével 

a kormányzati szintű döntések meghozatala,
b) a Gyakorló Csoportok által összeállított szakmai elemzések megvitatása,
c) az LV 21 gyakorlat keretében készült jelentések jóváhagyása, valamint
d) az LV 21 gyakorlatra vonatkozóan a NATO Válságreagálási Intézkedések nemzeti bevezetéséről szóló döntések 

meghozatala, szükség szerint nemzeti intézkedések bevezetése, felfüggesztése, visszavonása.
 (5) Az LV 21 gyakorlat levezetési terve tartalmazza

a) a Gyakorló Csoportok összetételét és működésük rendjét,
b) az érintett szervezetek közötti kapcsolattartás rendjét,
c) az LV 21 gyakorlaton részt vevő HM és MH szervezetek körét,
d) az LV 21 gyakorlat levezetésének részletes rendjét,
e) a végrehajtásban részt vevő szervezeti elemeket és azok működését.

 (6) Az  LV 21 gyakorlat végrehajtási fázisában, a  honvédelmi szervezeteket érintő valós híradó, informatikai, 
információvédelmi, ügyviteli és logisztikai támogatási feladatok – KTT követelménytámasztása szerinti – 
végrehajtásáért az MH BHD felelős.

4. Szervezési feladatok

6. §  Az LV 21 gyakorlat tervezéséhez, előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges költségvetési forrásokat a 2021. évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 
1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat mellékletében szereplő forrás biztosítja.

7. §  A  gyakorlat végrehajtásával érintett adatkezelés a  Hvt. 34/O.  §-a, valamint a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
21/B. §-a rendelkezésein alapul.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2022. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter



1066 H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  2021. évi 9. szám 3474	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	36.	szám	

A honvédelmi miniszter 31/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint 
a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

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

 (2) Az  utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a  honvédelemért felelős miniszter által az  állam nevében alapított 
szakképző intézményre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) Az utasítás alkalmazásában
 1.  attasé: a  küldő ország védelmi minisztériumának és haderőnemeinek diplomáciai ranggal rendelkező 

képviselője, aki a  külképviseletek diplomáciai állományának, valamint az  akkreditálási ország 
attasétestületének tagja,

 2.  attaséhelyettes: az  attasé diplomáciai rangú munkatársa, megbízásának megfelelően helyettesítője, 
aki a külképviseletek diplomáciai állományának, valamint az akkreditálási ország attasétestületének tagja,

 3.  attaséhivatal: a fogadó ország területén, Magyarország diplomáciai képviseletén belül létrehozott, vagy hazai 
állomáshelyű magyar katonadiplomáciai képviselet, amelynek személyi állománya a véderőattasé, a katonai 
attasé, a  légügyi attasé, az  attaséhelyettes, attaséhivatali titkár-gyakornok és az  előadó beosztású 
személyekből áll,

 4.  attaséhivatali titkár-gyakornok: a  magyar attasé diplomáciai ranggal nem rendelkező beosztottja, aki tagja 
a külképviseletek igazgatási állományának, általában nem tagja a fogadó ország attasétestületének,

 5.  attasétestület: a fogadó országban akkreditált attasékat, valamint azok helyetteseit önkéntes részvétel alapján 
magában foglaló közösség,

 6.  előadó: adminisztratív, ügyviteli, pénzkezelési feladatok ellátása céljából, a  KNBSZ főigazgatója által 
határozott időre kinevezett honvédelmi alkalmazott,

 7.  katonai attasé: a  fogadó ország szárazföldi haderejénél a  küldő ország szárazföldi haderejét képviselő 
személy,

 8.  kiemelt állomáshely: azon ország, amely védelempolitikai vagy katonadiplomáciai szempontból kiemelt 
jelentőséggel bír Magyarország számára,

 9.  légügyi attasé: a fogadó ország légierejénél a küldő ország légierejét képviselő személy,
10.  véderőattasé: a  fogadó ország védelmi minisztériumánál a  küldő ország védelmi minisztériumát képviselő 

személy, az attaséhivatal vezetője, védelmi kérdésekben a nagykövet tanácsadója.
 (2) Az  attasé egyszerre is elláthatja a  véderőattasé, a  katonai attasé és a  légügyi attasé beosztásokat, illetve 

az attaséhelyettes egyszerre is elláthatja ezek helyettesi beosztásait.

II. FEJEZET
A MAGYAR ATTASÉHIVATALOK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

3. Az attaséhivatalok irányítása, vezetése és ellenőrzése

3. § (1) Az attaséhivatalok Magyarország diplomáciai képviseletei részeként, önálló szakterületként működnek.
 (2) Az attaséhivatalok létesítését, működésük szüneteltetését és megszüntetését a külgazdasági és külügyminiszterrel 

egyetértésben a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeli el, a  HM védelempolitikáért 
felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VPHÁT) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: 
KNBSZ) főigazgatója együttes javaslatára.
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A honvédelmi miniszter 31/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint 
a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

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

 (2) Az  utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a  honvédelemért felelős miniszter által az  állam nevében alapított 
szakképző intézményre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) Az utasítás alkalmazásában
 1.  attasé: a  küldő ország védelmi minisztériumának és haderőnemeinek diplomáciai ranggal rendelkező 

képviselője, aki a  külképviseletek diplomáciai állományának, valamint az  akkreditálási ország 
attasétestületének tagja,

 2.  attaséhelyettes: az  attasé diplomáciai rangú munkatársa, megbízásának megfelelően helyettesítője, 
aki a külképviseletek diplomáciai állományának, valamint az akkreditálási ország attasétestületének tagja,

 3.  attaséhivatal: a fogadó ország területén, Magyarország diplomáciai képviseletén belül létrehozott, vagy hazai 
állomáshelyű magyar katonadiplomáciai képviselet, amelynek személyi állománya a véderőattasé, a katonai 
attasé, a  légügyi attasé, az  attaséhelyettes, attaséhivatali titkár-gyakornok és az  előadó beosztású 
személyekből áll,

 4.  attaséhivatali titkár-gyakornok: a  magyar attasé diplomáciai ranggal nem rendelkező beosztottja, aki tagja 
a külképviseletek igazgatási állományának, általában nem tagja a fogadó ország attasétestületének,

 5.  attasétestület: a fogadó országban akkreditált attasékat, valamint azok helyetteseit önkéntes részvétel alapján 
magában foglaló közösség,

 6.  előadó: adminisztratív, ügyviteli, pénzkezelési feladatok ellátása céljából, a  KNBSZ főigazgatója által 
határozott időre kinevezett honvédelmi alkalmazott,

 7.  katonai attasé: a  fogadó ország szárazföldi haderejénél a  küldő ország szárazföldi haderejét képviselő 
személy,

 8.  kiemelt állomáshely: azon ország, amely védelempolitikai vagy katonadiplomáciai szempontból kiemelt 
jelentőséggel bír Magyarország számára,

 9.  légügyi attasé: a fogadó ország légierejénél a küldő ország légierejét képviselő személy,
10.  véderőattasé: a  fogadó ország védelmi minisztériumánál a  küldő ország védelmi minisztériumát képviselő 

személy, az attaséhivatal vezetője, védelmi kérdésekben a nagykövet tanácsadója.
 (2) Az  attasé egyszerre is elláthatja a  véderőattasé, a  katonai attasé és a  légügyi attasé beosztásokat, illetve 

az attaséhelyettes egyszerre is elláthatja ezek helyettesi beosztásait.

II. FEJEZET
A MAGYAR ATTASÉHIVATALOK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

3. Az attaséhivatalok irányítása, vezetése és ellenőrzése

3. § (1) Az attaséhivatalok Magyarország diplomáciai képviseletei részeként, önálló szakterületként működnek.
 (2) Az attaséhivatalok létesítését, működésük szüneteltetését és megszüntetését a külgazdasági és külügyminiszterrel 

egyetértésben a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeli el, a  HM védelempolitikáért 
felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VPHÁT) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: 
KNBSZ) főigazgatója együttes javaslatára.
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 (3) Az  attaséjelöltek működési engedélyét a  Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) útján, 
a  KNBSZ-szel együttműködve a  HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF) kéri meg 
a  fogadó országban. Az  attasé tevékenységét a  fogadó ország által kiadott működési engedély birtokában 
kezdheti meg.

4. § (1) Az attaséhivatalokat – a HM VPHÁT és a KNBSZ főigazgatója útján – a miniszter irányítja.
 (2) Az  attaséhivatalok katonadiplomáciai tevékenységének, valamint a  kétoldalú kapcsolattartás általános és aktuális 

feladatainak meghatározása, e  feladatok végrehajtásának irányítása, továbbá a  végrehajtásban együttműködő 
honvédelmi szervezetek tevékenységének koordinálása – a HM NEF útján – a HM VPHÁT feladata.

 (3) Az  attaséhivatalok számára meghatározott napi és a  nemzetbiztonsági feladatokkal összefüggő tevékenységet 
a  KNBSZ főigazgatója irányítja és koordinálja. Ennek keretében biztosítja az  attaséhivatalokkal való gyors és 
megbízható összeköttetést, továbbá gondoskodik az attaséhivatalok személyi, fizikai, dokumentum- és informatikai 
biztonságáról.

 (4) A  HM VPHÁT és a  KNBSZ főigazgatója az  attaséhivatalok irányítását és vezetését, valamint tevékenységük 
mindenoldalú biztosítását érintő kérdésekben rendszeresen egyeztet.

 (5) Az attasékat – a  jog- és hatáskörüket érintő feladatok vonatkozásában – a miniszter, az államtitkárok és a Magyar 
Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) közvetlenül is utasíthatják. Az  attasék a  kapott feladatról és 
az annak végrehajtására tervezett intézkedésekről haladéktalanul jelentést tesznek a HM NEF és a KNBSZ részére.

 (6) Az  attaséhivatalok biztonság-, védelem- és katonapolitikai, védelemgazdasági és katonadiplomáciai tárgyú, 
valamint konkrét, adott feladatra vonatkozó jelentéseit, felterjesztéseit – a  HM NEF útján – a  KNBSZ továbbítja 
a honvédelmi szervezetek illetékes vezetői részére.

 (7) A  HM VPHÁT a  KNBSZ közreműködésével és a  HM NEF bevonásával rendszeresen ellenőrzi és értékeli 
az attaséhivatalok személyi állományának katonadiplomáciai tevékenységét.

5. § (1) A  4.  § (2)  bekezdése szerinti feladatokat – a  miniszter irányelvei alapján – a  KKM illetékes főosztályaival és 
a KNBSZ-szel együttműködve a HM NEF hajtja végre.

 (2) A  HM NEF – a  HM VPHÁT utasításának megfelelően – figyelemmel kíséri a  kétoldalú együttműködési 
megállapodásokból, illetve az  éves kétoldalú katonai együttműködési tervből az  attasékra háruló feladatok 
végrehajtását. Ennek érdekében napi kapcsolatot tart fenn, együttműködik és egyeztet a  KNBSZ illetékes 
– az attaséhivatalokat közvetlenül irányító – szervezeti egységével. A HM NEF sürgős, halasztást nem tűrő esetekben 
közvetlenül is felveheti a kapcsolatot az érintett attaséhivatallal, amelyről egyidejűleg tájékoztatja a KNBSZ-t.

 (3) A  KNBSZ főigazgatója és a  HM VPHÁT, illetve az  általuk megbízott szervezet vezetője rendszeres kapcsolatot 
tartanak fenn a  honvédelmi tárca részéről fellépő hírigények – különösen háttéranyagok és elemzések – 
kielégítésével, az  információáramoltatás rendjével, valamint minden katonadiplomáciai tárgyú kérdéssel 
kapcsolatban.

4. Az attaséhivatalok személyi állománya

6. § (1) Az  attaséhivatalok fogadó ország területén történő elhelyezését, az  együttműködés feladatainak végrehajtását, 
valamint a költségek elszámolásának rendjét a HM és a KKM között a katonadiplomáciai együttműködés tárgyában 
megkötött megállapodás határozza meg.

 (2) Az attasébeosztásra a KNBSZ főigazgatója és a HM VPHÁT közösen állít jelöltet.
 (3) A következő évre vonatkozó attaséváltási tervet a KNBSZ a HM NEF-fel egyeztetve készíti el, amelyet – a HM HOÁT és 

az MH PK egyetértésével – a KNBSZ főigazgatója és a HM VPHÁT a tárgyév december 31-ig együttesen terjeszt fel 
a miniszter részére.

 (4) Az attasét a miniszter, az attaséhelyettest a KNBSZ főigazgatója nevezi ki, a titkár-gyakornok vezénylésére a KNBSZ 
főigazgatója intézkedik.

 (5) Az  attasé éves katonadiplomáciai beszámoltatását – az  attaséhivatali váltások évének kivételével a  KNBSZ 
beszámoltatási rendjével összhangban, külön terv szerint – a  HM NEF vezetője hajtja végre. Az  attasék éves 
katonadiplomáciai tevékenységéről a HM NEF értékelést készít, amelyet a beszámoltatáson elhangzottakról készült 
feljegyzéssel megküld a KNBSZ részére.

7. §  Az  attaséváltási tervben szereplő attaséjelöltek, valamint házastársaik felkészítéséért a  KNBSZ felelős. Az  attasék 
szakmai felkészítésére a KNBSZ által kijelölt bázison, a váltás évében, az állomáshelyre való kihelyezésig kerül sor. 
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A felkészítésre tanfolyami rendszerben, a KNBSZ főigazgatója és a HM VPHÁT által jóváhagyott tematika szerint kerül 
sor. A  felkészítésben – felkérés alapján – részt vesznek más honvédelmi szervezetek is. A  felkészítő tanfolyamra 
az attaséjelöltet az állományilletékes parancsnok vezényli a KNBSZ megkeresése alapján.

8. § (1) Attasénak a honvédelmi szervezetek hivatásos állományából legalább alezredesi rendfokozattal rendelkező katona 
jelölhető. Tábornoki rendfokozatú attasé kiemelt állomáshelyekre, illetve a miniszter egyedi döntése alapján egyéb 
állomáshelyekre is vezényelhető.

 (2) Az attaséfeladatok ellátására való alkalmasság követelményei, különösen:
a) katonai szolgálatra való alkalmasság,
b) kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény,
c) a  fogadó állam hivatalos nyelvéből vagy angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga és ezen nyelvek egyikéből 

katonai szakismerettel bővített tárgyalóképes nyelvtudás,
d) nagyfokú tájékozottság a fogadó ország politikájában, történelmében, kultúrájában és szokásaiban,
e) naprakész katonai szakismeret az  MH-ról és a  fogadó állam haderejéről, valamint a  kétoldalú 

katonadiplomáciai, katonai és hadiipari kapcsolatokról,
f ) a  szóbeli és az  írásbeli érintkezéshez szükséges – a  fogadó országra jellemző – illem-, etikett- és 

protokollszabályok ismerete,
g) kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
h) kiváló konfliktuskezelő és stressztűrő képesség és
i) jó íráskészség.

5. Az attaséhivatalok működése

9. § (1) Az  attaséhivatalok napi tevékenységét, vezetésük módját és eszközeit a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995.  évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 13.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerint – a  HM VPHÁT-tal történő 
előzetes egyeztetés alapján – a KNBSZ főigazgatója utasításban határozza meg.

 (2) A  HM VPHÁT – a  HM NEF útján – a  honvédelmi szervezetek igényeire figyelemmel, a  honvédelmi tárca kétoldalú 
nemzetközi katonai kapcsolattartási és együttműködési feladataira vonatkozó, a  miniszter által jóváhagyott 
irányelveknek megfelelően – az  attasék éves katonadiplomáciai beszámoltatása során – határozza meg az  attasé 
adott időszakra vonatkozó katonadiplomáciai feladatait.

 (3) A (2) bekezdés szerinti feladatszabás attaséhivatalok részére történő kiadását és a napi feladatok attaséhivatalokhoz 
történő továbbítását a KNBSZ végzi.

10. § (1) Az attaséhivatalok működéséhez szükséges személyi, tárgyi, költségvetési és pénzgazdálkodási, valamint logisztikai 
feltételekről a KNBSZ gondoskodik.

 (2) Az  attaséhivatalok gazdálkodásának rendjét, valamint az  attaséhivatalok működésével kapcsolatos költségvetési, 
pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtásának belső eljárási rendjét – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározottakkal összhangban – 
a KNBSZ főigazgatója belső rendelkezésben határozza meg.

 (3) Az attaséhivatalok intézményi szintű államháztartási belső ellenőrzését a KNBSZ, fejezetszintű államháztartási belső 
ellenőrzését a HM Belső Ellenőrzési Főosztály tervezi, szervezi és hajtja végre.

 (4) Az attaséhivatalokat érintő operatív belső kontrollrendszer szabályait a KNBSZ főigazgatója állapítja meg, amelynek 
helyi működtetéséért a rá vonatkozó mértékben az attaséhivatal vezetője a felelős.

11. § (1) Az  attaséhivatalok tevékenységének részét képezi az  állomáshelyükre és az  akkreditálási országaikba érkező 
honvédelmi szervezetek delegációi programjának előkészítése és – a  HM NEF előzetes, KNBSZ-szel egyeztetett 
utasítása esetén – a programjukban való részvétel. Az  attasé személyesen köteles fogadni a  minisztert, 
az  államtitkárokat, az  MH PK-t, a  KNBSZ főigazgatót, a  helyettes államtitkárokat, a  kabinetfőnököt, a  miniszteri 
biztosokat, a  KNBSZ főigazgató-helyetteseit, az  MH PK helyettest, az  MHP törzsfőnököt, az  MHP haderőnemi 
szemlélőit, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökét és saját elöljáróit.

 (2) Minden, az attasét érintő, katonadiplomáciai témakörbe tartozó információ és kérés továbbítására a HM NEF útján, 
a KNBSZ-en keresztül kerül sor.
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12. §  Az attasé katonadiplomáciai programhoz kapcsolódó hazarendelésére a HM NEF főosztályvezetőjének a KNBSZ-szel 
előzetesen egyeztetett, külön utasítása alapján kerül sor. A  hazarendelés anyagi fedezetét a  KNBSZ képviseleti 
költségvetése biztosítja.

III. FEJEZET
A MAGYARORSZÁGON AKKREDITÁLT ATTASÉK

6. A Magyarországon akkreditált attasék hivatalba lépése és a velük történő kapcsolattartás szabályai

13. § (1) A  Magyarországon akkreditálásra kerülő külföldi attaséjelöltek működési engedélyének megadása érdekében 
a HM NEF a KNBSZ-től véleményt kér, amelyet a KNBSZ 45 napon belül megküld a HM NEF részére.

 (2) A  működési engedély megadására vonatkozó javaslatot a  HM NEF a  HM VPHÁT útján döntésre felterjeszti 
a HM HOÁT részére.

 (3) A  működési engedély megadásáról vagy annak megtagadásáról a  HM NEF a  KKM illetékes szerve útján értesíti 
a külföldi felet.

 (4) A  működési engedéllyel rendelkező külföldi attaséjelölt hivatalba lépésének kezdetét a  HM NEF 
főosztályvezetőjénél tett bemutatkozó, akkreditációs látogatásának időpontja jelenti. Ezt követően kerülhet sor 
az akkreditált külföldi attasék honvédelmi tárca nemzetközi ügyekért felelős, vezető beosztású személyeivel történő 
találkozására. A külföldi attaséhelyettes és attaséhivatali titkár nem kerül akkreditálásra, váltásuk esetén udvariassági 
látogatás keretében mutatkoznak be a HM NEF főosztályvezetőjénél.

7. A Magyarországon akkreditált attasékkal történő kapcsolattartás szabályai

14. § (1) A  Magyarországon akkreditált külföldi attasékkal (a továbbiakban: külföldi attasé) a  HM NEF tartja a  kapcsolatot. 
A honvédelmi szervezetek – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a HM NEF útján létesíthetnek és 
tarthatnak fenn kapcsolatot a külföldi attasékkal. A HM NEF a kapcsolatfelvételi kérelemről tájékoztatja a KNBSZ-t.

 (2) A  külföldi attasé vagy más külföldi diplomata személy bekérését az  illetékes honvédelmi szervezet vezetője 
a  HM  NEF útján kezdeményezheti. A  külföldi attasékkal és a  diplomata személyekkel történő négyszemközti 
találkozókat lehetőség szerint el kell kerülni.

 (3) A  KNBSZ az  Nbtv.-ben meghatározott feladatai teljesítése érdekében közvetlenül jogosult nemzetbiztonsági 
tartalmú szakmai kapcsolattartásra a  Magyarországon akkreditált külföldi attasékkal vagy más diplomata 
személyekkel.

15. § (1) A  külföldi attaséknak a  honvédelmi szervezetekkel történő kapcsolattartás rendjére vonatkozó eljárási szabályait 
a  HM NEF által előkészített, HM VPHÁT által jóváhagyott Útmutató tartalmazza, amelyet a  HM NEF megküld 
a külföldi attaséknak.

 (2) A külföldi attasé a HM NEF-nek megküldött – 1. melléklet szerinti – „Találkozót kérő lap”-pal kezdeményez látogatást. 
A  HM NEF a  kapcsolatfelvételi kérelemről tájékoztatja a  KNBSZ-t, valamint az  általa véleményezett kérelmet 
szolgálati úton továbbítja az illetékes honvédelmi szervezetnek.

 (3) A megkeresett honvédelmi szervezet a „Találkozót kérő lap”-on jelzi fogadókészségét, és visszaküldi azt a HM NEF 
részére. A HM NEF tájékoztatja a külföldi attasét és a KNBSZ-t a fogadókészségről.

 (4) A honvédelmi szervezetnek közvetlenül megküldött, találkozóra vonatkozó megkeresést a megkeresett honvédelmi 
szervezet megküldi a  HM NEF részére véleményezésre. A  külföldi attasé a  HM NEF egyetértő véleménye esetén 
fogadható.

 (5) A  honvédelmi szervezetek személyi állományába tartozó személy a  külföldi attasé vagy más külföldi diplomata 
személy bármilyen jellegű, közvetlen úton történt megkeresésének tényét jelenti a  szolgálati elöljárójának, 
aki haladéktalanul intézkedik a HM NEF és a KNBSZ tájékoztatásáról. A külföldi attaséval vagy más külföldi diplomata 
személlyel történő első kapcsolatfelvétel előtt a  HM NEF a  honvédelmi szervezet személyi állományába tartozó 
személyt tájékoztatja a  külföldi személyekkel történő kapcsolattartás szabályairól, azt követően azok betartása 
a külföldi attasét fogadó személy felelőssége.

 (6) A  külföldi attasékat, illetve más külföldi diplomata személyeket látogatásukkor kísérni kell. A  kíséretet a  HM NEF 
állományába tartozó személy vagy a meglátogatott honvédelmi szervezettől kijelölt személy biztosítja a  látogatás 
teljes időtartama alatt.
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 (7) A  külföldi attasé a  HM NEF-nek megküldött – 2.  melléklet szerinti – „Információt kérő lap”-on fogalmazhatja meg 
információigényét. A  honvédelmi szervezetek részéről a  külföldi attasék részére írásban történő információ- és 
adatszolgáltatásra a  HM NEF útján megküldött megkeresés alapján kerülhet sor. A  honvédelmi szervezetek által 
kidolgozott válaszokat – a  külföldi attaséknak történő továbbítás előtt – a  HM NEF állásfoglalásra megküldi 
a KNBSZ részére.

 (8) A  külföldi attaséval vagy más, Magyarországon akkreditált külföldi diplomata személlyel hivatali és szabadidőben 
végrehajtott személyes találkozókról, telefonon vagy elektronikus úton történt megkeresésről az  érintett 
honvédelmi szervezet, illetve a  személyi állományának érintett, a  külföldi attaséval vagy más külföldi diplomata 
személlyel találkozó tagja – a  külföldi személy kérdéseit és az  azokra adott válaszokat tartalmazó – részletes 
feljegyzést készít, és azt a  találkozót követő 5 munkanapon belül szolgálati úton megküldi a  HM NEF részére. 
A HM NEF a feljegyzést elektronikus úton haladéktalanul továbbítja a KNBSZ részére.

 (9) Nem kell a  (6) bekezdés szerinti feljegyzést elkészíteni a kifejezetten protokolláris jellegű találkozóról – különösen 
kitüntetés átadása, akkreditálás, búcsúlátogatás –, feltéve hogy a találkozón nem kerül sor pénzügyi kötelezettség- 
vagy feladatvállalásra vagy a találkozó protokolláris jellegétől eltérő tartalmú beszélgetésre.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

17. §  Hatályát veszti a  magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, 
valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról szóló 
51/2014. (VII. 28.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 31/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI  

FŐOSZTÁLY

MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION

Tel.: (+36 1) 474 12 30
E-mail: hm.nef@hm.gov.hu

Fax: (+36 1) 474 12 52 

Phone: (+36 1) 474 12 30
E-mail: hm.nef@hm.gov.hu

Fax: (+36 1) 474 12 52 

TALÁLKOZÓT KÉRŐ LAP / MEETING REQUEST FORM (MRF)

 1. A  találkozót kérő személy (különösen név, rendfokozat, ország, személyazonosságot igazoló okmány – útlevél /  
diplomata-igazolvány – száma) / Person requesting meeting (name, rank, country, personal identification document 
– passport / diplomatic ID card – number): 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Felkeresendő személy/szervezet (név, rendfokozat, beosztás) / Person/organization to meet (name, rank and 
position): 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Javasolt dátum, időpont, illetve a várható időtartam / Proposed meeting date, time and the expected duration: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. A látogatás célja, témakörei / Purpose of the visit, topic(s) to be discussed: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5. A találkozó helyszínére érkezni kívánt gépjármű rendszáma, esetleges kísérő(k) adatai / Registration number of the 
vehicle the person would come by, other persons’ data (if any): 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A „Találkozót kérő lap”-on esetlegesen szereplő kísérők személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megvalósuló 
minden lényeges információt a  rendelkezésemre bocsátott „Adatkezelési tájékoztató”-ból megismertem, 
a kísérőkkel megismertettem, és az „Adatkezelési tájékoztatót” a kísérők rendelkezésére bocsátottam. / I have read 
all relevant information regarding the handling of attendees’ personal data who may appear on the “Meeting 
Request Form” from the “Privacy Notice” provided to me, and I have introduced the attendees and made available 
to them the “Privacy Notice”.

Dátum / Date: …………………………

  ………………………………………………… 
  aláírás / signature
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A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály vezetőjének állásfoglalása:
View of the Head of Department for International Cooperation, MOD:

A FOGADÓ FÉL TÖLTI KI! FOR MOD USE ONLY!

A kért találkozó / Requested meeting: 
elfogadva/accepted:

elutasítva/declined:

A találkozó időpontja és helye / The time and place of the meeting:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapcsolattartó neve és elérhetősége / POC and his/her telephone number:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest, 2………………………………………

  …………………………………………………… 
  fogadó fél aláírása / accepted by

KÉRJÜK A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY RÉSZÉRE  
E-MAILEN VAGY TELEFAXON VISSZAKÜLDENI / PLEASE SEND BACK VIA MAIL OR FAX:

E-mail: hm.nef@hm.gov.hu HM: 21-160 / (+36 1) 474 12 52
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2. melléklet a 31/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI  

FŐOSZTÁLY

MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION

Tel.: (+36 1) 474 12 30
E-mail: hm.nef@hm.gov.hu

Fax: (+36 1) 474 12 52

Phone: (+36 1) 474 12 30
E-mail: hm.nef@hm.gov.hu

Fax: (+36 1) 474 12 52

INFORMÁCIÓT KÉRŐ LAP / REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

 1. Az igénylő személy neve, rendfokozata, beosztása, országa / Name, rank, position, country of the person requesting 
information:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Témakörök, kérdések / Topics and questions:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum / Date: ………………………

  …………………………………………… 
  aláírás / signature
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A honvédelmi miniszter 32/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) alárendeltségébe tartozó 
kiber- és információs műveleti feladatokat ellátó honvédségi szervezetek szervezeti felépítése és feladatrendszere 
átalakításra kerül.

 (3) A kiber- és információs műveleti feladatokat ellátó honvédségi szervezetek átalakítása során a honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény 62. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXIV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentésre nem kerülhet sor.

2. Az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával kapcsolatos feladatok

2. § (1) Az MH katonai kibertér műveleti képességeinek fejlesztése érdekében az  MH Civil-katonai Együttműködési és 
Lélektani Műveleti Központ (a továbbiakban: MH CKELMK) mint költségvetési szerv 2021. december 31-ei hatállyal 
megszüntetésre kerül, és annak jogutód szervezeteként a (2) és (3) bekezdés szerinti honvédségi szervezetek egyes 
szervezeti elemeinek beolvadásával – az MH hadrendjének részeként – Szentendre székhellyel, az MH PK közvetlen 
szolgálati alárendeltségében 2022. január 1-jei hatállyal MH Kiber- és Információs Műveleti Központ 
(a továbbiakban: MH KIMK) megnevezéssel új költségvetési szerv kerül létrehozásra.

 (2) Az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) szervezetéből és feladatrendszeréből a  kiber- és információs 
feladatokkal összefüggő döntéselőkészítést végző szervezeti elem változatlan feladatrendszerrel átadásra kerül 
az MH KIMK szervezetébe és feladatrendszerébe.

 (3) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezetéből és 
feladatrendszeréből az elektronikus eseménykezelői feladatokat végző szervezeti elem, az 5. § (1) bekezdése szerinti 
MH PK parancs szerint átadásra kerül az MH KIMK szervezetébe és feladatrendszerébe.

 (4) Az (1)–(3)  bekezdésekben, valamint az  5.  § (1)  bekezdése szerinti MH PK parancsában meghatározott honvédségi 
szervezet az utasítás szerinti átalakítására figyelemmel szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítését, illetve 
megszüntetését tervezheti.

3. § (1) A tervezési és szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: 2021. október 1.,
b) befejezése: 2022. május 31.

 (2) Az átalakítás és az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja 2022. január 1.

3. Működési alapokmányok előkészítése

4. § (1) Az MH PK gondoskodik arról, hogy az  MH KIMK állománytáblájának, valamint az  MH AA és az  MH BHD 
állománytábla helyesbítésének egyeztetése, véglegesítése, jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyása 
megtörténjen, és a  jóváhagyott állománytábla, valamint a  helyesbítő ívek kiadásra kerüljenek a  munkaköri 
jegyzékekről, az  állománytáblákról és a  létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás 13.  §-a szerinti 
határidőktől eltérően legkésőbb 2021. november 30-ig.

 (2) A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) – figyelemmel a  Hvt. 39.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakra – a  honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) 
HM  utasítás 3.  § (2)  bekezdésétől eltérően – az  MH KIMK alapító okiratára, az  MH CKELMK megszüntető okiratára 
vonatkozó javaslatát legkésőbb a  jelen utasítás hatálybalépését követő 15. munkanapig megküldi a  Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban: HM) Tervezési és Koordinációs Főosztály részére.

 (3) Az (1)  bekezdés szerinti MH KIMK állománytábla-javaslatban, az  MH AA és az  MH BHD állománytábla helyesbítő 
ívben azok hatálybalépésének időpontjaként a 3. § (2) bekezdése szerinti kezdőnap kerül megjelölésre.
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4. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az MH PK az  utasításban szabályozott és a  honvédségi szervezetek feladataira vonatkozó további feladatokat 
parancsban szabályozza.

 (2) Jelen utasítás végrehajtásával összefüggésben az  MH KIMK kezdeti működési feltételeinek megteremtése 
érdekében szükségessé váló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések 
módosításának tervezeteit az  azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő és – a  belső 
szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás 7. § (3)–(5) bekezdése szerinti belső rendelkezések 
kivételével – küldik meg a HM Jogi Főosztály részére.

 (3) Az MH KIMK teljes készenlétének eléréséhez szükségessé váló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 
módosításának tervezeteit – a HM közigazgatási államtitkára által meghatározottak szerint, a HM jogi és igazgatási 
ügyekért felelős helyettes államtitkárának koordinációja mellett, az  érintett honvédelmi szervezetek vezetői által 
kijelölt szakértők közreműködésével – az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő.

 (4) Az MHP Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében az  utasítás szerint 
tervezett szervezeti változásokkal összefüggő, az  Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és 
kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről szóló 1999. évi VI. törvényben meghatározott adatokról 
a 3. § (2) bekezdése szerinti kezdőnapot megelőző ötvenedik napig teljesíti tájékoztatási feladatait.

5. A pénzügyi ellátással és az ingatlanvagyon átadás-átvételével kapcsolatos feladatok

6. § (1) Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság – az  intézményi és központi, valamint fejezeti kezelésű 
előirányzatok elemi költségvetési javaslatainak elkészítésére vonatkozó feladatokat és követelményeket tartalmazó 
eljárásrendben meghatározott módon és határidőre – elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az MH KIMK 2022. évre 
vonatkozó elemi költségvetésiterv-javaslatát.

 (2) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)
a) az MHP felkérése alapján előkészíti a  honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági 

rendjéről rendelkező szakutasítás módosítását, és
b) előkészíti a  Magyar Államkincstár részére megküldendő, az  MH CKELMK kincstári számlájának 

2021. december 31-ei hatállyal történő megszüntetéséhez, valamint az MH KIMK 3. § (2) bekezdése szerinti 
kezdőnapon hatályba léptethető kincstári számla nyitásához szükséges kezdeményezési dokumentumokat.

 (3) A HM VGH főigazgatója a  2.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott honvédségi szervezet által használt és 
az  MH  KIMK részére átadott ingatlanok esetében kezdeményezi az  ingatlan utaltsági rend módosítását, egyben 
az  MHP javaslatai alapján előterjesztett igényeknek megfelelően kezdeményezi a  Szolgáltatási Szerződés szükség 
szerinti módosítását.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2022. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 33/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel 
összefüggő adatok nyilvántartásáról

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

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A 2. § 2–5. pontja szerinti önálló szervezeti egységek felelősek a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságokkal történő együttműködésért a honvédelmi létfontosságú 
rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  Az utasítás alkalmazásában
1. azonosítás: a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lrtv. Vhr.) 
1.  §  2.  pontja szerinti azonosítás vizsgálatát megalapozó, az  ágazati javaslattevő hatóság koordinálásával, 
az  általa bevont szakmai véleményező szervek, valamint az  ágazati kijelölő hatóság közreműködésével 
végrehajtott szakértői egyeztetési folyamat,

2. ágazati ellenőrzést koordináló szerv feladatait ellátó önálló szervezeti egység: a  honvédelmi létfontosságú 
információs rendszerek kivételével a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: ágazati ellenőrzést 
koordináló szerv),

3. ágazati javaslattevő hatóság feladatait ellátó önálló szervezeti egység: a  Honvédelmi Minisztérium 
(a továbbiakban: HM) Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: ágazati javaslattevő hatóság),

4. ágazati kijelölő hatóság feladatait ellátó önálló szervezeti egység: a  HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: 
ágazati kijelölő hatóság),

5. ágazati nyilvántartó hatóság feladatait ellátó önálló szervezeti egység: a  hadiipari rendszerek kivételével 
a  HM  Védelmi Igazgatási Főosztály, a  hadiipari rendszerek esetében az  MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnokság (a továbbiakban: ágazati nyilvántartó hatóság),

6. ágazati üzemeltető: a  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában 
meghatározott ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem üzemeltetője,

7. szakmai véleményező szerv: a  honvédelmi létfontosságú rendszerelem azonosításához szükséges 
szakismerettel rendelkező honvédelmi szervezet.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása, kijelölése  
és a kijelölés visszavonása

3. § (1) A  honvédelmi szervezetek vezetői folyamatosan vizsgálják a  saját üzemeltetésükbe tartozó, továbbá az  általuk 
irányított vagy vezetett, illetve alárendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek által üzemeltetett 
rendszerelemre vonatkozóan az  R. 2.  §-ában meghatározott honvédelmi ágazati kritériumok és az  Lrtv. Vhr. 
1. melléklete szerinti horizontális kritériumok fennállását.

 (2) Ha a  honvédelmi szervezet által üzemeltetett rendszerelem vonatkozásában legalább egy honvédelmi ágazati 
kritérium fennállása valószínűsíthető, illetve ha az  Lrtv. Vhr. 1.  § 2.  pontjában meghatározott azonosítási vizsgálat 
lefolytatása más okból szükséges, az  ágazati üzemeltető, az  ágazati üzemeltető szolgálati elöljárója, a  szakmai 
véleményező szerv azonosítást kezdeményez az ágazati javaslattevő hatóságnál.

 (3) Az azonosítást az ágazati javaslattevő hatóság saját döntése alapján hivatalból is lefolytathatja.
 (4) Ha az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem már nem esik legalább egy honvédelmi ágazati, vagy 

legalább egy horizontális kritérium alá, a (2) bekezdésben meghatározott szerv azonosítást kezdeményez az ágazati 
javaslattevő hatóságnál a kijelölés visszavonása szükségességének megvizsgálása céljából.
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 (5) Az azonosítás során a javaslattevő hatóság szakmai egyeztetést tart, mely keretében a szakmai véleményező szervek 
nyilatkoznak a  honvédelmi szervezet által üzemeltetett rendszerelem vonatkozásában az  ágazati és a  horizontális 
kritériumok fennállásáról, továbbá a  rendszerelem honvédelmi célú vagy érdekű funkciójáról, tevékenységéről, 
helyettesíthetőségéről, sebezhetőségéről, valamint a  megzavarása vagy megsemmisítése által okozott 
következményekről.  

 (6) Amennyiben az  (5)  bekezdés szerint lefolytatott azonosítás eredményeképpen lehetséges honvédelmi 
létfontosságú rendszerelem kerül beazonosításra, az  ágazati javaslattevő hatóság a  szakmai véleményező szervek 
nyilatkozatai alapján összesített szakmai állásfoglalást készít, amelyet megküld az üzemeltető részére az azonosítási 
vizsgálat lefolytatásának elősegítése céljából.

 (7) Az  ágazati javaslattevő hatóság által megküldött összesített szakmai állásfoglalás figyelembevételével az  ágazati 
üzemeltető lefolytatja az Lrtv. Vhr. 1. § 2. pontja szerinti azonosítási vizsgálatot.

 (8) Az ágazati üzemeltető az azonosítási jelentést a szolgálati elöljárója útján nyújtja be az ágazati kijelölő hatósághoz. 
A szolgálati elöljáró a kézhezvételétől számított 15 napon belül továbbítja az azonosítási jelentést az ágazati kijelölő 
hatóság részére, amelyhez csatolja a  kijelölésre, a  kijelölés mellőzésére, vagy a  kijelölés visszavonására vonatkozó 
állásfoglalását.

 (9) Az  ágazati kijelölő hatóság az  azonosítási jelentést megküldi az  ágazati javaslattevő hatóság részére, amely azt 
véleményezteti a szakmai véleményező szervekkel illetve – szükség szerint – ágazaton kívüli szakértőkkel.

 (10) A  (9)  bekezdésben meghatározott véleményeztetés folyamán, az  abban résztvevő szakmai véleményező szervek, 
illetve szakértők az 1. mellékletben foglalt „szakmai állásfoglalás honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölési 
eljárásában” megnevezésű dokumentum kitöltésével legkésőbb 15 napon belül nyilatkoznak az  azonosítási 
jelentésben foglaltak szakmai megalapozottságáról. A szakmai állásfoglalás tartalmazza
a) az azonosítási jelentésben foglaltakra vonatkozó szakmai állásfoglalást;
b) az R. 2.  §-ában meghatározott honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai teljesülésével 

kapcsolatos véleményt és annak szakmai indokolását;
c) a rendszerelem honvédelmi célú, vagy érdekű funkciójára, tevékenységére, helyettesíthetőségére vonatkozó 

szakmai véleményt;
d) a rendszerelem honvédelmi létfontosságú rendszerelemként történő kijelölésének indokoltságát;
e) a kijelölésre, a kijelölés visszavonására, fenntartására, mellőzésére irányuló javaslatot.

 (11) Az ágazati javaslattevő hatóság az Lrtv. Vhr. 2. § (5) bekezdésében meghatározott javaslatait a szakmai véleményező 
szervek (10) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalása, illetve az azonosítási jelentés alapján állítja össze.

4. §  Az  R. 4/A.  § szerinti gyorsított eljárásban történő kijelölés során a  3.  §-ban foglaltakat az  alábbi eltéréssel kell 
alkalmazni:
a) az azonosítás 3. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladatai mellőzhetők;
b) az üzemeltető által, az  R. 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján megküldött egyszerűsített adatközlő lapot 

az ágazati javaslattevő hatóság a beérkezést követően soron kívül megküldi az illetékes szakmai véleményező 
szervek részére véleményezésre;

c) az illetékes szakmai véleményező szerv haladéktalanul megküldi a  javaslattevő hatóságnak a  szakmai 
állásfoglalását a  3.  § (10)  bekezdés b)–e)  pontjában meghatározott tartalommal és az  1.  melléklet szerinti 
formátumban.

5. §  Az Lrtv. Vhr. 2. § (3) vagy (6) bekezdése alapján kezdeményezett azonosítási vizsgálat esetén is szükséges lefolytatni 
a 3. § (5)–(6) bekezdésében foglalt azonosítást az azonosítási jelentés elkészítését megelőzően.

6. §  Az ágazati kijelölő hatóság a döntését az ágazati üzemeltető szolgálati elöljárója részére tájékoztatásul megküldi.

4. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése

7. § (1) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv éves ágazati ellenőrzési tervet készít, amelyet minden tárgyévet megelőző 
év december 31-ig jóváhagyásra felterjeszt a HM honvédelmi államtitkár részére.

 (2) Az ellenőrzés végrehajtására bizottságot kell létrehozni, amelynek vezetője az ágazati ellenőrzést koordináló szerv 
vezetője vagy az  általa kijelölt személy, tagjai az  R. 5.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervek vezetői által 
delegált szakértők. Szükség esetén az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv vezetője más honvédelmi szervezetet 
vagy külső szakértőt is felkérhet az ellenőrzésben történő részvételre.



1078 H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  2021. évi 9. szám 
3486	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	36.	szám	

 (3) Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv az  ellenőrzés idejéről legkésőbb 15 nappal az  ellenőrzés időpontja előtt 
gazdasági társaság esetén a  HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egysége tájékoztatása mellett tájékoztatja 
az ágazati üzemeltetőt.

 (4) Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv az  ellenőrzésről készült és annak eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet 
az  ellenőrzés végrehajtását követő 60 napon belül megküldi az  R. 5.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
szervezeteken túl a  gazdasági társaságok esetén a  HM vagyonfelügyeletért felelős szervezet, valamint 
az  ellenőrzésben részt vett szervezetek részére is. Az  ágazati üzemeltető a  jegyzőkönyvben foglaltakra 
a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet.

 (5) Az  ellenőrzött rendszerelem üzemeltetőjének – az  R. 5.  § (4)  bekezdésében meghatározott, az  ellenőrzésen 
megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló – intézkedéseit az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv 
véleményezés céljából továbbítja az ellenőrzésbe bevont szervezetek részére. Az ellenőrzésbe bevont szervezetek 
az  intézkedésekre vonatkozó véleményüket 15 napon belül megküldik az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv 
részére. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv az  intézkedésekkel kapcsolatos összegzett véleményét 15 napon 
belül megküldi az  ágazati üzemeltető részére, amely az  összegzett vélemény alapján az  általa megtett 
intézkedéseket felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja vagy kiegészíti.

 (6) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv visszaellenőrzést hajt végre, ha
a) az  ellenőrzés során feltárt hiányosságok jelentős mértékben sértik vagy veszélyeztetik a  honvédelmi érdek 

érvényesülését,
b) az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv összegzett véleménye alapján az  ellenőrzött rendszerelem 

üzemeltetője által, az  ellenőrzésen megállapított hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések 
kiegészítése vagy módosítása vált szükségessé, vagy

c) az ellenőrzést koordináló szervezet vezetője egyéb okból indokoltnak tartja.
 (7) A (6) bekezdés szerinti visszaellenőrzések végrehajtására az ellenőrzés végrehajtásának szabályai irányadók.

5. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek nyilvántartása

8. § (1) Az ágazati nyilvántartási feladatok végrehajtása érdekében az ágazati nyilvántartó hatóság a nyilvántartásra kerülő 
adatoknak megfelelő minősítési szintű adatbázist hoz létre és üzemeltet.

 (2) A  nyilvántartás minősített adatait az  ágazati nyilvántartó hatóság erre alkalmas és e  feladatra rendelt 
számítástechnikai eszközön vagy más adathordozón, a  minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint 
tárolja és kezeli.

6. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem azonosítása, kijelölése és ellenőrzése

9. § (1) Ha a  honvédelmi szervezet vezetője tudomást szerez arról, hogy az  általa irányított vagy vezetett, illetve 
alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek tevékenységi körével összefüggésben van olyan honvédelmi 
ágazaton kívüli rendszerelem, amely legalább egy honvédelmi ágazati kritérium alá esik, a  honvédelmi szervezet 
vezetője javaslatot tesz az ágazati javaslattevő hatóság részére azonosítás lefolytatására.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott javaslat hiányában az  ágazati javaslattevő hatóság hivatalból is lefolytathatja 
az azonosítást.

 (3) Az  ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése során – ideértve 
a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti azonosítási vizsgálat kezdeményezést is – 
a 3. § (5)–(6) és (9)–(11) bekezdésében, a 4. §-ban, valamint az 5. §-ban foglaltak megfelelően irányadók.

10. § (1) Az R. 4. § (8) bekezdésében meghatározott, más ágazatban ki nem jelölt ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú 
rendszerelemek ellenőrzése esetén a honvédelmi ágazati ellenőrzést koordináló szerv vezetője a saját állományából 
kijelöli az  ellenőrzésen részt vevőket, illetve felkéri a  szakmai szempontból érintett, valamint az  ellenőrzéshez 
szükséges szakértelemmel rendelkező honvédelmi szervezeteket a  részvételre. A  felkért honvédelmi szervezetek 
vezetői kijelölik a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket az ellenőrzésben történő részvételre, amelyről 
a honvédelmi ágazati ellenőrzést koordináló szervet értesítik.
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 (2) Az  R. 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott, kettős kijelölésű ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú 
rendszerelem ellenőrzése esetén a  honvédelmi ágazat ellenőrzést koordináló szerve az  ellenőrzésbe bevont 
honvédelmi szervezetek véleményének figyelembevételével gondoskodik arról, hogy a  honvédelmi érdek 
érvényesítését szolgáló megállapítások, javaslatok az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljenek.

7. Információ továbbítással kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) Az Lrtv. Vhr. 2. § (7) bekezdésében meghatározott változásjelentés tartalmáról, az ágazati kijelölő hatóság 8 napon 
belül értesíti az ágazati nyilvántartó hatóságot.

 (2) Az R. 4/A. § (2) bekezdésben meghatározott információkat az ágazati javaslattevő hatóság negyedévente, szükség 
esetén soron kívül biztosítja a  fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett honvédségi szervek 
részére.

 (3) Az ágazati nyilvántartó hatóság, a kijelölt honvédelmi létfontosságú rendszerelem nyilvántartásba vételét követően 
megküldi az  üzemeltető részére a  2.  mellékletben szereplő „Rendkívüli esemény bejelentő lap”-ot az  R. 1.  § 
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott rendkívüli esemény bejelentése céljából.

8. Záró rendelkezések

12. §  Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.

13. §  Hatályát veszti a  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint 
az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 46/2016. (VIII. 25.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 33/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

SZERVEZET
MEGNEVEZÉSE

sz. példány

Nyt. szám:
Hiv. szám:

………………………………………
HM Védelmi Igazgatási Főosztály

főosztályvezető

Budapest

Tárgy: szakmai állásfoglalás honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásában

Tisztelt ………………………………………

A(z) (üzemeltető megnevezése) mint üzemeltető fenti hivatkozási számon megküldött, (rendszerelem 
megnevezése) megnevezésű rendszerelemre vonatkozó azonosítási jelentését szakterületem vonatkozásában 
tanulmányoztam, az  abban vizsgált potenciális létfontosságú rendszerelem(ek) kijelölését a  kockázatelemzés, 
valamint az  ágazati és horizontális kritériumok alapján szakmai szempontból indokoltnak tartom / nem tartom 
indokoltnak.1

Szakmai indokolás:
(A szakmai indoklásnak tartalmaznia kell különösen az alábbi tartalmi elemekre vonatkozó szakmai észrevételeket, 
megállapításokat:)
I. Azonosítási jelentésben foglaltakra vonatkozó szakmai állásfoglalás során szükséges kitérni:

– a kockázatelemzés megalapozottságára;
– az azonosítási jelentésben foglalt észrevételek, hibák, hiányosságok megjelölésére a  dokumentumban 

korrektúra alkalmazásával;
– az R. 2. §-ában meghatározott honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai teljesülésével 

kapcsolatos véleményre és annak szakmai indokolására.
II. Az azonosítási jelentés mellett szükséges megvizsgálni:

– az üzemeltető, illetve a  rendszerelem honvédelmi célú vagy érdekű funkciójának, tevékenységének 
szerepét a honvédelmi feladatok ellátásában;

– a rendszerelem helyettesíthetőségét, kiesésének hatását a honvédelmi ágazatra;
– a rendszerelem honvédelmi létfontosságú rendszerelemként történő kijelölésének indokoltságát.

Budapest, …………………………
Tisztelettel:

  ……………………………………… 

  szervezeti egység vezetője

Készült: X példányban
Egy példány: X lap
Ügyintéző (tel.): X Y (tel.: 00-000)
Kapják:

1 A megfelelő rész aláhúzandó.
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2. melléklet a 33/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY BEJELENTŐ LAP

I. Üzemeltető adatai:
a) Rendszerelem megnevezése:
b) Rendszerelem címe:
c) Elérhetőség (telefon, e-mail):
d) Rendszerelem tevékenységi köre:
e) Rendszerelem ágazati besorolása:

II. Bejelentő (kapcsolattartó) adatai:
a) Név:
b) Elérhetőség:
c) Szervezeti egység:

III. Rendkívüli esemény leírása:
a) Rendkívüli esemény rövid összefoglalása:
b) A rendszerelem által biztosított képességkiesésének becsült ideje:
c) A képesség visszaállításának becsült időpontja:
d) A rendkívüli esemény felszámolására eddig megtett intézkedések:
e) A rendkívüli esemény által okozott képességkiesés felszámolására, helyreállítására szükséges 

intézkedések:
f ) A rendkívüli esemény felszámolásába bevont szervezetek:
g) A rendkívüli esemény szerepelt-e a kockázati tényezők között?
h) A kár bejelentésének helye, ideje:
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A honvédelmi miniszter 34/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek  
ügyeleti és készenléti szolgálatairól

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  Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a  honvédelemért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a  Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), valamint a  Magyar Honvédségnek (a továbbiakban: MH) az  elrendelt 
szolgálatok ellátásában, a velük történő együttműködésben és a működési feltételek biztosításában érintett katonai 
szervezeteire terjed ki.

2. A szolgálati rendszer rendeltetése

2. §  A  riasztás végrehajtása, a  válságkezeléssel összefüggő feladatok szervezett megkezdése, végrehajtása, valamint 
a bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező eseményekre való rugalmas reagálás biztosítása érdekében a HM-ben 
és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél (a továbbiakban: HM szervezetek) az utasításban 
szabályozott állandó vagy eseti szolgálatokat szerveznek.

3. Ügyeleti és készenléti szolgálatok

3. §  Ügyeleti szolgálatok:
a) állandó ügyeleti szolgálat a HM Ügyelet (a továbbiakban: HM Ü),
b) eseti ügyeleti szolgálatok a HM Válságreagáló Rendszer (a továbbiakban: HM VRR) ügyeleti szolgálatai, melyek

ba) a HM Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT) és
bb) a HM Válságkezelő Csoport (a továbbiakban: HM VCS).

4. §  Készenléti szolgálatok:
a) Szervezeti Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: SZKSZ),
b) Honvédelmi Igazgatási Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HIKKSZ),
c) Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat,
d) HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HM SKSZ),
e) Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: LBKSZ),
f ) Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: KLHKSZ),
g) Baleseti Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: BKSZ),
h) HM Infrastrukturális Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HM IKSZ),
i) HM Határforgalmi Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HM HKSZ),
j) HM Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HM TKSZ),
k) Riasztó-értesítő Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: RÉKSZ),
l) Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: SOKSZ),
m) Múzeumi Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: MKSZ) és
n) HM VRR Készenléti Szolgálat (a továbbiakban együtt: HM VRRKSZ).

5. §  Az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) és az alárendeltségébe 
tartozó katonai szervezetek készenléti és ügyeleti szolgálatainak létrehozásával és ellátásával összefüggő 
követelményeket – különösen a  szolgálat megnevezését, rendeltetését, feladatait, eligazítását, felkészülésének 
rendjét, más szolgálatokkal történő együttműködését, tartózkodási helyét, szolgálati helyre történő beérkezésének 
rendjét – a jelen utasításhoz kapcsolódóan, saját hatáskörében állapítja meg.

6. §  A  KNBSZ főigazgatója a  KNBSZ ügyeleti és készenléti szolgálatainak létrehozásával és ellátásával összefüggő 
követelményeket – különösen a  szolgálat megnevezését, rendeltetését, feladatait, eligazítását, felkészülésének 
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rendjét, más szolgálatokkal történő együttműködését, tartózkodási helyét, szolgálati helyre történő beérkezésének 
rendjét – a jelen utasításhoz kapcsolódóan, saját hatáskörében állapítja meg.

7. § (1) A  miniszter, a  HM parlamenti államtitkár, a  HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT), 
a  HM  közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT), a  helyettes államtitkárok, az  MH PK, a  kabinetfőnök, 
valamint a HM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló HM utasítás szerinti HM önálló szervezeti egységeinek 
vezetői által kijelölt ügyintézők munkanapokon a hivatali munkaidő utolsó órájában tájékoztatják a HM Ü-t a jelen 
bekezdésben meghatározott vezetők munkaidőn túli elérhetőségéről.

 (2) Az  ügyeleti és készenléti szolgálatok szervezéséért felelős HM szervek, szervezetek vezetői, továbbá a  HM Ü, 
a  HM  HOT és HM VCS vonatkozásában a  HM HOÁT szolgálati intézkedésben szabályozzák különösen 
az  alárendeltségükben működtetett szolgálatok feladatát, rendeltetését, hatáskörét, kötelmeit, a  váltás- és más 
szolgálatokkal történő együttműködés rendjét, a személyi és tárgyi feltételek biztosítását, továbbá a laktanyán kívüli 
készenléti szolgálatok tekintetében a  beérkezési kötelezettség normaidejét a  Magyar Honvédség Szolgálati 
Szabályzatának kiadásáról szóló HM rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban.

 (3) A  szervezetek vezetői saját hatáskörben szabályozzák alárendeltjeik szolgálatellátását, felügyeletét és egymás 
közötti kapcsolattartásuk rendjét.

 (4) A HM, az MH és a KNBSZ vezető ügyeleti szolgálatai folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen utasítás hatálya alá 
tartozó, hatáskörükbe és illetékességükbe tartozó ügyekről.

4. HM Ügyelet

8. § (1) A  Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer (a továbbiakban: HÁVR) békeidőben is állandó jelleggel ügyeleti 
szolgálatként működő eleme a HM Ü.

 (2) A HM Ü rendeltetését és feladatait önálló HM utasítás határozza meg.
 (3) A HM Ü-nek a HÁVR bevezetéséről, valamint az annak részét képező HM VRR részletes működtetésével kapcsolatos 

egyes feladatokról szóló HM utasításban meghatározott egyes feladatait – annak működésének megkezdéséig – 
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet (a továbbiakban: MH KÜ) látja el.

 (4) A  szolgálatot folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) állományába tartozó hivatásos 
vagy szerződéses katona látja el.

5. HM Honvédelmi Operatív Törzs

9. § (1) A HÁVR ideiglenes ügyeleti szolgálatként működő eleme a HM HOT, mely működése időszakában a HÁVR központi 
irányító szerve.

 (2) A HM HOT rendeltetését és feladatait a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak 
részét képező HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 
HM utasítás határozza meg.

 (3) A  HM kormánytisztviselői részére a  (2)  bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak 
szerint ügyelet rendelhető el.

6. HM Válságkezelő Csoport

10. § (1) A  HÁVR ideiglenes ügyeleti szolgálatként működtethető eleme a  HM VCS, mely működésének időszakában 
válságkezeléshez kapcsolódó célfeladatokat lát el.

 (2) A HM VCS rendeltetését és feladatait a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak 
részét képező HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 
HM utasítás határozza meg.

 (3) A  HM kormánytisztviselői részére a  (2)  bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak 
szerint ügyelet rendelhető el.
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7. Szervezeti Készenléti Szolgálat

11. § (1) A HM szervezeteknél működő SZKSZ rendeltetése a HM szervezet vezetőjének távollétében a HM szervezetet érintő 
kérdésekben a döntéshozatal és a szükséges intézkedések megtétele.

 (2) Az SZKSZ-be HM szervezetenként egy fő a HM szervezet vezetői állományából, heti váltással kerül kijelölésre.
 (3) Az érintett HM szervezetek szolgálatvezénylést készítenek, amelyeket a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig 

megküldenek a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

8. Honvédelmi Igazgatási Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat

12. § (1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló HM rendelet alapján  
a) a katasztrófavédelemmel kapcsolatos HM szintű azonnali intézkedések megtétele,
b) a minisztériumi politikai és szakmai felsővezetők információval való ellátása és
c) a  honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi közreműködésével kapcsolatos védelmi igazgatási, valamint 

külső-belső koordinációs feladatok ellátása
érdekében HIKKSZ működik.

 (2) A  HIKKSZ készenléti jellegű feladatait HM VRRKSZ laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretében a  HM HOT 
állományából heti váltásban négy fő látja el.

 (3) Aktivizálására a HOT teljes állományának riasztása nélkül is sor kerülhet.
 (4) A  HIKKSZ aktivizálása esetén, annak szakfeladatait a  (2)  bekezdésben meghatározott állomány HM HOT ügyeleti 

szolgálat keretein belül látja el.
 (5) A HIKKSZ feladatát, az eligazítás és felkészülés rendjét a HM VRRKSZ és HM HOT-ra vonatkozó szolgálati intézkedések 

szabályozzák.
 (6) A szolgálat tevékenysége során együttműködik

a) az MH KÜ-vel,
b) a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer MH-n belüli felsőszintű katonai vezetési feladatokat ellátó 

elemével,
c) a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet Kezelési Központjával és
d) a katasztrófavédelemben érintett tárcák és szervek ügyeleti szolgálataival.

 (7) A HIKKSZ szolgálatvezénylése a HM VRRKSZ összesített szolgálatvezénylésében jelenik meg.

9. Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat

13. § (1) A HM-ben és a HM szervezeteknél a nyomozótiszti készenléti szolgálatot heti váltással egy fő nyomozótiszt látja el, 
a következők szerint:
a) a  HM-ben a  készenléti szolgálatot ellátó nyomozótiszteket – HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály 

(a  továbbiakban: HM IJKF) állományából a  főosztályvezető javaslatára – a  HM KÁT határozatban jelöli ki, 
és vezényli a szolgálat ellátására,

b) a  HM szervezeteknél a  nyomozótiszteket az  állományilletékes parancsnok, vezető jelöli ki, és vezényli 
a szolgálat ellátására.

 (2) A  készenléti szolgálatot ellátó nyomozótisztek folyamatos elérhetőségét az  ügyeleti szolgálatok útján szolgálati 
telefon útján kell biztosítani.

 (3) A szolgálat feladatát, az eligazítás, a felkészülés, valamint a nyomozótisztek rendszeres szakmai képzésének rendjét 
a HM IJKF főosztályvezetője határozza meg.

 (4) A  Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat havi szolgálatvezénylésének egy példányát a  HM IJKF a  tárgyhónapot 
megelőző hónap 20. napjáig megküldi a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

10. HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat

14. § (1) A sajtónyilvánosság folyamatos – hivatali munkaidőn túli, szabad-, pihenő- és munkaszüneti napokon is történő – 
biztosítása érdekében a  HM sajtófőnök közvetlen irányítása alatt működő kommunikációs szervezeti egység 
hivatásos vagy szerződéses katona, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló szakállománya, 
továbbá az  MH katonai szervezeteitől esetileg munkavégzésre a  kommunikációs szervezeti egységhez vezényelt 
hivatásos- vagy szerződéseskatona-állományából egy fő, heti váltásban HM SKSZ-t lát el.
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 (2) A HM állományúakra vonatkozó havi szolgálatvezénylést a HM sajtófőnök hagyja jóvá.
 (3) A HM sajtófőnök közvetlen irányítása alatt működő kommunikációs szervezeti egység MH BHD állományába tartozó 

szakállományra vonatkozó szolgálatvezénylés-javaslatot a  HM sajtófőnök javaslatára az  MH BHD parancsnoka 
hagyja jóvá.

 (4) Az MH katonai szervezeteitől esetileg a HM sajtófőnök közvetlen irányítása alatt működő kommunikációs szervezeti 
egységhez munkavégzésre vezényelt hivatásos- és szerződéseskatona-állományra, honvédelmi alkalmazottra 
vonatkozó szolgálatvezénylés-javaslatot a HM sajtófőnök javaslatára a vezénylő MH katonai szervezet parancsnoka 
hagyja jóvá.

 (5) A  jóváhagyott, egységes iratba foglalt összesített szolgálatvezénylést a  HM sajtófőnök a  tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig megküldi a HM Ü működtetéséért felelős szerve, valamint az MH BHD részére.

 (6) A  HM SKSZ-t ellátó állomány feladatait, az  eligazítás és a  felkészülés rendjét – a  7.  § (2)  bekezdése 
figyelembevételével, a  HM sajtófőnök szakmai javaslata alapján – a  HM Miniszteri Titkárság titkárságvezetője 
szolgálati intézkedésben határozza meg.

 (7) A HM SKSZ-t ellátók a jelen utasítás hatálya alá tartozó tevékenységükben szakmailag közvetlenül a HM sajtófőnök 
alárendeltjei.

 (8) A HM SKSZ-t ellátók hivatali munkaidőn túli kiértesítése a szolgálat ellátásához biztosított szolgálati mobiltelefonon 
keresztül történik. A  HM sajtófőnök a  kiértesítés érdekében a  HM SKSZ által használt dedikált szolgálati telefon 
hívószámát a HM Ü részére biztosítja.

 (9) A HM SKSZ-t ellátók a szakterületüket érintően az utasítás szerinti ügyeleti és készenléti szolgálatok bármelyikétől 
tájékoztatást kérhetnek.

 (10) A  HM kormánytisztviselője részére az  (1)  bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak 
szerint készenlét rendelhető el.

11. Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálat

15. § (1) Az állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos bejelentések 
vétele érdekében, valamint a  szakmai vizsgálatok lefolytatásának megindítására az  állami közlekedésbiztonsági 
szervnél LBKSZ működik.

 (2) Az LBKSZ-t egyidejűleg három fő heti váltásban látja el. A szolgálatot a HM Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló 
Osztály állományába tartozó, továbbá az oda vezényelt hivatásos vagy szerződéses állományú katona láthatja el.

 (3) A szolgálat ellátásával összefüggő követelményeket – különösen a szolgálat feladatait, a szolgálatot adó személyek 
eligazításának és felkészülésének rendjét, tartózkodási helyét, szolgálati helyre történő beérkezésének 
normaidejét – a HM KÁT Titkárság titkárságvezetője szolgálati intézkedésben határozza meg.

12. Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat

16. § (1) A  katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, az  állami légijárművel 
bekövetkezett légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos azonnali intézkedések megtétele 
érdekében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás megindítására a katonai légügyi hatósági feladatok ellátására 
kijelölt szervnél KLHKSZ működik.  

 (2) A  KLHKSZ-t egyidejűleg három fő heti váltásban látja el. A  szolgálatot a  HM Állami Légügyi Főosztály 
(a  továbbiakban: HM ÁLF) állományába tartozó, továbbá az  oda vezényelt hivatásos és szerződéses állományú 
katona vagy HM állományú kormánytisztviselő láthatja el.

 (3) A  HM ÁLF kormánytisztviselője részére az  (1)  bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak 
szerint készenlét rendelhető el.

 (4) A szolgálat ellátásával összefüggő követelményeket – különösen a szolgálat feladatait, a szolgálatot adó személyek 
eligazításának és felkészülésének rendjét, tartózkodási helyét, szolgálati helyre történő beérkezésének 
normaidejét – a HM ÁLF főosztályvezetője szolgálati intézkedésben határozza meg.
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13. Baleseti Készenléti Szolgálat

17. § (1) A munkavédelemről szóló törvény alapján a közúti balesetek kivételével a HM illetékességi körében történt súlyos, 
valamint a  kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a  lövés vagy robbanás okozta balesetek eredményes, 
gyors kivizsgálása és a  szükséges intézkedések megtétele érdekében a  HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: 
HM HF) állományából két fő heti váltással BKSZ-t lát el.

 (2) A  BKSZ közvetlenül a  HM HF főosztályvezetőjének van alárendelve. Az  (1)  bekezdés szerinti baleseti események 
esetén a  HM Ü és a  BKSZ kölcsönösen tájékoztatja egymást. A  vizsgálat megkezdéséről és a  helyszíni szemle 
befejezéséről a BKSZ tájékoztatást ad a HM Ü-nek.

 (3) A  készenléti szolgálatot ellátókat – a  HM HF főosztályvezetőjének javaslatára – a  HM JIHÁT jelöli ki, és a  HM HF 
főosztályvezetője vezényli szolgálatba.

 (4) A  szolgálat ellátásával összefüggő követelményeket a  HM HF főosztályvezetője – a  7.  § (2)  bekezdése 
figyelembevételével – szolgálati intézkedésben határozza meg.

 (5) A  BKSZ havi szolgálatvezénylésének egy példányát a  szolgálatot szervező HM szerv a  tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig megküldik a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

14. HM Infrastrukturális Készenléti Szolgálat

18. § (1) A  HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok folyamatos és megbízható üzemeltetésének biztosítására az  egyes 
elhelyezési feladatok végrehajtásának rendjéről szóló HM utasításban megjelölt Szolgáltatási Szerződés hatálya alá 
tartozó ingatlant használó katonai szervezetek által telefonon, munkaidőn túl kezdeményezett értékhatár feletti, 
azonnali üzemzavar-elhárítási igények elbírálása érdekében a  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: 
HM VGH) főigazgatójának alárendeltségében a HM IKSZ jár el.

 (2) A HM IKSZ szolgálati elöljárója a HM VGH főigazgatója.
 (3) A HM IKSZ-t a HM VGH Ingatlankezelési Igazgatóság állományából kijelölt egy fő heti váltással látja el. A szolgálatot 

adók névjegyzékét és vezénylését a HM VGH főigazgatója hagyja jóvá.
 (4) A HM IKSZ-t ellátók hivatali munkaidőn túli kiértesítése a szolgálat ellátásához biztosított szolgálati mobiltelefonon 

keresztül történik. A  HM IKSZ-t ellátók a  kiértesítés érdekében a  szolgálati mobiltelefonszámot a  HM Ü részére 
biztosítják.

 (5) A  HM IKSZ havi szolgálatvezénylésének egy példányát a  szolgálatot szervező szervezet a  tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig megküldi a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

15. HM Határforgalmi Készenléti Szolgálat

19. § (1) Az ideiglenes határnyitással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló HM utasításban, valamint a határátlépéssel 
járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló HM utasításban meghatározott, hivatali munkaidőn 
túl végrehajtandó ideiglenes határnyitásokkal technikai engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat a  HM VGH 
alárendeltségében működő HM HKSZ végzi.

 (2) A HM HKSZ szolgálati elöljárója a HM VGH főigazgatója.
 (3) A  HM HKSZ-t a  HM VGH Nemzetközi Igazgatóság, Vám, Jövedéki és Határforgalmi Osztály állományából kijelölt 

egy fő heti váltással látja el. A szolgálatot adók névjegyzékét és vezénylését a HM VGH főigazgatója hagyja jóvá.
 (4) A HM HKSZ-t ellátók hivatali munkaidőn túli kiértesítése a szolgálat ellátásához biztosított szolgálati mobiltelefonon 

keresztül történik. A  HM HKSZ-t ellátók a  kiértesítés érdekében a  szolgálati mobiltelefonszámot a  HM Ü részére 
biztosítják.

 (5) A HM HKSZ havi szolgálatvezénylésének egy példányát a szolgálatot szervező szervezet a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig megküldik a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

16. HM Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat

20. § (1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet, a tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
szóló kormányrendelet, valamint a  tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló BM rendelet alapján 
a  honvédelmi szervezeteknél bekövetkezett tűzesetek tűzvizsgálati eljárásai azonnali megkezdésének személyi és 
tárgyi feltételei biztosítása érdekében a HM HF-nél heti váltással két fő TKSZ-t lát el.
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 (2) A  HM TKSZ közvetlenül a  HM HF főosztályvezetőjének van alárendelve. Tűzeset bekövetkeztekor a  HM Ü és 
a  HM  TKSZ tájékoztatja egymást. A  vizsgálat megkezdéséről és a  helyszíni szemle befejezéséről a  HM TKSZ 
tájékoztatást ad a HM Ü-nek.

 (3) A  készenléti szolgálatot ellátókat – a  HM HF főosztályvezetőjének javaslatára – a  HM JIHÁT jelöli ki, és a  HM HF 
főosztályvezetője vezényli szolgálatba.

 (4) A  szolgálat ellátásával összefüggő követelményeket a  HM HF főosztályvezetője – a  7.  § (2)  bekezdése 
figyelembevételével – szolgálati intézkedésben határozza meg.

 (5) A HM TKSZ havi szolgálatvezénylésének egy példányát a szolgálatot szervező HM szerv a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig megküldi a HM Ü működtetéséért felelős szerv részére.

17. Riasztó-értesítő Készenléti Szolgálat

21. § (1) A HM meghatározott állományának riasztása, kiértesítése, továbbá egyéb riasztási feladatok végrehajtása érdekében 
a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztályon, a  HM Védelempolitikai Főosztályon, a  HM Gazdasági Tervezési és 
Szabályozási Főosztályon, a HM Jogi Főosztályon és a HM Védelmi Igazgatási Főosztályon (a továbbiakban: HM VIF) 
egy-egy fő RÉKSZ-et lát el.

 (2) A  szolgálatot elláthatja az  (1)  bekezdésben felsorolt HM szervek állományába tartozó, továbbá oda vezényelt 
hivatásos vagy szerződéses állományú katona.

 (3) A  szolgálat feladatát, az  eligazítás és felkészülés rendjét a  7.  § (2)  bekezdése szerint az  illetékes főosztályvezető 
szolgálati intézkedésben szabályozza.

 (4) Az  érintett HM önálló szervezeti egység saját állománya vonatkozásában havi szolgálatvezénylést készít, mely 
egyben a  vezényelt állomány vonatkozásában szolgálatvezénylés javaslat. Ezt a  tárgyhónapot megelőző hónap 
20. napjáig megküldi a HM Ü működtetéséért felelős szerv, valamint a vezénylő MH szervezet részére.

 (5) A szolgálatot ellátó állomány névjegyzékét, valamint a havi szolgálatvezénylést a HM állományúak vonatkozásában 
az  érintett főosztályvezető vagy titkárságvezető, az  MH állományúak vonatkozásában az  érintett főosztályvezető 
vagy titkárságvezető javaslata alapján a vezénylő MH szervezet parancsnoka hagyja jóvá.

 (6) HM szinten a RÉKSZ-el rendelkező főosztályok kapcsolattartóinak évente egy alkalommal végrehajtandó központi 
felkészítéséért és a  RÉKSZ-ek által alkalmazott riasztási rend naprakészen tartásáért a  HM Katonai Irányítási és 
Válságkezelési Főosztály (a továbbiakban: HM KIVF) felelős.

18. Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat

22. § (1) A  HM VIF-en működő SOKSZ rendeltetése a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása a speciális működési helyszíneken.

 (2) A SOKSZ-ot a HM VIF Speciális Objektumok és Létfontosságú Infrastruktúra Osztály állományából egy fő hivatásos 
vagy szerződéses állományú katona heti váltásban látja el.

 (3) A SOKSZ riasztása a HM Ü által szolgálati telefonon keresztül történik.
 (4) A  SOKSZ ellátásával kapcsolatos követelményeket – különösen a  SOKSZ feladatait, a  SOKSZ-ot ellátó személyek 

vezénylésének, felkészülésének, eligazításának rendjét és a  szolgálatteljesítési helyre történő beérkezésének 
normaidejét – a HM VIF főosztályvezetője szolgálati intézkedésben szabályozza.

 (5) A  HM VIF havi szolgálatvezénylést készít, amelyet a  tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig megküld a  HM Ü 
működtetéséért felelős szerv részére.

19. Múzeumi Készenléti Szolgálat

23. § (1) A  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) keretein belül a  Hadtörténeti Múzeum 
(a  továbbiakban: Múzeum) szakfeladatainak ellátására, valamint a  Múzeum kiállításainak állagmegóvására és 
felügyeletére MKSZ működik egy fővel.

 (2) Az MKSZ a HM HIM állományából kerül kijelölésre, és feladatát heti váltásban látja el.
 (3) Az  MKSZ ellátásával összefüggő követelményeket – különösen annak feladatait, a  szolgálatot adó személyek 

eligazításának, felkészülésének rendjét, tartózkodási helyét, szolgálati helyre történő beérkezésének normaidejét – 
a HM HIM parancsnoka szolgálati intézkedésben szabályozza.

 (4) A HM HIM havi szolgálatvezénylést készít, amelyet a  tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig megküld a HM Ü 
működtetéséért felelős szerv részére.
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20. HM Válságreagáló Rendszer Készenléti Szolgálat

24. § (1) A  honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörébe tartozó válságkezelési és katasztrófavédelmi feladatok során 
szükséges felső szintű döntések és szabályzók előkészítése, azok végrehajtásának irányítása, az  ágazat, különösen 
az 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 megkezdése érdekében HM VRRKSZ működik.

 (2) HM VRRKSZ-t lát el a  9.  § (1)  bekezdése szerinti HM HOT ideiglenesen működő ügyeleti szolgálat első váltásának 
állománya, biztosítva ezzel a HM HOT aktivizálása esetén szükséges feladatainak meghatározott normaidőn belüli 
megkezdését.

 (3) A HM VRRKSZ laktanyán kívüli készenléti szolgálatként heti váltásban legfeljebb tizenöt fő látja el.
 (4) A  HM VRRKSZ feladatát, különösen a  személyi állománya eligazításának és felkészülésének rendjét a  7.  § 

(2) bekezdése figyelembevételével a HM HOÁT szolgálati intézkedésben szabályozza.
 (5) A szolgálatot elláthatja a HM és az MH állományába tartozó hivatásos és szerződéses katona, továbbá HM állományú 

kormánytisztviselő.
 (6) A  HM kormánytisztviselője részére az  (1)  bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a  kormányzati 

igazgatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak 
szerint készenlét rendelhető el.

 (7) A  HM VRRKSZ mellett a  HÁVR-t támogató HM-I ügyviteli és informatikai, továbbá az  MHP HM HOT összekötői 
feladatok készenléti szolgálattal történő ellátását az 5. § alapján az MH PK szabályozza.

 (8) A  HM KÁT, valamint a  szolgálatellátásban érintett HM szervezet és MH katonai szervezet vezetője alárendeltsége 
vonatkozásában kijelöli a szolgálatba vezényelhető állományt.

 (9) A  HM KIVF az  érintett HM szervek, HM szervezet és MH katonai szervezet által a  tárgyhónapot megelőző hónap 
15.  napjáig részére megküldött szolgálatvezénylések alapján, havonta egységes iratba foglalt összesített 
szolgálatvezénylést készít a  HM VRRKSZ-ről, továbbá a  HM HOT működését támogató készenléti szolgálatokról, 
melyet a HM HOÁT ad ki. Az összesített szolgálatvezénylés egy példányát a HM KIVF közvetlenül megküldi a HM Ü 
működtetéséért felelős szerv részére a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig. A hóközi szolgálat módosításokat 
a  vezénylő szervezetek a  szolgálatvezénylést koordináló HM KIVF részére küldik meg. A  havi vezénylési időszak 
végén a  HM HOÁT által kiadásra kerül a  tényleges tárgyhavi szolgálat ellátást tartalmazó egységes iratba foglalt 
összesített szolgálatvezénylés, melynek HM-re vonatkozó kivonati példánya megküldésre kerül a  HM személyügyi 
feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége részére.

21. Záró rendelkezések

25. §  Ez az utasítás 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

26. § (1) Az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a  jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági 
kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 2/2020. (I. 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 2.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2. § A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat szerinti biztonsági ügyelet 
feladatait a  Honvédelmi Minisztérium Ügyelet (a továbbiakban: HM Ü) működésének megkezdéséig a  Magyar 
Honvédség Központi Ügyelet (a továbbiakban: MH KÜ) – alapfeladatai ellátása mellett –, utána a HM Ü látja el.”

 (2) Az Ut1. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  HM Ü működésének megkezdéséig meglévő, az  ügyeletes minisztériumi felsővezetőnek MH KÜ feletti, 
kizárólag annak biztonsági ügyeleti feladatrendszerével kapcsolatos irányítási jogkörei nem érintik 
az MH parancsnokának jogszabályban biztosított vezetési jogköreit.”

 (3) Az Ut1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatokat ellátó politikai vagy szakmai felsővezetők heti váltásonkénti 
beosztását havonta a  HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság a  tárgyhónapot megelőző hónap 23. napjáig állítja 
össze, és megküldi a HM Ü működésének megkezdéséig az MH KÜ, utána a HM Ü, valamint a HM Katonai Irányítási 
és Válságkezelési Főosztály részére. A HM Ü működésének megkezdéséig az MH KÜ, utána a HM Ü a tárgyhónapot 
megelőző hónap 25. napjáig megküldi az ügyeletes minisztériumi felsővezetők tárgyhavi beosztását a rendészetért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti feladatokat ellátó szervének (a továbbiakban: 
Kormányügyelet).”
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 (4) Az Ut1. 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A HM Ü működésének megkezdéséig az MH KÜ, utána a HM Ü – a működésére vonatkozó belső rendelkezésben 
meghatározott jelentésekkel egyidejűleg – az  ügyeletes minisztériumi felsővezetőt azonnal köteles tájékoztatni 
a 4. §-ban szereplő eseményekkel kapcsolatos információkról.
(10) A  Közigazgatási Államtitkári Titkárság az  ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatokat ellátók személyi 
körében, továbbá elérhetőségeikben bekövetkezett változásokról a HM Ü működésének megkezdéséig az MH KÜ, 
utána a HM Ü útján haladéktalanul tájékoztatja a Kormányügyeletet.”

 (5) Hatályát veszti az Ut1. 3. § (3) bekezdése.

27. §  A minősítői jogkör átruházásáról szóló 45/2018. (XII. 13.) HM utasítás 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Feladat- és hatáskörükben, adat „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintre történő minősítésére 
jogosultak a  (2)  bekezdésben az  adat „Szigorúan titkos!” minősítési szintre történő minősítésére felhatalmazott 
személyek, valamint]
„c) a  Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer HM Honvédelmi Operatív Törzs váltásvezetője, a  HM Ügyelet 
váltásvezetője, az  MH Központi Ügyelet váltásparancsnoka, az  MHP Integrált Műveleti Központ váltásvezetője és 
az országos illetékességű ügyeleti és készenléti szolgálatok parancsnokai vagy vezetői a szolgálatellátás idejére és”

28. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti 
szolgálatairól szóló 5/2019. (I. 31.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 35/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

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

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

2. § (1) A  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatokat a  HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály 
(a  továbbiakban: HM KIVF) a  HM fejezetnél a  Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való 
közreműködés (Katasztrófavédelmi feladatok) címrendkódjai alatt elkülönítetten tervezi a  végleges felhasználás 
helyének megfelelő alcímen.

 (2) A  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezése, felhasználása a  HM honvédelmi államtitkár 
(a  továbbiakban: HM HOÁT) által évente, az  éves költségvetés tervezés folyamatához igazodva, szakutasításban 
kiadott irányelvek szerint történik.

3. § (1) Az  irányelveket tartalmazó HM HOÁT szakutasítás-tervezetet a  HM KIVF készíti elő, a  katasztrófavédelmi feladatok 
tervezésében érintett honvédelmi szervezetek javaslatainak figyelembevételével.

 (2) Az  irányelveket tartalmazó HM HOÁT szakutasítás alapján elkészített erőforrás- és költségszükségleti, valamint 
kiadási igényterv keretszámaival egyező elemi költségvetést a  HM központi pénzügyi szervezete terjeszti fel 
jóváhagyásra.

 (3) A katasztrófavédelmi előirányzatot felhasználó honvédelmi szervezet az  időarányos felhasználásról készített 
jelentését a  tárgyév július 31-éig, az  éves felhasználásról készített jelentését a  tárgyévet követő február 1-jéig 
a HM KIVF útján terjeszti fel a HM HOÁT részére.
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 (4) A  HM KIVF a  (3)  bekezdésben meghatározott felterjesztett jelentésekből összesített jelentést készít, melyet 
szeptember 1-jéig, valamint február 15-éig a  HM HOÁT részére történő felterjesztéssel egyidejűleg tájékoztatásul 
megküld a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály részére.

 (5) A  jóváhagyott előirányzatok évközi módosítását a  HM KIVF főosztályvezető egyetértésével, a  belső rendelkezések 
szerint kell végrehajtani.

4. § (1) A védekezés során felmerülő kiadásokról nyilvántartást kell vezetni.
 (2) A  tényleges többletköltségek visszapótlására, megtéríttetésére a  tárca igényeit az  állami költségvetés általános 

tartaléka terhére kell benyújtani.

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

6. §  Hatályát veszti a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról szóló 
61/2010. (V. 20.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 36/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának 
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának 
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  utasítás hatálya – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerint 
honvédelmi szervezetre terjed ki.”

2. § (1) Az Utasítás 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt használhatja az  MH vezénylő zászlósa és 
a HM altiszti főreferens havi 2000 km térítésmentes futásteljesítménnyel.”

 (2) Az Utasítás 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. §-ban meghatározott személygépkocsi-használatra jelen utasítás alapján jogosult:
a) a HM főosztályvezetők, titkárságvezetők,
b) a HM sajtófőnök,
c) a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója,
d) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
e) a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tábori püspökei és a vezető tábori rabbi,
f ) a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke,
g) az MHP törzsfőnökhelyettesei,
h) az MHP csoportfőnökei,
i) az  MH parancsnoka alárendeltségébe tartozó önálló állománytáblával rendelkező szervezetek parancsnokai, 
valamint
j) az MH Egészségügyi Központ Honvédkórház főigazgatója.”
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3. §  Az Utasítás 7. § k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata a  következő feltételekkel illeti meg 
a jogosultat:)
„k) a  jogosult köteles az  évente szervezett vezetési tréningen részt venni, amelyet a  3.  § (4)  bekezdés a)–e) és 
j)  pontjai tekintetében a  HM üzemeltetésért felelős szervezete, míg az  f )–i)  pontok tekintetében az  MHP és 
az alárendelt üzemeltetésért felelős szervezete szervez meg;
l) a jogosult a személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata során a személygépkocsiban 
okozott, illetve felmerült kár megtérítéséért a Hjt.-ben és a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő 
károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben (a továbbiakban: 10/2013. 
HM  rendelet), a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvényben (a továbbiakban: Haj.tv.), 
valamint a Kit.-ben meghatározott szabályok szerint felel.”

4. §  Az Utasítás 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Jogtalan igénybevétel esetén az  MH ARB a  Hjt., a  Haj.tv., valamint a  Kit. alapján fegyelmi, illetve kártérítési 
eljárást kezdeményez, továbbá kezdeményezheti a  HM közigazgatási államtitkárnál, illetve a  Magyar Honvédség 
parancsnokánál a jogosultság visszavonását.”

5. §  Az Utasítás 13/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  személygépkocsi használatára a  3.  mellékletben meghatározott minta szerint megkötött szerződés alapján 
kerül sor.”

6. §  Az Utasítás 13/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/B. § (1) A 3. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti jogosultak számára a megbízatásuk időtartamára az MH ARB kiadja 
a  4.  melléklet szerinti engedélyt. Az  engedély kiállításához a  jogosult megbízását csatolni kell. Az  engedélyt 
a menetokmányokkal együtt kell tárolni.
(2) A 3. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti jogosultat a személygépkocsi használata a következő feltételekkel illeti meg:
a) a személygépkocsi biztonságos őrzéséért az f ) pont szerinti felelősséggel tartozik,
b) a személygépkocsit hétvégén magánál tarthatja,
c) terhelik a személygépkocsi elhelyezésével, tárolásával kapcsolatos költségek,
d) a  jelen utasítás szabályozási körébe tartozó használat során a  személygépkocsi külföldre a  (7)  bekezdés szerint 
veheti igénybe,
e) a személygépkocsiban más személyeket csak saját felelősségére szállíthat, és
f ) a személygépkocsi használata során a személygépkocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítéséért a Hjt.-ben 
és a 10/2013. HM rendeletben, illetve a Kit.-ben meghatározott szabályok szerint felel.
(3) A 3. § (2a) bekezdése szerinti használat során jogtalan igénybevételnek minősül, ha a jogosult
a) a személygépkocsit engedély nélkül használja,
b) a személygépkocsi vezetését jogosulatlan személy részére engedi át,
c) a személygépkocsit érvényes menetokmányok nélkül veszi igénybe.
(4) A  3.  § (2a) és (2b)  bekezdése szerinti használat során a  9.  §-ban és a 13.  § (2)–(4)  bekezdésében foglaltakat is 
alkalmazni kell.
(5) A 3. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti használat során havi menetlevelet kell alkalmazni.
(6) A  személygépkocsi használatára jogosító engedély hatályát veszti, ha a  jogosultnak az  engedélyt megalapozó 
beosztásában változás történik. Az  érvénytelen engedélyt a  kiállító szervezet részére haladéktalanul vissza kell 
küldeni.
(7) A személygépkocsi magáncélú külföldi igénybevétele esetén
a) az igénybevétel feltétele, hogy
aa) polgári rendszámmal rendelkezzen,
ab) az  igénybe vevő saját hatáskörben, illetve saját költségén az  adott időszakra teljes körű, önrész nélküli, 
az érintett országra érvényes CASCO biztosítást kössön,
b) az igénybe vevő részére az államhatáron túl üzemanyagkártya nem biztosítható, és
c) az igénybe vevő a (2) bekezdés f ) pontja szerinti felelősséggel tartozik.”
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7. § (1) Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Utasítás 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Utasítás 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. §  Az Utasítás
a) 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 12/A.  §-ában, 

13/A. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” 
szöveg,

b) 3.  § (2)  bekezdésében az  „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény” szövegrész helyébe 
az „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnökéhez” szövegrész helyébe a „Magyar 
Honvédség parancsnokának” szöveg,

d) 3/A. alcím címében, 13/A. § (1), (6) és (11) bekezdésében az „A HVKFH, a HVKFKH és az MH vezénylő zászlós” 
szövegrész helyébe az „Az MH vezénylő zászlós és a HM altiszti főreferens” szöveg,

e) 13/A.  § (2)  bekezdésében az  „A HVKFH, a  HVKFKH és az  MH vezénylő zászlós” szövegrészek helyébe 
az „Az MH vezénylő zászlós és a HM altiszti főreferens” szöveg,

f ) 13/A. § (3), (4), (6), (7) és (10) bekezdésében az „a HVKFH, a HVKFKH és az MH vezénylő zászlós” szövegrész 
helyébe az „az MH vezénylő zászlós és a HM altiszti főreferens” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az Utasítás
a) 2. § (2) bekezdésében az „a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint” szövegrész,
b) 8. § (2) bekezdésében az „a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően” szövegrész.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 36/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

Az Utasítás 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Felek rögzítik, hogy a  személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata során 
a  személygépkocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvényben, a  kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben, a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV.  törvényben, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározottak 
az irányadóak.”

2. melléklet a 36/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

Az Utasítás 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Felek rögzítik, hogy a  személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata során 
a  személygépkocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvényben, a  kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben, a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV.  törvényben, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározottak 
az irányadóak.”
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3. melléklet a 36/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz
„3. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

Szerződés 
honvédségi szolgálati személygépkocsi az MH vezénylő zászlós és a HM altiszti főreferens számára 

történő használatba adásáról

amely létrejött egyrészről a  Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) (képviseli: 
alakulat parancsnoka),
másrészről ................................................................................................. (név, beosztás, rendfokozat) (a továbbiakban: Jogosult),
együttesen Felek
között, az alábbi feltételek mellett:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a  honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 
4. § (3) bekezdése, valamint a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő 
használatának szabályozásáról szóló szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 3.  § 
(3)  bekezdésében és 13/A.  § (8)  bekezdésében foglaltak alapján ............................... napjától kezdődően, a  Jogosult 
beosztása betöltésének időtartamára az  MH ARB az  üzemeltető szervezet által biztosított honvédségi szolgálati 
személygépkocsit (a továbbiakban: személygépkocsi) a jelen megállapodásban rögzített jogszabályokban és belső 
rendelkezésekben előírt korlátozásokkal és feltételekkel a  Jogosult hivatalos és magáncélú utazásra történő 
használatába adja.

 2. Felek rögzítik, hogy a  személygépkocsi szolgálati és magáncélra egyaránt használható. Jogosult ugyanakkor 
tudomásul veszi, hogy a szolgálati érdek megelőzi a személygépkocsi magáncélú utazásra történő használatát.

 3. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi üzemeltetője a(z)  ...................................................... (a továbbiakban: üzemeltető). 
Az  MH ARB vállalja, hogy – a  logisztikai gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt 
HM-szervezeten és az  üzemeltetőn keresztül – a  Jogosult számára havi .................... kilométerre elegendő 
üzemanyagot biztosít.

 4. Jogosult kijelenti, hogy az  utasításban meghatározott, jelen megállapodás tárgyát képező használat feltételeit 
ismeri.

 5. Felek rögzítik, hogy a  személygépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségeit az  utasításban meghatározott 
mértékben az üzemeltető viseli.

 6. Felek rögzítik, hogy a jelen használattal kapcsolatos, az utasítás 13/A. § (7) bekezdésében meghatározottak jogtalan 
igénybevételnek minősülnek, melynek következtében az  MH ARB fegyelmi, illetve kártérítési eljárás 
kezdeményezésére jogosult.

 7. Felek rögzítik, hogy a  személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata során 
a  személygépkocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvényben és a  kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározottak az irányadóak.
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 8. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvben, a  honvédségi járművek 
fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendeletben és a  honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasításban foglaltak az irányadóak. A jogosult a közlekedési 
szabályok megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Felek a jelen megállapodást mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ..........................................

 .......................................................... ............................................................ 
 MH ARB Jogosult

Készült: 5 példányban
Egy példány: lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Üzemeltető szervezet

2. sz. pld.: HM VGH
3. sz. pld.: MH LK
4. sz. pld.: Szerződő fél
5. sz. pld.: Irattár”
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A honvédelmi miniszter 37/2021. (VII. 23.) HM utasítása  
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak 
végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 
39/2018. (XI. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
a) 2. §-ában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT)” szövegrész 

helyébe a „HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,
b) 3. §-ában, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, 27. § (2) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében és 32. § 

(2) bekezdésében a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg
lép.

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

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 37/2021. (VII. 23.) HM utasításhoz

Az Ut. 1. melléklet 7. pont 7.1. alpont 7.1.2. pontjában a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg lép.

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2021. (VII. 23.) BM OKF utasítása  
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló  
1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás módosításáról

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

1. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás) 5. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  adott szolgálati beosztásra több alkalmas hivatásos állományba tartozó jelölt van, 
az alkalmasságvizsgálatot végző sportszakember, valamint a pszichológus is rangsort állít fel.
(4) A  döntésre jogosult a  (3)  bekezdés szerinti – vezetői döntést támogató információnak tekintendő – 
rangsorokat is figyelembe véve dönt, de döntésében a felállított rangsor nem köti.”

2. §  Az Utasítás 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) Területi Egészségügyi, Pszichológiai és 
Munkabiztonsági Ellátó Központja végzi az FKI, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK), 
a  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) és a  Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(a  továbbiakban: Pest MKI) állományába tartozók, valamint ezen szervezetekhez jelentkezők elsőfokú 
alkalmasságvizsgálatait.”

3. §  Az Utasítás 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § Az  alkalmasságvizsgálatok során alkalmazandó iratokat a  2.  melléklet szerinti Eü. Protokoll, illetve 
a 3. melléklet szerinti Fizikai Protokoll függelékei, valamint a 4–13. mellékletek tartalmazzák.”
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2. függelék a 10/2021. (VII. 30.) EMMI utasításhoz

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a dolgozó, aki javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult az alábbi 
táblázatban foglalt feladatok ellátása okán belépéskor, továbbá a  táblázatban meghatározott időszakonként 
az esedékesség évében június 30-ig.

Az a dolgozó, aki (önállóan vagy testület tagjaként) javaslattételre,  
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

Évente Kétévente Ötévente

közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; x

közbeszerzési eljárás során; x

feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, 
továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített 
állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében;

x

egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása 
során;

x

állami támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással 
való elszámoltatás során.

x

Az a kormánytisztviselő, aki 

betöltött álláshelyén vezetői feladatokat lát el; x

az általa betöltött álláshelyen feladatai közül bármelyik tekintetében is 
jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső feladatot lát el.

x

A honvédelmi miniszter 38/2021. (VII. 30.) HM utasítása  
a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről

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

1. Az utasítás hatálya

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre és a honvédelemért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az  állam nevében alapított szakképző intézményre 
(a továbbiakban együtt: igénylő szervezet) terjed ki.

2. § (1) Az  utasítás rendelkezéseit a  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
(a  továbbiakban: Társaság) és a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) között létrejött hatályos 
közhasznúsági keretmegállapodásban foglaltak alapján az igénylő szervezet
a) geoinformációs,
b) nyomdai-sokszorosítási,
c) kommunikációs és
d) kiadói
feladatainak tervezése és végrehajtása során kell alkalmazni.

 (2) Jelen utasítást nem kell alkalmazni a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 
szóló HM rendelet alapján kiállított olyan támogatási jogviszonyokban, melyek a  tulajdonosi joggyakorló által 
elrendelt célfeladatok megvalósításának egyedi döntés alapján történő finanszírozására irányulnak.
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 (3) Jelen utasítás hatálya nem terjed ki a  más jogszabályban meghatározott honvédelmi térképészeti támogatásáért 
felelős szervek tevékenységére, a hatósági hatás- és jogkörökre, az erre vonatkozó eljárásokra, valamint a védelmi 
célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokra.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  Az utasítás alkalmazásában
 1.  ágazati összesített feladatigény: a szakmai felügyeleti szerv által összeállított és a HM vagyonfelügyeleti szerv 

által összesített valamennyi szakmai felügyeleti szerv által leadott geoinformációs, nyomdai-sokszorosítási, 
kommunikációs vagy kiadói ágazatra bontott összesített feladatokat tartalmazó dokumentum,

 2.  feladatigény: az igénylő szervezet által megfogalmazott a 2. § (1) bekezdése szerinti feladatokkal kapcsolatos 
megrendelési szándék,

 3.  Feladatterv: az  ágazati összesített feladatigények alapján a  Társaság által tárgyévben elvégzendő szakmai 
feladatokat és azok költségigényeit tartalmazó, a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) által 
jóváhagyott terv,

 4.  Geoinformációs Bizottság: az  igénylő szervezetek jelen utasítás szerinti geoinformációs feladatokkal 
összefüggő igényeinek szakmai vizsgálatáért, a  feladatok Társaság felé történő megrendeléséért, és azok 
megvalósulásának ellenőrzéséért felelős szerv,

 5.  geoinformációs feladatok:
 1.  az  igénylő szervezetek geoinformációs támogatása, geoinformációs adatokkal és térképészeti 

termékekkel történő ellátása,
 2.  a haditechnikai eszközök geoinformációs támogatásának előkészítése és végrehajtása,
 3.  NATO befogadó nemzeti támogatás geoinformációs feladatainak ellátása,
 4.  JAS-39 Gripen harcászati repülőgépek geoinformációs támogatása,
 5.  a Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (MGCP) feladatainak végrehajtása,
 6.  Magyarország katonai légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és 

fenntartásával kapcsolatos feladatok,
 7.  Magyarország léginavigációs, repülőtérrendi térképeinek elkészítése digitális geoinformációs 

adatbázisokkal,
 8.  1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződésből eredő feladatok 

légifényképészeti szakfeladatainak végrehajtása,
 9.  pilóta nélküli repülőeszközökkel készített légifelvételek és távérzékelt adatok előállítása és 

fotogrammetriai feldolgozása,
10.  digitális nagyformátumú mérőkamerával és légi lézerszkennerrel végzett távérzékelési feladatok 

végrehajtása és fotogrammetriai feldolgozása,
11.  Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50) felmérő és térinformatikai feladatok végrehajtása,
12.  védelmi célú objektumok nagyméretarányú felmérése, feltérképezése és ingatlanrendezési 

feladatai, földalatti közművek felmérése speciális közműkutató eszközökkel,
13.  Magyarország archív katonai légifelvételeinek digitalizálása és szolgáltatása,
14.  a műszaki csapatok, valamint a hadihajós flottilla geodéziai és geoinformációs támogatása,
15.  védelmi célú település- és gyakorlótérképek, geoinformációs adatbázisok készítése,
16.  határvédelemmel, katasztrófavédelemmel összefüggő, és egyéb, soron kívüli geodéziai és 

geoinformációs feladatok,
17.  a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján a  honvédelmi 

célokat szolgáló, valamint a közepes és kis méretaránynak megfelelő adattartalommal és geometriai 
pontossággal készült állami alapadatok és adatbázisok létesítésével, fenntartásával és 
működtetésének biztosításával kapcsolatos földmérési és térképészeti tevékenység végrehajtása,

18.  az igénylő szervezetek Magyarország 1:25 000 méretaránynál kisebb méretarányú, állami topográfiai 
térképekkel és geoinformációs adatbázisokkal történő ellátása,

19.  Magyarország állami közúti térképei adatbázisának folyamatos aktualizálása, raszter állományok 
készítése,

20.  hadisírok felderítésének és gondozásának geodéziai feladatai, és egyéb geoinformációs, tematikus 
térképészeti feladatok végrehajtása,

21.  egyéb, a fentiekbe nem tartozó védelmi célú geoinformációs és térképészeti feladatok.
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 6.  HM vagyonfelügyeleti szerv: a  közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatására vonatkozó 
megállapodások létrejöttével és szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 
a HM Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ellátó szervezeti egység,

 7.  kiadói feladatok:
a) a Zrínyi Kiadó gondozásában könyv, kiadvány megjelentetése,
b) könyvek, kiadványok kéziratainak kiadói teljes körű gondozása,
c) tankönyvek kiadói előkészítése, gondozása, a  tankönyvvé nyilvánítási folyamat, valamint 

a tankönyvjegyzékre kerülési folyamat teljes körű gondozása,
d) tudományos kiadványok MTA-követelmények szerinti teljes körű gondozása,
e) folyóiratok teljes körű kiadói gondozása,
f ) könyvek, kiadványok utánnyomásának szervezése,
g) könyv- és térképbolti, webshop- és kitelepüléses értékesítés,
h) egyéb, a  fentiekbe nem tartozó, a Társaság által végrehajtható kiadói tevékenységgel összefüggő 

feladatok.
 8.  kommunikációs feladatok:

 1.  filmes tudósítások, híradós produkciók készítése,
 2.  kommunikációs- és médiatréning tartása,
 3.  fotósoktatás,
 4.  weboldalak fejlesztése, tervezése, üzemeltetése,
 5.  reklámszpotok, PR-videók, imázsfilmek, bemutatkozó anyagok, rövidfilmek, oktatófilmek, 

stúdiófelvételek, egyéb audiovizuális produkciók készítése,
 6.  online és offline megjelenések tervezése,
 7.  arculattervezés,
 8.  grafikai feladatok – roll-upok, molinók, sajtófalak, leafletek, bannerek stb. – készítése,
 9.  live közvetítés biztosítása,
10.  rendezvények kommunikációs támogatása,
11.  toborzási tevékenység segítése,
12.  szimulátorok, médiakamion biztosítása,
13.  film és fotó nyersanyag biztosítása,
14.  rádióműsor, rádiószpot, hangfelvétel gyártása,
15.  írott tudósítások, cikkek, hírek készítése, szerkesztése,
16.  fotóriportok készítése,
17.  stúdiófotózás,
18.  újságírói gyakorlat biztosítása kommunikációs tisztek részére,
19.  egyéb, a fentiekbe nem tartozó, a Társaság által végrehajtható kommunikációs feladatok.

 9.  Könyvbizottság: az  igénylő szervezetek jelen utasítás szerinti kiadói feladatokkal összefüggő igényeinek 
szakmai vizsgálatáért, a  kiadói feladatok Társaság felé történő megrendeléséért és azok megvalósulásának 
ellenőrzéséért felelős szerv,

10.  megrendelés: jelen utasítás szempontjából, alaprendeltetésű közhasznú termékekre vagy szolgáltatásokra 
vonatkozó feladatelrendelés,

11.  nyomdai-sokszorosítási feladatok:
a) általános rendeltetésű, valamint az  igénylőszervezet működéséhez szükséges speciális nyomdai 

termékek előállítása,
b) dokumentumok, kiadványok sokszorosítása és olyan kötészeti munkák, amelyek irodai eszközökkel 

nem oldhatók meg,
c) alkalmi nyomtatványok, szóróanyagok, reprezentációs termékek készítése,
d) újságok, magazinok, folyóiratok, könyvek nyomdai sokszorosítása és kötészeti munkái,
e) a  nemzeti, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által nemzeti szigorúan 

titkos, illetve NATO titkos minősítésig minősített adatokat tartalmazó nyomdai-sokszorosítási 
munkák,

f ) egyéb, a fentiekbe nem tartozó, a Társaság által végrehajtható nyomdai-sokszorosítási feladatok.
12.  szakmai felügyeleti szerv: a jelen utasítás szerinti geoinformációs, nyomdai-sokszorosítási, kommunikációs és 

kiadói feladatok tervezéséért, megrendeléséért, végrehajtásának ellenőrzéséért, ezek szakmai 
koordinálásáért, valamint a  kapcsolódó nyilvántartások vezetéséért felelős szervezeti egység vagy személy, 
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mely a  Társaság tevékenysége felett szakmai felügyeletet nem gyakorol, és tevékenységét csak 
az hatáskörébe tartozó igénylő szervezetek vonatkozásában fejti ki:
a) valamennyi geoinformációs feladat tekintetében a Geoinformációs Bizottság,
b) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) és 

az  alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek nyomdai, sokszorosítási feladatainak 
tekintetében az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság,

c) az MHP és az  alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek kommunikációs feladatai 
tekintetében az MHP Parancsnoki Iroda,

d) valamennyi kiadói feladat tekintetében a Könyvbizottság,
e) a  HM, valamint az  a)–d)  pontba nem tartozó igénylő szervezet kommunikációs feladatai 

tekintetében a HM Sajtófőnök,
f ) a HM nyomdai-sokszorosítási feladatainak tekintetében a HM Sajtófőnök,
g) a HM, valamint az a)–f ) pontba nem tartozó igénylő szervezet nyomdai-sokszorosítási feladatainak 

tekintetében a szervezet vezetője által kijelölt személy vagy szervezeti egység.
13.  szakterületi összesített feladatigény: szakmai felügyeleti szerv által, az igénylő szervezet feladatigényei alapján 

összeállított szakmai dokumentum.

3. A feladattervezés

4. § (1) A szakmai felügyeleti szerv – a Társasággal egyeztetve – a tárgyévet megelőző év március 1-éig felméri az igénylő 
szervezet geoinformációs, nyomdai-sokszorosítási, kommunikációs és kiadói feladatokkal kapcsolatos tárgyévi 
szükségleteit biztosító igényeket, és ez alapján megkezdi a szakterületi összesített feladatigény összeállítását.

 (2) Az igénylő szervezet a szakmai felügyeleti szerv iránymutatása alapján, valamint a Társasággal egyeztetve az előző 
évi és az aktuálisan felmerülő igények alapján összeállítja a feladatigényét az 1. melléklet alkalmazásával.

 (3) A  szakmai felügyeleti szerv a  szakterületi összesített feladatigény elkészítése során gondoskodik arról, hogy 
a  termékek és új igények leadását az  igénylő szervezet kizárólag a  várható készletcsökkenés mértékéig tervezze 
meg. Ettől eltérni csak külön szakmai indokolás csatolásával lehet.

 (4) A  szakmai felügyeleti szerv az  (1)–(3)  bekezdés szerinti igényeket összesítve, a  Társasággal történt szakmai 
egyeztetést követően a  költségelemekkel kibővítve, tárgyévet megelőző év március 15-éig megküldi 
a HM vagyonfelügyeleti szerv részére.

 (5) A  HM vagyonfelügyeleti szerv a  (4)  bekezdés szerinti igények alapján köteles a  HM gazdálkodási ügyekért felelős 
szakterületével egyeztetni az éves fejezeti költségvetési tervezés során.

 (6) A  HM vagyonfelügyeleti szerv a  Társasággal történt szakmai egyeztetést követően a  költségelemekkel kibővített 
valamennyi ágazati összesített feladatigényt jóváhagyásra felterjeszti a  HM KÁT részére. A  HM KÁT a  tárgyévre 
várható költségvetés alapján végzi el az  ágazati összesített feladatigények vizsgálatát, melynek eredményeként 
jóváhagyja azokat, vagy a  HM vagyonfelügyeleti szerv útján gondoskodik azok újratervezéséről. Az  ágazati 
összesített feladatigények jóváhagyásának (jóváhagyást követően Feladatterv) határideje a tárgyévet megelőző év 
április 30.

 (7) A  Feladattervet a  HM vagyonfelügyeleti szerv a  szakmai felügyeleti szervek és a  Társaság részére haladéktalanul 
megküldi. A szakmai felügyeleti szervek az igénylő szervezeteket tájékoztatják a Feladatterv jóváhagyásáról.

 (8) A  Feladattervben szereplő feladatok forrásigényét az  igénylő szervezet saját költségvetésében nem tervezi, azok 
fedezetéül a  8/2/5 Nonprofit társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat szolgál az  éves költségvetési 
törvényben meghatározott keretösszeg erejéig.

5. § (1) Ha a  Feladattervet módosítani szükséges, a  módosítási eljárásra a  4.  § (1)–(6)  bekezdését a  (2)–(4)  bekezdésben 
foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

 (2) A  Feladatterv módosítását az  igénylő szervezet a  tárgyévet megelőző év november 30-áig kezdeményezheti 
a szakmai felügyeleti szerv részére megküldött, indokolással ellátott feladatigénnyel.

 (3) Az igénylő szervezettel történő egyeztetést követően a szakmai felügyeleti szerv egyetértése esetén kezdeményezi
a) a feladatok bővítését nem lekötött kapacitás terhére, forrásigény nélkül,
b) a feladatok cseréjét, forrásigény nélkül,
c) a feladatok bővítését további kapacitás bevonásával, forrásbiztosítással.
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 (4) A  szakmai felügyeleti szerv a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti döntésének meghozatalához új feladatigény esetén 
bekéri a  Társaság tárgyévi kapacitásaira vonatkozó nyilatkozatát. A  kapacitások ismeretében a  feladatigény 
forrásának fedezetét a  (3)  bekezdés c)  pontja esetében az  igénylő szervezet költségvetése terhére kell biztosítani, 
illetve rendelkezésre álló forrás hiányában pótelőirányzat-igény előterjesztésével kell kezdeményezni.

4. A feladatmegrendelés

6. § (1) Az  igénylő szervezetek a  geoinformációs, nyomdai-sokszorosítási, kommunikációs és kiadói feladatok 
végrehajtásához kapcsolódó, a tárgyévi ellátásuk biztosításához szükséges termékeket és szolgáltatásokat a szakmai 
felügyeleti szervek útján a Társaságtól kötelesek megrendelni.

 (2) A megrendelés kizárólag írásban – ideértve az elektronikus utat is – a (3) és (7) bekezdés szerint történik.
 (3) Az  igénylő szervezet és a  Társaság közötti, a  geoinformációs, nyomdai-sokszorosítási, kommunikációs és kiadói 

feladatok megrendelése az  igénylő szervezet által kiállított és a szakmai felügyeleti szerv által jóváhagyott egyedi 
megrendelések útján történik.

 (4) A  Feladattervben jóváhagyott feladatok végrehajtásának ütemezését a  szakmai felügyeleti szerv szükség szerint 
egyezteti a Társasággal.

 (5) A  Feladattervben nem szereplő, terven felüli megrendelői igények esetén az  igénylő szervezet javaslatot tesz 
a szakmai felügyeleti szerv részére
a) a  Feladattervben szereplő, a  szakmai felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó jóváhagyott feladat 

átütemezésére, és ennek eredményeként az új igény engedélyezésére,
b) az  új igény – igénylő szervezet költségvetésének terhére történő forrásátcsoportosítás melletti – 

engedélyezésére, vagy
c) a  Társaság kapacitásainak terhére nem megvalósítható feladat esetén – a  geoinformációs termék és 

szolgáltatások kivételével – az igénylő szervezet által saját hatáskörben történő beszerzés engedélyezésére.
 (6) A  szakmai felügyeleti szerv köteles a  Társaság által negyedévente az  adott időszaki megrendelések helyzetéről 

megküldött időszaki feladatteljesítési nyilatkozatot a kézhezvételt követő 15 napon belül szakmai záradékkal ellátni. 
Ha a szakmai felügyeleti szerv szervezeti formában működik, az eljárásrendjében köteles kijelölni a feladatteljesítési 
nyilatkozat szakmai záradékolására jogosult személyt. A szakmai felügyeleti szerv felelős az igazolt feladatteljesítési 
nyilatkozat HM vagyonfelügyeleti szerv részére történő megküldéséért. A  feladatteljesítési nyilatkozat szakmai 
záradéka nem minősül az államháztartási jogszabályok szerinti teljesítésigazolásnak.

 (7) Az egyedi megrendelésekre a 2. mellékletet kell alkalmazni.
 (8) A szakmai felügyeleti szerv gondoskodik arról, hogy a Társaság

a) írásban (ideértve az elektronikus utat is) visszaigazolja a megrendelést és költségkalkulációt adjon, és
b) a visszaigazolás során megjelölje, hogy a megrendelés tárgya szerinti feladatot a Feladatterv terhére, annak 

keretei között tudja-e végrehajtani.

5. A végrehajtás felügyelete

7. §  A szakmai felügyeleti szerv a jelen utasítással összhangban köteles
a) a  jelen utasításban foglalt, valamint a  jelen utasításban nem szabályozott eljárásrend részletszabályainak 

a saját ügyrendjében történő kidolgozására,
b) valamennyi megrendelés és feladatteljesítési nyilatkozat nyilvántartására, és
c) az  a)  pont szerinti ügyrendjét a  hatáskörébe tartozó igénylő szervezet, a  HM vagyonfelügyeleti szerv és 

a Társaság részére megküldeni.

8. §  A HM vagyonfelügyeleti szerv negyedévente írásbeli jelentést terjeszt fel a miniszter részére a Feladattervben foglalt 
feladatok végrehajtásáról és a forrásfelhasználásról.

6. A Könyvbizottság összetétele, működése és feladata

9. § (1) A  Könyvbizottság feladata a  Társaságnak az  igénylő szervezetekre vonatkozó kiadói feladatainak tervezése, 
engedélyezése, megrendelése és nyomonkövetése.

 (2) A Könyvbizottság a 7. § a) pontja szerinti ügyrend alapján, 7 fővel működik.
 (3) Vezetője a miniszter által kijelölt személy.
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 (4) Szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) a Könyvbizottság vezetője,
b) a miniszter által delegált személy,
c) a HM államtitkárai által delegált egy-egy személy,
d) az MH parancsnoka által delegált személy és
e) a HM Sajtófőnöke által delegált személy.

 (5) A Könyvbizottság tagjai nem helyettesíthetőek.
 (6) A  Könyvbizottság ülésein tanácskozási joggal a  Társaság ügyvezetője, a  Társaság kiadó vezetője, valamint 

a Könyvbizottság vezetője által meghívott személyek vehetnek részt.
 (7) A  Könyvbizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az  ülések összehívását a  Könyvbizottság 

vezetője kezdeményezi. A határozatképességhez a tagok több mint felének a jelenléte szükséges.
 (8) A Könyvbizottság döntéseit – a kiadói és szakmai javaslatok figyelembevételével, a gazdaságossági és célszerűségi 

szempontok párhuzamos érvényre juttatása mellett – testületként, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a Könyvbizottság vezetőjének szavazata dönt.

 (9) A Könyvbizottság operatív feladatait a Könyvbizottság vezetője által kijelölt titkár látja el.
 (10) A Könyvbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a Könyvbizottság vezetője az ülést követő 10 munkanapon 

belül tájékoztatásul felterjeszt a miniszter részére.
 (11) A Könyvbizottság vezetője és tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.

7. A Geoinformációs Bizottság összetétele, működése és feladata

10. § (1) A  Geoinformációs Bizottság feladata a Társaság az  igénylő szervezetek érdekében végrehajtandó geoinformációs 
feladatainak tervezése, engedélyezése, megrendelése és nyomonkövetése.

 (2) A Geoinformációs Bizottság a 7. § a) pontja szerinti ügyrend alapján, 7 fővel működik.
 (3) A Geoinformációs Bizottság vezetője a miniszter által kijelölt személy.
 (4) A Geoinformációs Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) a Geoinformációs Bizottság vezetője,
b) a miniszter által delegált személy,
c) az MH parancsnoka által delegált személy,
d) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által delegált személy,
e) a nemzeti fegyverzeti igazgató vagy az általa delegált személy,
f ) a HM VGH által delegált személy és
g) a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ által delegált személy.

 (5) A Geoinformációs Bizottság tagjai nem helyettesíthetőek.
 (6) A Geoinformációs Bizottság operatív feladatait a Bizottság vezetője által kijelölt titkár látja el.
 (7) A  Geoinformációs Bizottság ülésein állandó meghívottként a  Társaság ügyvezetője és geoinformációs ágazati 

feladatokért felelős vezetője tanácskozási joggal részt vehet.
 (8) A  Geoinformációs Bizottság ülésein tanácskozási joggal a  Geoinformációs Bizottság vezetője által meghívott 

személyek részt vehetnek.
 (9) A  Geoinformációs Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az  ülések összehívását 

a Geoinformációs Bizottság vezetője kezdeményezi. A határozatképességhez a tagok több mint felének a jelenléte 
szükséges.

 (10) A  Geoinformációs Bizottság döntéseit a  testületként, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a vezetője dönt.

 (11) A geoinformációs ágazati összesített feladatigényt a Geoinformációs Bizottság köteles összeállítani és testületként 
jóváhagyni. A  Geoinformációs Bizottság tagjai előzetesen véleményezik a  geoinformációs ágazati összesített 
feladatigényt.

11. § (1) A  Geoinformációs Bizottság az  új haditechnikai eszközökre és képességekre vonatkozó előzetes igényfelmérés 
alapján a  geoinformációs fejlesztési irányokra vonatkozó Geoinformációs Stratégiát kialakítja, melyet a  tárgyévet 
megelőző november 30-áig jóváhagyásra felterjeszt a miniszter részére.

 (2) A Geoinformációs Bizottság vezetője és tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.
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8. Záró rendelkezések

12. §  Ez az utasítás 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. §  Hatályát veszti
a) a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről szóló 1/2016. (I. 13.) HM utasítás és
b) a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a  Honvédelmi Minisztérium tagsági 

joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról szóló 39/2016. (VII. 21.) 
HM utasítás.

14. §  Az  MHP a  szakmai felügyeleti szervekkel és Társasággal együttműködve a  HM vagyonfelügyeleti szerv 
koordinálásával 2021. augusztus 31-éig kidolgozza, és a  miniszter részére döntésre felterjeszti a  Társaság 
honvédelmi érdekű tevékenységének bővítési lehetőségeit bemutató dokumentumot.

15. § (1) A  3. alcímet a  2021. évre nem kell alkalmazni. Az  utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül 
a  HM  vagyonfelügyeleti szerv a  2021. évre vonatkozó feladattervet tájékoztatásul megküldi a  szakmai felügyeleti 
szervnek.

 (2) A 2022. évre a 3. alcímet az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az  igénylő szervezetek a  feladatigényeiket 2021. szeptember 15-éig küldik meg a  szakmai felügyeleti 

szervnek,
b) a szakmai felügyeleti szerv 2021. szeptember 30-áig küldi meg a szakterületi összesített feladatigényt a HM 

vagyonfelügyeleti szerv részére,
c) az ágazati összesített feladatigény jóváhagyási határideje 2021. október 30.

 (3) A szakmai felügyeleti szervek jelen utasítás szerinti ügyrendjüket legkésőbb 2021. október 31-éig elkészítik.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) HM utasításhoz

Ágazati feladatigény …… évre vonatkozóan

Honvédelmi szervezet (igénylő szervezet)

Folyószám
Igénytámasztó 

szervezet

Szakmai felügyeleti 

szerv
A feladat besorolása

A feladat (termék, 

szolgáltatás) 

megnevezése

Mennyiség
Becsült költség 

(bruttó érték)

Végrehajtás 

határideje

Az igény 

felmerülésének 

indokolása

Megjegyzés

Kapcsolattartó személy:



2021. évi 9. szám
 

H
O

n
V

é
d

e
L

M
I K

ö
z

L
ö

n
y

 
1103

H
IV

A
T

A
L

O
S

 É
R

T
E

S
ÍT

Ő
	•	2021.	évi	38.	szám

	
3763

2. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) HM utasításhoz

Megrendelőlap

Honvédelmi szervezet (igénylő szervezet)

Szakmai felügyeleti szerv A feladat besorolása
A feladat (termék, szolgáltatás) 

megnevezése
Mennyiség

Végrehajtás 

határideje
Tervezett / terven felüli Megjegyzés
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A honvédelmi miniszter 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítása  
az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, 
illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  utasítás hatálya a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vagy a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál 
(a továbbiakban: KNBSZ) foglalkoztatott, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katonára és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 89/D.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottra terjed ki.

 (2) A  4. alcímben foglaltak hatálya a  Hjt. 237/L.  § (17)  bekezdésében és a  Haj.tv. 89/E.  §-ában foglalt személyi körre 
(a  továbbiakban együtt: egészségügyi szakdolgozó) terjed ki.

2. §  Az  utasításban szabályozott díjazások egy órára eső összegének számításakor az  érintett, a  Hjt. 237/L.  § 
(1)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona és a  Haj.tv. 89/D.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott tárgyhónap első napján érvényes illetményét
a) általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,
b) részmunkaidő vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos részével
kell elosztani.

2. A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katonára vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a részére kötelezően elrendelt egészségügyi 
ügyelet ellátásáért ügyeleti díjra jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ügyeleti díj óránkénti mértéke az érintett személy illetménye egy órára eső összegének
a) hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – a  jogosult személyre irányadó, nem 

hétköznapra eső munkanapon a 70%-a,
b) a jogosult személyre irányadó heti pihenőnapon a 80%-a,
c) munkaszüneti napon a 90%-a.

 (3) Ha a  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona egészségügyi ügyeletet a  rá irányadó 
munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon látott el, akkor – a  (2) bekezdés b) vagy 
c)  pontja alapján járó ügyeleti díjon túl – elsősorban másik pihenőnap kiadásával vagy legalább az  adott naptári 
napon teljesített egészségügyi ügyelettel azonos tartamú pihenőidővel kell kompenzálni. Ha a munkáltatói jogkört 
gyakorló kivételes esetekben, objektív munkaszervezési okokból másik pihenőnapot (pihenőidőt) kiadni nem tud,
a) az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után – a  (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti ügyeleti díj 

helyett – az  egészségügyi munkakörű katonára irányadó, heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra járó 
ügyeleti díj 50%-kal emelt összegét kell megállapítani, és

b) a Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona részére – a Hjt. 101. §-a alkalmazása 
körében – a kiesett heti pihenőnap vagy pihenőidő napját követő naptól számított hét naptári napon belül 
kell legalább 24 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítani.

 (4) A  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélyével az  ügyeleti díj (2)  bekezdés szerinti 
mértékét a  munkáltatói jogkört gyakorló határozott időtartamra, legfeljebb a  tárgyévet követő év február hónap 
utolsó napjáig terjedően legfeljebb 30%-kal megemelheti.

 (5) Egészségügyi ügyelet esetében a 12 órát meghaladó napi munkaidőre
a) az 5.  § szerinti díjazás jár abban az  esetben, ha azt a  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 

munkakörű katona önként vállalt többletmunkaként teljesíti,
b) az a)  ponttól eltérő esetben az  egyébként irányadó ügyeleti díj 50%-kal megemelt mértékben jár, vagy ha 

az egészségügyi ügyelet ellátására rendes munkaidő alatt kerül sor, akkor 50%-os ügyeleti díj jár.
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4. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a részére kötelezően elrendelt egészségügyi 
készenlét ellátásáért készenléti díjra jogosult.

 (2) Az  (1) bekezdés szerinti készenléti díj óránkénti mértéke az érintett személy illetménye egy órára eső összegének 
25%-a.

 (3) Amennyiben az  egészségügyi készenlét időtartama alatt munkavégzés kerül elrendelésre, ez  utóbbi időtartamára 
a Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a szolgálatteljesítési idejére járó illetményén 
felül – a (2) bekezdéstől eltérően – óránként az illetménye egy órára eső összegének
a) munkanapon rendkívüli munkaidőben az 50%-ára,
b) heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a 100%-ára
jogosult.

5. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a Hjt. 237/L. § (13) bekezdése szerint önként 
vállalt többletmunka elvégzéséért díjazásra jogosult.

 (2) Az  (1) bekezdés szerinti esetben a díjazás óránkénti összege megegyezik az érintett személy illetménye egy órára 
eső összegének
a) rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén – a szolgálatteljesítési idejére járó illetményen felül –

aa) a  munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon, heti pihenőidőben és munkaszüneti napon 
a 150%-ával,

ab) az  aa)  alponttól eltérően, ha a  munkáltatói jogkört gyakorló másik heti pihenőnapot, heti 
pihenőidőt biztosít, akkor a 75%-ával,

ac) munkanapon vagy készenlét alatti munkavégzés alatt a 75%-ával, vagy
b) ügyeleti feladatellátás esetén a 3. § szerinti díjazás összegének 150%-ával.

6. § (1) A  nem műszakos munkarendben foglalkoztatott Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű 
katona a  22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzésért éjszakai pótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként 
az illetménye egy órára eső összegének 15%-a.

 (2) A műszakos munkarendben foglalkoztatott, a Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona 
a  14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzésért délutáni műszakpótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként 
az illetménye egy órára eső összegének
a) többműszakos munkarendben foglalkoztatottak esetén a 15%-a,
b) megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottak esetén a 20%-a.

 (3) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzésért 
éjszakai műszakpótlékra jogosult, amelynek mértéke óránként az illetménye egy órára eső összegének
a) többműszakos munkarendben foglalkoztatottak esetén a 30%-a,
b) megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottak esetén a 40%-a.

7. § (1) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 
munkakörű katona részére határozott időre, de legfeljebb a  tárgyévet követő év február hónap utolsó napjáig 
terjedően szakterületi pótlék állapítható meg. A  szakterületi pótlék havi mértéke a  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése 
szerinti egészségügyi munkakörű katona illetményének legfeljebb 15%-áig terjedhet.

 (2) A  szakterületi pótlékra jogosító intézményi besorolásra, szakterületre, munkakörre vonatkozó feltételeket és 
a szakterületi pótlék mértékét az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével
a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a  b)  pont szerinti szervezeti egység kivételével – 

a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási 

kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
szervezeti egység) esetében ezen szervezeti egység vezetője

a szolgálati út betartásával a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) útján 
felterjesztett javaslatára a miniszter határozza meg a tárgyév február hónap utolsó napjáig.

 (3) A  szakterületi pótlékra jogosító feltételeket a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője és a  honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője évente felülvizsgálja.
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8. § (1) Ha a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 
munkakörű katona a  munkaköre ellátásához előírt, a  besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve 
szakképesítés, szakképzettség mellett további – a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső 
rendelkezésben előírt – szakképesítéssel is rendelkezik, a  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 
munkakörű katona havonta
a) egy további szakképesítés megléte esetén 40 000 forint,
b) két vagy több szakképesítés megléte esetén 60 000 forint
összegű képesítési pótlékra jogosult.

 (2) Ha a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi 
munkakörű katona a  munkaköre ellátásához kapcsolódó – a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által 
belső rendelkezésben előírt – doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, 
havonta 100 000 forint összegű képesítési pótlékra jogosult.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti képesítési pótlékok egy személy részére együttesen is megállapíthatók, amennyiben 
a jogosultságra vonatkozó feltételek az érintett esetében együttesen teljesülnek.

9. §  A Hjt. 237/L. § (12) bekezdése szerinti juttatás megállapítására
a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a  b)  pont szerinti szervezeti egység kivételével – 

a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység esetében ezen szervezeti egység vezetője
a szolgálati út betartásával a HM KÁT útján tesz a miniszter részére javaslatot.

3. A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra vonatkozó 
rendelkezések

10. § (1) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 
tekintetében a mozgóbérelemek számítási alapjaként – az  illetmény helyett – az egyes egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglalt számítási alapot kell 
figyelembe venni.

 (2) Az  egészségügyi ügyelet, illetve az  egészségügyi készenlét ellátásáért a  Haj.tv. 89/D.  § (1)  bekezdése szerinti 
egészségügyi honvédelmi alkalmazottat ügyeleti díj, illetve készenléti díj illeti meg, amelynek mértékét a 3., illetve 
a 4. §-ban foglaltak alapján kell meghatározni.

 (3) A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott a Haj.tv. 89/D. (13) bekezdése szerint 
önként vállalt többletmunka elvégzéséért – rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén a rendes munkaidőre 
járó illetményén felül – az 5. § szerinti díjazásra jogosult.

 (4) A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra a 6–8. §-ban foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.

 (5) A Haj.tv. 89/D. § (12) bekezdése alkalmazása során a 9. §-t megfelelően alkalmazni kell.
 (6) A  Haj.tv. 89/F.  § szerinti kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (a továbbiakban: kirendelés) esetén a  Haj.tv. 89/D.  § 

(1)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott – kirendelés idejére járó – illetménye a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53.  § (5)  bekezdésétől eltérően a  Haj.tv. 89/D.  § (2)  bekezdése szerinti 
illetmény 110%-át nem haladhatja meg.

4. Az egészségügyi szakdolgozóra vonatkozó rendelkezések

11. §  Az egészségügyi szakdolgozóra a 7. §-t azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy a – határozott időre, 
a  tárgyévet követő év február hónap végéig – megállapítható szakterületi pótlék havi mértéke az  egészségügyi 
szakdolgozó illetményének – a  Hjt. 237/L.  § (17)  bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozó esetében 
alapilletményének – legfeljebb 20%-áig terjedhet.

12. § (1) Ha a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó a  munkaköre ellátásához 
előírt, a  besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett további 
–  a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – szakképesítéssel is 
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rendelkezik, az  egészségügyi szakdolgozó illetménye – a  Hjt. 237/L.  § (17)  bekezdése szerinti egészségügyi 
szakdolgozó esetében alapilletménye –
a) egy további szakképesítés megléte esetén 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés megléte esetén 8%-kal
növekszik.

 (2) Ha a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó a  munkaköre ellátásához 
kapcsolódó – a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője által belső rendelkezésben előírt – doktori fokozattal 
vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, illetménye – a  Hjt. 237/L.  § (17)  bekezdése szerinti 
egészségügyi szakdolgozó esetében alapilletménye – 10%-kal növekszik.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti illetménynövekedés feltétele, hogy az  egészségügyi szakdolgozó a  további 
szakképesítését, doktori fokozatát vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatát a  munkaidejének legalább 
10%-ában hasznosítja.

5. Vezetői juttatás

13. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének, továbbá a KNBSZ egészségügyi szervezeti elemének 
vezetője és annak helyettese, valamint a  főgyógyszerész havonta vezetői juttatásra jogosult, amelynek összegét 
a (2) bekezdés figyelembevételével
a) a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató esetében – a  b)  pont szerinti szervezeti egység kivételével – 

a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője,
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység esetében ezen szervezeti egység vezetője,
c) a KNBSZ esetében a KNBSZ főigazgatója
állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti vezetői juttatás felső határa
a) a szervezeti elem vezetője és a főgyógyszerész esetén 100 000 forint,
b) a szervezeti elem vezetőjének helyettese esetén 50 000 forint.

6. Záró rendelkezések

14. §  Ez  az  utasítás a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépése 
napján lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 21/2021. (VIII. 9.) ITM utasítása  
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a  jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

1. §  Az utasítás hatálya
a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) előirányzataira,
b) a KNPA tervezésére, kezelésére, felhasználására, a  KNPA-val kapcsolatos beszámolási és adatszolgáltatási 

kötelezettség végrehajtására,
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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2021. (VIII. 13.) MvM utasítása  
az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános 
alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 1/2021. (I. 7.) MvM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján, az  állami projektértékelői jogviszonyról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 8.  § (4) és (5)  bekezdésére figyelemmel 
a következő utasítást adom ki:

1. §  Az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, 
hatáskörök átruházásáról szóló 1/2021. (I. 7.) MvM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.  § Az  állami projektértékelői jogviszony keretében végzett, az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) szerinti
a) tartalmi értékelési feladatok díjazását az 1. melléklet szerint,
b) közbeszerzési értékelési feladatok díjazását értékelésenként bruttó 75 000 forintban
állapítom meg.”

2. §  Az Utasítás
a) 2.  § (6)  bekezdésében az  „állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.)” szövegrész helyébe az „Ápjt.” szöveg, 
az „értékelését” szövegrész helyébe a „tartalmi értékelését vagy az adott közbeszerzési értékelést” szöveg,

b) 4.  §-ában az  „Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért” szövegrész helyébe az  „A fejlesztéspolitikai 
szolgáltatásokért” szöveg,

c) 1. melléklet címében az „Az értékelési” szövegrész helyébe az „A tartalmi értékelési” szöveg
lép.

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

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

A honvédelmi miniszter 40/2021. (VIII. 13.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 
26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 
26/2010. (II. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 85/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pályázati úton törlesztési támogatás nyújtható pénzintézeti lakáshitel, lakóingatlan építésére alkalmas telek 
tulajdonjogának megszerzésére felvett pénzintézeti kölcsön vagy Nemzeti Eszközkezelő Programmal érintett lakás 
bérlőjeként részletvételi formában történő adásvétel előtörlesztéséhez (a továbbiakban: törlesztési támogatás).”
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2. § (1) Az Ut. 85/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  törlesztési támogatás iránti kérelem a  HM központi lakásgazdálkodási szerv által közzétett formában 
fogadható be.”

 (2) Az Ut. 85/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelem akkor teljes körű, ha a pályázó csatolta)
„c) a Nemzeti Eszközkezelő Programmal érintett lakás bérlőjeként részletvételi formában történő adásvétel esetén 
a külön törvényben meghatározott, a részletvételt és a tulajdonszerzést igazoló iratok másolatát,”

3. § (1) Az Ut. 85/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet a munkahelyi vezető útján a személyügyi szerven keresztül, ha a pályázó
a) az R. szabályai alapján fővárosi lakásgazdálkodási szerv illetékességéhez tartozik, a lakáscélú támogatási szervhez,
b) az  R. szabályai alapján más helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességéhez tartozik, ezen illetékes helyi 
lakásgazdálkodási szervhez
mint elbíráló szervhez kell benyújtani.”

 (2) Az Ut. 85/C. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti elbíráló szerv a kérelmet annak beérkezését követő 5 munkanapon belül nyilvántartásba 
veszi és megvizsgálja.
(7) Ha kérelem
a) teljes körű és teljesíthető, a  helyi lakásgazdálkodási szerv mint elbíráló soron kívül, felülvizsgálatra előterjeszti 
a lakáscélú támogatási szervhez a pályázatot,
b) olyan pályázótól származik, aki a  85/A.  § (2)  bekezdése szerinti feltételeknek nem felel meg, vagy a  kérelem 
a  85/A.  § (3)  bekezdése szerint nem teljesíthető, a  (3)  bekezdés szerinti elbíráló szerv a  pályázati határidő lejártát 
követő 30 napon belül intézkedik a pályázó és a munkahelyi vezetőjének értesítéséről,
c) nem teljes körű, a (3) bekezdés szerinti elbíráló szerv azt külön kezeli, és
ca) a pályázati határidő lejártáig teljeskörűen kiegészített igénylés esetében az a) pont szerint,
cb) a pályázati határidő lejártáig nem vagy azt követően pótolt igénylés esetében a b) pont szerint
jár el.
(8) A  (3)  bekezdés szerinti elbíráló szerv a  (7)  bekezdés szerinti megállapításait záradék formájában vezeti fel 
az  igénylésre. Ha a  felülvizsgálat során a  lakáscélú támogatási szerv állapítja meg azt, hogy a  kérelem nem 
teljesíthető vagy nem teljes körű, a  kérelmet a  (7)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásával közvetlenül utasítja el 
az elbíráló szerv egyidejű értesítésével. A (7), valamint a jelen bekezdés szerinti eljárás megállapítása ellen panaszt 
a HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

4. §  Az Ut. 85/L. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nyújtható lakhatási hozzájárulás, ha a pályázó)
„b) vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója, élettársa a lakhatási hozzájárulásra irányuló pályázat kezdő napjáig, 
a pályázat évében honvédelmi szervezettel törlesztési támogatási szerződést kötött,”

5. §  Az Ut. 85/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85/M. § (1) A lakhatási hozzájárulás iránti kérelem a HM központi lakásgazdálkodási szerv által közzétett formában 
fogadható be.
(2) A pályázat akkor teljes, ha a pályázó csatolta
a) – a  d)  pontban foglaltak kivételével – az  éves, pályázó vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, 
élettársa nevére és címére kiállított, fenntartási költséget bizonyító iratok másolatát,
b) a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók, élettárs megelőző havi jövedelméről szóló igazolást,
c) a gyermek iskolalátogatásáról szóló igazolást,
d) bérleti díj esetén a  pályázó vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, élettársa nevére kiállított 
számla vagy azzal egyenértékű okirat másolatát,
e) a települési önkormányzat által kiszabott helyi ingatlanadóról szóló okirat másolatát,
f ) hiteltörlesztés esetén a  hitelszerződés másolatát, ha a  hitelszerződésből nem derül ki egyértelműen a  85/K.  § 
d) pont db) alpontja szerinti cél, az ilyen jellegű felhasználást igazoló okiratok másolatát,
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g) az együtt lakó személyek esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
h) a  tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő ingatlan esetében a  30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, bérelt 
ingatlan esetében a bérleti szerződés másolatát és
i) az  a)  pont szerinti számlák helyett a  fenntartási költségek befizetését igazoló okirat másolatát, ideértve 
az elektronikus fizetés esetén az átutalást alátámasztó közleményt is.
(3) A  havi számlák másolata helyett a  fenntartási költségek befizetését igazoló okirat, így különösen érkeztetett 
bélyegzővel ellátott befizetési utalvány, az  átutalást tartalmazó folyószámla-egyenleg vagy kivonatának másolata 
akkor fogadható el, ha ez  vagy a  pályázati kérelemhez csatolt egyéb okirat alkalmas az  adott fenntartási költség 
beazonosítására.”

6. §  Az Ut. a következő 142. §-sal egészül ki:
„142.  § Az  utasításnak a  Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok 
ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról szóló 40/2021. (VIII. 13.) HM utasítással (a továbbiakban: 
mód.ut3.) megállapított 1. § (4a) bekezdését, 85/A. § (1) bekezdését és (2) bekezdés c) pontját, 85/B. § (1) bekezdését 
és (2)  bekezdés c)  pontját, 85/C.  § (3), (6)–(9)  bekezdését, 85/G.  § (1)  bekezdését, 85/H.  § (1)  bekezdés b)  pontját, 
85/K. § (1) bekezdés d) pontját és e) pont eb) alpontját, 85/L. § (2) bekezdés b) pontját, 85/M. §-át, 85/N. § (6) és 
(9) bekezdését a mód.ut3. hatálybalépését követően meghirdetett pályázatok esetében kell alkalmazni.”

7. §  Az Ut.
a) 1.  § (4a)  bekezdésében a „Zrt.-től bérlőként” szövegrész helyébe a „Programmal érintett lakás bérlőjeként” 

szöveg,
b) 85/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „Zrt.-től” szövegrész helyébe a „Programmal érintett” szöveg,
c) 85/C.  § (9)  bekezdésében a „ha a  pályázó” szövegrész helyébe az „ideértve a  (7)  bekezdés a)  pontja szerint 

előterjesztett kérelmeket is, ha a pályázó” szöveg,
d) 85/G.  § (1)  bekezdésében a  „11. számú melléklet alapján” szövegrész helyébe a  „HM központi 

lakásgazdálkodási szerv által közzétett formában” szöveg,
e) 85/H. § (1) bekezdés b) pontjában a „Zrt. általi” szövegrész helyébe a „Program keretében történő” szöveg,
f ) 85/K. § (1) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „tulajdonában lévő” szövegrész helyébe a „tulajdonában, 

haszonélvezetében lévő” szöveg,
g) 85/K. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az „ápolási díj” szövegrész helyébe az „ápolási díj, családi pótlék” 

szöveg,
h) 85/N.  § (6)  bekezdésében a „85/G.  § (2) és (3)  bekezdését” szövegrész helyébe a „85/G.  § (2)  bekezdését” 

szöveg,
i) 85/N.  § (9)  bekezdésében a  „13.  melléklet szerinti formában” szövegrész helyébe a  „HM központi 

lakásgazdálkodási szerv által közzétett formában” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az Ut. 10. és 11. számú melléklete, valamint 12. és 13. melléklete.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 41/2021. (VIII. 13.) HM utasítása  
a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő  
pályázati tevékenységről

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

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

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában
a) hadisír:

aa) a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3.  § 
f ) pontjában meghatározott hősi temetők, hősi temetési helyek,

ab) a Törvény 3. § f ) pontjában szereplő elhunytak temetőn kívül fellelhető temetési helyei,
ac) a magyar hadimúlt kiemelkedő személyiségeinek temetési helyei,
ad) a temetőkben elhelyezkedő katonai emlékművek és emlékhelyek és
ae) a nemzetközi szerződésekben meghatározott helyszínek;

b) hadisírgondozás: hadisír azonosítását, állagmegőrzését, megújítását szolgáló tevékenység, különösen 
állapotának leírása, sírjel létesítése, karbantartása, felújítása, megváltoztatása, azon felirat vagy képi ábrázolás 
megjelenítése, módosítása, sírkörnyezet zöldfelületi ápolása, továbbá a  mindezekkel összefüggő terep- és 
iratkutatás, valamint dokumentáció elkészítése.

3. §  A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára (a továbbiakban: HM PÁT) hadisírokkal 
kapcsolatos feladata 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 3. § c) pontjában meghatározott jogkörének gyakorlása keretében különösen
a) elvi jellegű koncepció megalkotása a  hadisírgondozással kapcsolatos tevékenység emlékezetkultúrában 

betöltött helyét, továbbá Magyarországon és azon kívül érvényesülő célját és feladatrendszerét illetően;
b) a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) által, a  Magyar 

Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) szakmai 
együttműködésével összeállított, éves hadisírgondozásra vonatkozó terv (a továbbiakban: éves terv) 
jóváhagyása;

c) stratégiai szintű kapcsolattartás a kormányzati igazgatási szervekkel, egyházakkal.

4. §  A HM HIM feladata
a) a Törvény hősi temetőre, hősi temetési helyre vonatkozó különös szabályai körében meghatározott, 

a honvédelemért felelős miniszter jogkörének gyakorlásával összefüggő feladatok előkészítése;
b) a hadisírgondozás szakmai előkészítése, végrehajtása, valamint a végrehajtás ellenőrzése a jóváhagyott éves 

terv alapján;
c) a hadisírok tervezett és leletmentő feltárásával, áthelyezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
d) hadisírgondozással összefüggő pályázati tevékenység ellátása;
e) közreműködés a  budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52-es hősi parcellája kialakításának tervezésében, 

a betemetések szervezésében, valamint rendeltetésének megőrzésében;
f ) hadisír adatbázis létrehozása, folyamatos bővítése és működtetése, interneten való közzététele;
g) nemzetközi szerződések által meghatározott feladatok végrehajtása;
h) az utasítás szerinti feladatellátásával összefüggésben hadisírokkal kapcsolatos publikációk közzététele és 

kiállítások szakmai támogatása, valamint szakmai konferenciák és rendezvények lebonyolítása;
i) a hadisírokkal kapcsolatos megkeresésekre tájékoztatás nyújtása;
j) éves terv összeállítása és a HM PÁT részére jóváhagyás céljából történő felterjesztése;
k) a jóváhagyott éves tervben szereplő feladat meghiúsulásáról, valamint a  tervben nem szereplő, időközben 

felmerülő új feladat elvégzéséről a HM PÁT tájékoztatása;
l) javaslattétel a 3. § a) pontja szerinti koncepció megalkotására;
m) az MH TTP megkeresésére vagy szükség szerint szakmai egyeztetés kezdeményezése az MH TTP-vel.
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5. § (1) A hadisírgondozás MH szintű szervezési, tervezési, szakmai irányítási, valamint végrehajtási feladatainak ellátásáért 
az MH TTP felelős.

 (2) Az MH TTP az (1) bekezdés szerinti feladatait az MH parancsnoka irányításával hajtja végre.
 (3) A  hadisírgondozó tevékenységében az  MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

(a  továbbiakban: MH KIKNYP), az  MH területvédelmi ezredek és a  helyőrség parancsnokságok, valamint 
a helyőrségtámogató parancsnokságok vesznek részt.

 (4) Az MH TTP feladata
a) a HM HIM részére javaslatot tesz az éves tervben szereplő feladatokra;
b) a hadisírgondozást a HM PÁT által jóváhagyott éves terv alapján végzi Magyarország területén;
c) a HM PÁT által jóváhagyott éves tervben nem szereplő, időközben felmerülő új feladatot a  HM HIM  

– a HM PÁT által előzetesen jóváhagyott – kérése alapján végez. Ha az  MH TTP a  HM PÁT által jóváhagyott 
éves tervben nem szereplő feladat végrehajtását javasolja, annak megkezdéséhez a HM PÁT – a HM HIM által 
kezdeményezett – előzetes jóváhagyása szükséges;

d) az éves tervben nem szereplő, az  MH TTP számára időközben felmerülő új feladat elvégzéséről, illetve 
a tervezett feladat meghiúsulásáról tájékoztatja a HM HIM-et;

e) megismerteti a  hadisírgondozást az  MH társadalmi kapcsolatai körében tartandó rendezvényein és 
a kiképzési foglalkozásokon;

f ) a hadisírgondozással összefüggésben felügyeli az  érettségi vizsgák megkezdésének feltételeként szabott 
ötvenórás Iskolai Közösségi Szolgálat keretében tervezett és végrehajtott karbantartási munkát;

g) a hadisírokkal kapcsolatos témakörben megjelent helyi híreket és információkat követi, gyűjti;
h) a b), c) és f ) pontban foglaltak végrehajtása során keletkezett adatokat havonta megküldi a HM HIM részére;
i) megszervezi és végrehajtja évente egy-egy alkalommal az  MH hadisírgondozási feladatokkal megbízott 

szakállományának szakfelkészítését és továbbképzését;
j) felkérésre közreműködik a HM HIM hadisírokkal kapcsolatos feladatai ellátásában;
k) a HM HIM felkérésére közreműködik az ünnepélyes áttemetések, illetve betemetések, a hadisírátadó és -avató 

ünnepségek katonai tiszteletadással történő megszervezésében és végrehajtásában, valamint
l) közreműködik a  katonai jelenlét biztosításában nemzeti ünnepeken és a  háborús kegyelet szempontjából 

kiemelt időpontokban, így különösen a  Magyar Hősök Emlékünnepén, Halottak napján, a  fegyvernemi 
napokon, valamint saját rendezvényeken.

6. §  Az MH helyőrség parancsnokságai, a  területvédelmi katonai szervezetek, valamint a  helyőrségtámogató 
parancsnokságok az  illetékességi területükön az  MH KIKNYP Katonai Igazgatási Központokkal, Toborzó és 
Érdekvédelmi Központokkal, Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodákkal együttműködve
a) közreműködnek a hadisírgondozásban,
b) közreműködnek az  ünnepélyes áttemetések, illetve betemetések katonai tiszteletadással történő 

végrehajtásában, valamint
c) katonai jelenlétet biztosítanak nemzeti ünnepeken és a  háborús kegyelet szempontjából kiemelt 

időszakokban, így különösen Halottak napján, a  Hősök napján és a  fegyvernemi napokon a  saját, vagy 
a  HM  HIM rendezvényein, továbbá önállóan szervezett rendezvényeken, illetve társadalmi szervezetek, 
egyházak és önkormányzatok meghívására az  alapfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül katonai 
jelenlétet biztosíthatnak.

7. § (1) A  HM HIM a  HM PÁT folyamatos tájékoztatása mellett végzi a  hadisírgondozással összefüggő pályázati 
tevékenységet.

 (2) A HM HIM pályázati tevékenysége ellátása során a döntési feladatot támogató értékelő bizottság elnöke a HM PÁT, 
további tagjai:
a) a HM Védelemgazdasági Hivatal állományából kijelölt pénzügyi, gazdasági szakértő,
b) a HM Jogi Főosztály állományából kijelölt jogi szakértő,
c) a HM HIM hadisírsgondozásért felelős igazgatóságának igazgatója, valamint
d) a HM HIM hadisírgondozásért felelős igazgatóságának igazgatóhelyettese.

 (3) Az értékelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, a döntéseit egyhangúlag hozza meg.
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8. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az  első világháborúban 
életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő 
pályázati tevékenységről szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 9/2021. (VIII. 13.) 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 
(a továbbiakban: Szabályzat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Szabályzat
a) 2. függeléke az 1. függelék szerint módosul,
b) 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 9/2021. (VIII. 13.) KKM utasításhoz

1. §  A Szabályzat 47. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az export növeléséért felelős helyettes államtitkár)
„q) irányítja és a  titkársága útján végrehajtja a  Magyar Állam tulajdonában álló Airbus A330-243F típusú 
szállítógéppel kapcsolatosan jelentkező tulajdonosi feladatok ellátását, gondoskodik az  előirányzatok 
felhasználásának szakmai ellenjegyzési, valamint kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási feladatainak ellátásáról.”

2. §  Hatályát veszti a Szabályzat 36. § (2) bekezdés j) pontja.

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 425/2021. (HK 9.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja és 11. § (1) bekezdés 33. pontja alapján a következő szakutasítást adom ki:

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

 2. STAnAG 2178 (edITIOn 2) COMPATIBILITy OF MedICAL TUBInG And COnneCTORS In THe FIeLd – AMedP-1.15 
edITIOn A  / Harctéren használt egészségügyi szakanyagok: tubusok, drainek, katéterek, transzfúziós és infúziós 
szerelékek és összekötők kompatibilitása című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH eK),
b) témakezelő: MH eK,
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti 
ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

 3. STAnAG 2542 (edITIOn 2) AJMedP-1 ALLIed JOInT MedICAL PLAnnInG dOCTRIne edITIOn A  VeRSIOn 1 / 
Szövetséges összhaderőnemi egészségügyi tervezés doktrína című nATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül fenntartással és jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK,
c) a bevezetés időpontja: a  nATO egységesítési egyezmény fenntartással és jövőbeni bevezetéssel kerül 

bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti 
ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 
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e) fenntartás: A Magyar Honvédség nem vezeti be a 3.22.10 bekezdést, azaz egy többnemzeti parancsnokság 
parancsnoki beosztásának feltöltésével nem feltétlenül vállalja az adott parancsnokság teljes állományának 
Role 1 szintű ellátását.

HUn will not implement paragraph 3.22.10 Thus in case Hungary is providing the Commander of the deployed 
headquarters or other multinational facility will not necessarily mean assuming responsibility of Role 1 level medical 
support for all members of that headquarters.

 4. STAnAG 2551 MedSTd (edITIOn 2) MedICAL dePLOyABLe OUTBReAK And InCIdenT InVeSTIGATIOn TeAMS 
edITIOn B VeRSIOn 1 / Telepíthető járványügyi és baleseti egészségügyi vizsgáló csoportok című nATO 
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet,
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet 
feladata. A szakutasítás tervezetét a nemzeti ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő 
egy hónapon belül kell előkészíteni. 

 5. STAnAG 2558 (edITIOn 1) – MInIMUM STAndARdS FOR OXyGen 93 PeR CenT PROdUCed On OPeRATIOnS – 
AMedP-8.17 edITIOn A  VeRSIOn 1 / Minimális előírások a  93 százalékos oxigén előállítására műveletekben című 
nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK, 
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti 
ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

 6. STAnAG 2879 (edITIOn 5) (RATIFICATIOn dRAFT 1) – MedICAL ASPeSTS In THe MAnAGeMenT OF A  MAJOR 
InCIdenT/MASS CASUALTy SITUATIOn – AMedP-1.10 edITIOn B VeRSIOn 1 / A  tömeges sérültellátási szituációk 
kezelésének egészségügyi aspektusai című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül fenntartással 
és jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK,
c) a bevezetés időpontja: a  nATO egységesítési egyezmény fenntartással és jövőbeni bevezetéssel kerül 

bevezetésre,  
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti 
ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

e) fenntartás: A  Magyar Honvédségben alkalmazott TRIAGe kártyákon a  T3 kategória angol nyelvű 
megnevezése nem MInIMAL, hanem deLAyed (a szín kódban nincs eltérés: zöld).

In the HUn TRIAGe cards/casualty tags the designation of T3 category in english is deLAyed (instead of MInIMAL). 
The color code is the same: green. 

 7. STAnAG 3526 (edITIOn 9) AAMedP-1.10 InTeRCHAnGeABILITy OF nATO AIRCReW MedICAL CATeGORIeS – 
AAMedP-1.10 edITIOn B VeRSIOn 1 / (nATO repülőszemélyzetek repülőorvosi kategóriái, egyenértékűségük-
felcserélhetőségük biztosítására című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a  következők 
szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló- és Gyógyító Intézet (a továbbiakban: MH eK RAVGyI),
c) a bevezetés időpontja: A szakutasítás Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követően azonnal, és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, MH PK szakutasítással. A  STAnAG alkalmazásáról szóló 
szakutasítás előkészítése az  MH eK RAVGyI feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti ratifikáció 
Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 
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 8. STAnAG 3527 (edITIOn 5) FATIGUe MAnAGeMenT In AIR OPeRATIOnS – AAMedP-1.11 / edITIOn B VeRSIOn 1 
Kifáradás kezelése légi műveletekben című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül fenntartással 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK RAVGyI,
c) a bevezetés időpontja: A szakutasítás Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követően azonnal,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a  légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással. A  STAnAG alkalmazásáról szóló 
szakutasítás előkészítése az  MH eK RAVGyI feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti ratifikáció 
Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

e) fenntartás: nincs minden repülőbázison minősített repülőorvos az  érintett pilóta/repülésirányító/drón 
operátor állománynál a fáradtság okozta teljesítmény csökkenés kezelésére. 

 no qualified flight surgeon on each Air Force Base to monitor pilot/ATC/drone operator performance and 
provide guidance, és

f ) Megjegyzés: teljesítmény fokozó gyógyszer használata nem engedélyezett. 
 no pharmacological agents can be used for aircrew performance enhancement. 

 9. STAnAG 4823 (edITIOn 1)  – MULTI CALIBRe MAnUAL OF PROOF And InSPeCTIOn (M CMOPI) FOR nATO SMALL 
ARMS AMMUnITIOn – AeP-97 edITIOn A című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 

(a továbbiakban: MHP LGCSF),
b) témakezelő: MHP LGCSF Technikai Rendszerek Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény a  szárazföldi haderőnél kerül 

bevezetésre a  technológia beszerzését követően MH PK szakutasítással. A  STAnAG alkalmazásáról szóló 
szakutasítás előkészítése az  MH Modernizációs Intézet Kutatás-Fejlesztési Igazgatóság Lőkísérleti Vizsgáló 
Osztály feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő 
megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni.

 10. STAnAG 6541 MedSTd (edITIOn 1) – nATO SPeCIAL OPeRATIOnS FORCeS (SOF) MedICAL SUPPORT – AMedP-4.13, 
edITIOn A  / Különleges műveleti erők egészségügyi biztosítása című nATO egységesítési egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül fenntartással és jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK,
c) a bevezetés időpontja: a  nATO egységesítési egyezmény fenntartással és jövőbeni bevezetéssel kerül 

bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a  szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással. A  STAnAG alkalmazásáról 
szóló szakutasítás előkészítése az MH eK feladata. A szakutasítás tervezetét a nemzeti ratifikáció Honvédelmi 
Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

e) fenntartás: 
ea) The Hungarian defence Forces (HdF) does not possess SOST and SOCCeT yet./ Az  MH még nem 

rendelkezik SOST-tal és SOCCeT-tel,
eb) HdF will not apply MedAd with medical degree in every SOF HQ level, especially in the forward 

command posts/Az MH nem alkalmaz MedAd-ként (a dokumentumban meghatározott) 
egészségügyi végzettségű személyeket minden SOF HQ szinten, különösen nem az  előretolt 
vezetési pontokon,

ec) According to the current Hungarian civilian regulations the indication and execution of blood 
transfusion is not allowed on nSOCM level/A jelenlegi magyar civil szabályzók alapján 
a vérátömlesztés indikálása és kivitelezése nSOCM szinten nem engedélyezett,

ed) HdF does not possess own resupply chain for blood and blood products in far forward operational 
situation. International agreements planned for support/ Az MH nem rendelkezik saját utánpótlási 
lánccal vér és vérkészítmények tekintetében előretolt műveleti körülmények között. A  biztosítás 
megoldására nemzetközi együttműködés tervezett,
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ee) In HdF the medical logistic planning and procurement system is separated from the general logistic 
system, but during the transport of the products to operational area the resupply chain is common/
Az MH-ban az  egészségügyi logisztikai tervezés és beszerzés elkülönülten működik az  általános 
logisztikai rendszertől, az  anyagok a  műveleti területre történő szállítása során azonban 
az utánpótlási lánc közös, és

ef ) There is not fully SOF dedicated Human Performance Program in the HdF/ Az  MH-ban nincs 
kifejezetten a különleges műveleti erőkre alkalmazott Human Performance Program.

 11. STAnAG 6544 MedSTd (edITIOn 1) – SAFeTy STAndARdS FOR dePLOyed denTAL CARe AMedP-1.21 edITIOn 
A  VeRSIOn 1/ Telepített fogászati ellátó helyek biztonsági követelményei című nATO egységesítési egyezmény 
nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK Honvédkórház 1. Sebészeti Osztály Szájsebészeti Részleg,
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a  szárazföldi haderőnél és a  légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással. A  STAnAG 
alkalmazásáról szóló szakutasítás előkészítése az  MH eK Honvédkórház 1. Sebészeti Osztály Szájsebészeti 
Részleg feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti ratifikáció Honvédelmi Közlönyben történő 
megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

 12. STAnAG 7078 AMd (edITIOn 4) (RATIFICATIOn dRAFT 1) – USe OF HeLICOPTeR eMeRGenCy UndeRWATeR 
BReATHInG APPARATUS (HeUBA) – AAMedP-1.19 edITIOn B VeRSIOn 1 / Helikopter víz alatti vészhelyzeti 
légzőkészülékek (HeUBA) használata című nATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH eK,
b) témakezelő: MH eK RAVGyI,
c) a bevezetés időpontja: a nATO egységesítési egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATO egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a  légierőnél kerül bevezetésre MH PK szakutasítással. A  STAnAG alkalmazásáról szóló 
szakutasítás előkészítése az  MH eK RAVGyI feladata. A  szakutasítás tervezetét a  nemzeti ratifikáció 
Honvédelmi Közlönyben történő megjelenését követő egy hónapon belül kell előkészíteni. 

 13. ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 414/2021. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a megyei, fővárosi védelmi bizottságokkal együttműködő honvédségi szervezetek kijelölésére*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 429/2021. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj feladatairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 434/2021. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés 
módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 445/2021. (HK 9.) MH PK parancsa  
az 1000 év katonái csapatvetélkedő második fordulójának előkészítésére és végrehajtására***

*** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 454/2021. (HK 9.) MH PK parancsa  
a 2021/22. évi Országos Haditorna Verseny megyei fordulóinak megszervezésére  
és az országos döntő előkészítésére****

**** A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek, információk

AZ MH 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál lévő beosztás betöltésére

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

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázatot közvetlenül az  MH 25. Klapka György Lövészdandár (a továbbiakban: MH 25. Ldd) 
dandárparancsnokának, Lőrincz Gábor dandártábornok részére címezve, zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (2891 Tata, Pf. 20, 2890 Tata, Bacsó Béla út 66.) kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

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

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

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Gajó Péter főtörzszászlós, MH 25. Ldd, vezénylő zászlós, HM telefon: 02-34-91-22;
– Bánfalvi Karolina őrnagy, MH 25. Ldd, Személyügyi és Munkaügyi Részleg, részlegvezető, 
 HM telefon: 02-34-91-41.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye:
2890 Tata, Bacsó Béla út 66.

A beosztás megnevezése: 
MH 25. Ldd, Vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, Ügyeleti Szolgálat, laktanyaügyeletes-helyettes
Rendszeresített rendfokozat:  zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  IV/08
előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 01Hb07ezUzz
Beosztás azonosító kód:  11623535
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.



1118 H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  2021. évi 9. szám 

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

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az alárendelt ügyeleti szolgálatok, valamint a Fegyveres Biztosági Őrség tevékenységének irányítása, ellenőrzése.
– Pontos nyilvántartás vezetése az alegységek helyéről, tevékenységéről, harcértékéről.
– Riasztási-értesítési feladatok megkezdése, kezelése.
– A készenlét fokozásának és a terrorvédelem rendszabályainak beindításához szükséges feladatok végrehajtása.
– A részére kiadott fedő- és rejtjelző eszközök készség szintű használata, naprakészségének ellenőrzése.
– eligazítás megtartása, valamint állandó kapcsolattartás az alárendelt szolgálatokkal, 
– Azonnali tényközló jelentések elkészítése és továbbítása, valamint a beléptetési szabályok betartása, betartatása 

és ellenőrzése.

  Lőrincz Gábor dandártábornok s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, cím: 2890 Tata, Bacsó Béla utca 66., 
 levelezési cím: 2891 Tata, Pf. 20, tel.: +36-34-589-166, HM tel.: 02-34-91-93, 
 honlap: www.tatatidandar.hu , e-mail: MH25.KGy.l.dd.Parancsnoksag@mil.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Kalmár éva százados, tel.: +36-34-589-171, 
 HM tel.: 02-34-91-71, e-mail: kalmar.eva@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

http://www.tatatidandar.hu
mailto:MH25.KGY.l.dd.Parancsnoksag@mil.hu
mailto:kalmar.eva@
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IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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Az MH Altiszti Akadémia megbízott parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázatot közvetlenül az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) megbízott parancsnokának, Frankó Imre 
ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat – belső ellenőr” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(2000 Szentendre, dózsa György út 12–14., 2001 Szentendre, Pf. 230) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

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

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

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

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Frankó Imre ezredes, MH AA, megbízott parancsnok, HM tel.: 02-52-11-20

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

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

A beosztás megnevezése: 
MH AA, Vezető szervek, Parancsnokság, belső ellenőr tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
előmeneteli rend:  speciális
Munkakör azonosító kód:  75Ae12eKRKK
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nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Pozícióazonosító:  12061892
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

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

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

– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– eCdL bizonyítvány.

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

  Frankó Imre ezredes s. k.,
   megbízott parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, cím: 2000 Szentendre, dózsa György út 12–14., levelezési cím: 2001 

Szentendre, Pf. 230, tel.: +36-26-321-888, honlap: www.mhaa.hu, e-mail: info@mhaa.hu 
b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Loboda endre főhadnagy, tel.: +36-26-321-888/1168, 

HM tel.: 02-2-52-1168, e-mail: loboda.endre@mil.hu,

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

http://www.mhaa.hu
mailto:info@mhaa.hu
mailto:kiss.tunde@hm.
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III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23.  § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

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

IV. Az ön jogai:
A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázatot közvetlenül az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár (a továbbiakban: MH BHd) 
dandárparancsnokának, Mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – belső ellenőr” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

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

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

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói 
jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a  bizottság által javasolt személy nem 
rendelkezik nemzetbiztonsági alkalmassággal, a  munkáltatói döntésre csak a  nemzetbiztonsági alkalmasságot 
követően kerül sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást 
kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  Hjt. vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Tóth Gergő főhadnagy, MH BHd, Személyügyi és Munkaügyi Részleg, személyügyi tiszt, 
 telefon: +36-1-474-1111/38-454, HM telefon: 02-2-38-454

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya)
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A beosztás megnevezése: 
MH BHd, Vezető szervek, Belső ellenőrzési Alosztály, belső ellenőr tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:   felsőfokú
Illetménykategória:   I/13
előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  75Ae12ezRAK
Pozícióazonosító:   12099758
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

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

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

– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdL bizonyítvány
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

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

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, 
 cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, 
 e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, honlap: www.bhd.honvedseg.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: 
 dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, HM tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@mil.hu 

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@mil.hu
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II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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Az MH Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Egészségügyi Központ állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. augusztus 30.
A pályázatot közvetlenül az MH egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH eK), Személyügyi és Munkaügyi Osztály, 
osztályvezetőjének, dr. Konczi Ferenc ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat-munkavédelmi tiszt” 
megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 1380 Budapest, Pf. 1214) 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, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázatott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

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

A pályázatok 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. 
Hivatásos és szerződéses tisztek esetében, amennyiben a  fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
az  állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről 
a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a  szolgálati elöljáró, egyéb 
esetben a közvetlen közös elöljáró dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek esetében a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a  kinevezés a  Hjt. 42. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján, honvédelmi alkalmazottak esetében az áthelyezés a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXIV. törvény 20. §-a alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Kulcsár Ildikó alezredes, MH eK, Minőségfejlesztési, Irányítási és Biztonságtechnikai Osztály, osztályvezető, 
 HM telefon: 02-2-71-732, mobil: +36-30-828-1018.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye:
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.

A beosztás megnevezése: 
MH eK, Vezető szervek, Minőségfejlesztési, Irányítási és Biztonságtechnikai Osztály, munkavédelmi tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados 
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  II/13
előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 01Me12zKRAK
Pozícióazonosító:   11876400
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt



2021. évi 9. szám H O n V é d e L M I  K ö z L ö n y  1127

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében angol középfokú komplex nyelvvizsga (honvédelmi alkalmazottak 

esetében ettől el lehet tekinteni).
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Legalább 3 éves szakmai tapasztalat.
– Munka-, tűz-, valamint környezetvédelmi szakképzettségek megléte.
– egészségügyi területen szerzett tapasztalat.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: megbízhatóság, terhelhetőség, fegyelmezettség, nagyfokú 

precizitás, jó rendszerező képesség, problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség (vertikális és 
horizontális kapcsolattartó képesség).

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Munkavédelmi jogszabályok érvényre juttatása, a jogszabályi változások naprakész vezetése.
– Munkavédelmi szemlék megszervezése, jegyzőkönyv elkészítése, részvétel a  hatósági bejárásokon. Részvétel 

a balesetek kivizsgálásában.
– Az általános veszélyforrások felismerése, azok értékelése, elhárításának kezdeményezése.
– együttműködés más szervezeti egységekkel/elemekkel.
– Gépek, berendezések időszakos felülvizsgálatának nyomon követése, ellenőrzése.
– Munkavédelmi szabályzatok elkészítésében való részvétel, azok naprakészen tartása, munkahelyi 

kockázatértékelés készítése, valamint a munkavédelmi oktatások megtartása.
– Védőeszközök, védőruhák ellenőrzése és véleményezése.

  Dr. Kopcsó István vezérőrnagy s. k.,
  parancsnok 
  (MH egészségügyi főnök)

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 egészségügyi Központ, cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 
 tel.: +36-1-465-1800, honlap: www.honvedkorhaz.hu , e-mail: mh.ek@hm.gov.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados, 
 tel.: +36-1-654-1800/73-153, HM tel.: 02-2-73-153, e-mail: kiss.tunde@hm.gov.hu,

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

http://www.honvedkorhaz.hu
mailto:mh.ek@hm.gov.hu
mailto:kiss.tunde@hm.
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III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23.  § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

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

IV. Az ön jogai:
A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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Az Mh Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ  központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő 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. szeptember 15.
A pályázatot közvetlenül az  MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK) 
központparancsnokának, Csuka József ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (1106 Budapest, Jászberényi út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 12) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól), valamint

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (a Vhr. 26. § (8)–(11a) bekezdéseinek figyelembevételével).
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatok a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

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

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

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

1. A beosztás megnevezése: 
MH GAVIK, Vezető szervek, Parancsnokság, jogász tiszt.
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  I/13
előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 85Ae12eKRAK
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Beosztási azonosító kód:  11361466
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Polgári mesterfokozatú MSc/Ma (polgári egyetemi) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés;
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve);
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Jogi szakvizsga.
– Szakmai tapasztalat.
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Missziós / nATO tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: döntési készség, határozottság, megbízhatóság, felelősségtudat, 

együttműködési készség.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a  személyi állomány jogait, kötelességeit megállapító, valamint az  egység működését érintő 

jogszabályok és belső rendelkezések alkalmazásában, a fontosabb helyi rendelkezések kidolgozásában.
– Az MH GAVIK központparancsnok szolgálati panaszokat elbíráló döntéseinek előkészítése, illetve az  egyéb 

beadványokkal, kérelmekkel kapcsolatos egységszintű szakmai feladatok végzése.
– Segítségnyújtás a  parancsnoki fegyelmi jogkör törvényes gyakorlásához, részvétel az  állományilletékes 

parancsnok hatáskörébe tartozó szabálysértési és fegyelmi ügyek döntésre történő előkészítésében, a  fegyelmi 
jogkör gyakorlásával kapcsolatos elemző tevékenység végzése.

– Részvétel a  katonai szervezet által kötendő szerződések előkészítésében és megkötésében, valamint ezen 
szerződésekből eredő igények érvényesítésében.

– Az MH GAVIK Hatásköri Jegyzékének kidolgozása és kezelése, annak pontosítása a  jogszabályokban, illetve 
az  MH  GAVIK SzMSz-ben bekövetkezett – vezetői hatásköröket érintő – változásokkal, módosításokkal 
összhangban.

– Az alakulat adatvédelmi tisztviselői feladatainak ellátása.

2. A beosztás megnevezése: 
MH GAVIK, Végrehajtó szervek, MH Vegyi-, Sugárfigyelő és Helyzetértékelő Ügyeleti Szolgálat, értékelő főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/14
előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 16He13ezUAK
Beosztási azonosító kód:  12036211
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
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Előnyt jelent:
– Sugárvédelmi tanfolyam, ATP-45 értékelő szaktanfolyam.
– Ügyeleti területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Missziós / nATO tapasztalat.

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

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

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

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

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

  Csuka József ezredes s. k.,
  központparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, 
 cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 12, 
 tel.: +36-1/401-2315, email cím: mh.gavik@hm.gov.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. nemes nikoletta hadnagy, 
 HM tel.: 02-2-52-241, vagy 02-2-56-507, e-mail: nemes.nikoletta@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

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,

mailto:mh.gavik@hm.gov.hu
mailto:nemes.nikoletta@mil.hu
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Ludovika Zászlóalj állományában lévő beosztások betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. szeptember 10.
A pályázatot közvetlenül az  MH Ludovika zászlóalj (továbbiakban: MH Lz) zászlóaljparancsnokának, Sári Szabolcs 
ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9–11., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól).

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

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 20 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által 
javasolt személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Papp László őrnagy, MH Lz, mb. törzsfőnök, HM telefon: 02-2-20-530
– Kovács Lilla őrnagy, MH Lz, személyügyi részlegvezető, HM telefon: 02-2-20-502

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

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye: 
zrínyi Miklós Laktanya és egyetemi Campus, 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

1. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Vezető szervek, Törzs, Kiképzési Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.)
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  IV/13
előmeneteli rend:   kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód:  82Ah12ezRAK
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
Pozícióazonosító:   12105197
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdL bizonyítvány.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.
– Legalább 3 éves kiképzési szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– Missziós / nATO tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A kiképzési részlegvezetővel a zászlóaljtörzs általános katonai kiképzésének tervezése, szervezése.
– Az alegységek kiképzésének, a kiképzés feltételeinek ellenőrzése.
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– Az alegységek kiképzési feladataival kapcsolatos okmányrendszerek kidolgozásának, folyamatos vezetésének, 
nyilvántartásának összefogása és irányítása.

– Részvétel a gyakorlatok terveinek kidolgozásában, a tervezési adatok összeállításában.
– A zászlóalj kiképzési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, az  azokkal 

kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése és elemzése, javaslatok kidolgozása a szükséges pontosításokra.

2. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Vezető szervek, Törzs, Kiképzési Részleg, testnevelő tiszt 
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  82Te12zzRAK
Pozícióazonosító:   11507134
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az alegységek és a kiképző állomány testnevelés módszertani felkészítésének megtervezése.
– A hivatásos és szerződéses állomány éves fizikai állapotfelmérésének megtervezése és levezetése.
– A zászlóaljszintű sportbajnokságok és a tömegsport rendezvények tervezése, szervezése és irányítása, a zászlóalj 

csapatainak felkészítése a  különböző hazai és nemzetközi, civil és katonai, amatőr és felsőbb szintű 
sportversenyekre.

– Az alegységek testnevelés kiképzésének, a kiképzés feltételeinek ellenőrzése.
– Az alegységek katonai testneveléssel kapcsolatos okmányrendszerek kidolgozása, folyamatos vezetésének, 

nyilvántartásának irányítása.

3. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Vezető szervek, HM ösztöndíjas Támogató Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.)
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  IV/13
előmeneteli rend:   kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód:  82Ah12zzRKK
Pozícióazonosító:   12105195
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
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Előnyt jelent:
– eCdL bizonyítvány.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.
– Legalább 3 éves kiképzési szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A HM ösztöndíjas hallgatók naprakész nyilvántartása, járandóságainak biztosítása.
– Az alapkiképzésre történő felkészítő, valamint a  katonai szocializációt elősegítő nyári táborok tervezése, 

szervezése, végrehajtása, logisztikai biztosítása, együttműködve a kiképzési, valamint a logisztikai részleg, illetve 
a Logisztikai Szakasz szakállományával.

– Az első tiszti/altiszti beosztásba helyezéssel kapcsolatos eljárások felügyelete, együttműködés a szakmai felelős 
szervezettekkel.

– Az oktatási intézmény által előírt kötelező szakmai gyakorlatok végrehajtásának a támogatása, együttműködve 
a szakmai felelős szervezetekkel.

– Részvétel a Mészáros Lázár ösztöndíjra benyújtott pályázati anyagok elbírálásában.
– A Kiképzési Részleg munkájának segítése.

4. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Vezető szervek, Logisztikai Részleg, beosztott tiszt 
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/12
előmeneteli rend:   pályakezdő
Munkaköri azonosító kód:  04Ge11ezRAK
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
Pozícióazonosító:   11762038
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdL bizonyítvány.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.
– Legalább 3 éves logisztikai szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– Missziós / nATO tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A KFFR-rel, valamint a HKR-rel kapcsolatos feladatok szervezése és ellenőrzése.
– A HKR-be biztosított erők zászlóalj szintű logisztikai támogatási terveinek, okmányainak kidolgozása és 

folyamatos pontosítása. 
– A hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzések, lőgyakorlatok, bemutatók, logisztikai támogatási tervének, 

okmányrendszerének kidolgozása.
– Az eszköz- és anyagellátással, az üzemben tartással kapcsolatos tevékenység irányítása, annak végrehajtásának 

ellenőrzése.
– Munkakapcsolat fenntartása az  MH BHd logisztikai részlegével, a  költségvetési előirányzatok zászlóaljszintű 

nyilvántartásának kidolgozása, naprakészen tartása és annak állapotáról jelentés a részlegvezető felé.
– Az „erőforrás terv” és a „Költségvetési terv” összeállítása és továbbítása az ellátó katonai szervezetek részére.
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5. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Vezető szervek, Törzs, HM ösztöndíjas Támogató Részleg, kiképző altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  82Ke06zzRzz
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Pozícióazonosító:   12105196
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hasonló beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdL bizonyítvány.
– Missziós / nATO tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A hallgatók kiképzési feladatainak tervezése, szervezése és végrehajtása.
– Az alapkiképzésre történő felkészítő, valamint a  katonai szocializációt elősegítő nyári táborok tervezése, 

szervezése és végrehajtása, együttműködve a kiképzési részleg szakállományával.
– A részleg részére előírt rendszeres és egyéb meghatározott jelentések, értékelések, beszámolók és egyéb 

ügyiratok összeállítása, felterjesztése.
– A jogszabályok és belső rendelkezések szerinti rendszeres és eseti ellenőrzések végrehajtása.
– Folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal a  tanulmányaik folytatása és a végzést követően a szolgálati viszony 

létesítése érdekében.

6. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Végrehajtó alegységek, 3. Hallgatói Század, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  érettségi
Illetménykategória:  I/07
előmeneteli rend:   kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód:  04Ae06zzRzz
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Pozícióazonosító:   12105193

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

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

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hasonló beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A hallgatói századba tartozó honvéd tisztjelölti állomány logisztikai ellátása.
– A század személyi állományának a fegyverzetének, felszerelésének, ruházatának biztosítása, a ruházati anyagok 

mérethelyességéről, karbantartatásáról való gondoskodás.
– A század anyagainak előírás szerinti tárolásáról való gondoskodás.
– Részvétel a honvéd tisztjelöltek kiképzési foglalkozásainak tervezésében, végrehajtásában.
– A foglalkozásvezetők igényei alapján a foglalkozásokhoz szükséges kiképzési anyagok biztosítása.

7. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Biztosító alegységek, Logisztikai Szakasz, Szállítóraj, gépkocsivezető III.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség:  alapfokú
Illetménykategória:  I/04
előmeneteli rend:   kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód:  77Fv03zKRzz
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Pozícióazonosító:   11960136

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

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Vezetési gyakorlat d kategóriában.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Szállítási feladatok ellátása, szabályos dokumentálása.
– A gépjármű üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.
– előírt vezetési gyakorlatok végrehajtása.

8. A beosztás megnevezése: 
MH Lz, Biztosító alegységek, Logisztikai Szakasz, Szállítóraj, gépkocsivezető II.
Rendszeresített rendfokozat: tizedes
előírt iskolai végzettség:  alapfokú
Illetménykategória:  I/03
előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  77dv02zKRzz
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Pozícióazonosító:   11965092

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

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Vezetési gyakorlat C kategóriában.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Szállítási feladatok ellátása, szabályos dokumentálása.
– A gépjármű üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.
– előírt vezetési gyakorlatok végrehajtása.

  Sári Szabolcs ezredes s. k.,
  zászlóaljparancsnok
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Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Ludovika zászlóalj, cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11., tel.: +36-1-236-5219, 
 honlap: ludovikazaszloalj.uni-nke.hu, e-mail: mh.lz@hm.gov.hu
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Suba István alezredes, 
 tel.: +36-1-236-5219, HM tel.: 02-2-20510, e-mail: Suba.Istvan@hunmil.local, Suba.Istvan@uni-nke.hu 

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. augusztus 30.
A pályázatot közvetlenül az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF) csoportfőnökének, 
zsiga Tamás dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP PKI” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (MHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

– a hadműveleti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/d. §-ban foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése alól).
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró 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.

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

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1055 Budapest, Balaton u. 7–11. (HM-I. objektum)

A beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, MHPK közvetlen szervezeti elemek, Parancsnoki Iroda, Társadalmi Kapcsolatok és 
Rendezvényszervező Osztály, kiemelt főtiszt (ovh.)
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   VI/15
előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  01dh14ezRAK
Pozícióazonosító:  11870074
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre:  nem kötelezett

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

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

Előnyt jelent:
– Rendezvényszervező szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.
– Vezetői tapasztalat.
– nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol STAnAnG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények protokoll biztosításának tervezése, szervezése és a végrehajtásának 

az irányítása.
– együttműködés HM és MH szervek képviselőivel a hazai és nemzetközi rendezvények kapcsán.
– Kapcsolattartás más minisztériumok és a  társfegyveres testületek, ill. polgári szervezetek képviselőivel és külső 

szolgáltatókkal.
– Hazai és nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos felterjesztések véleményezése;
– A rendezvényekkel kapcsolatos éves ajándékbeszerzési tervek összeállítása, ill. véleményezése.

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

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., 
 tel.: +36-22-542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, 
 tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, 
 cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, HM tel.: 02-34-49-57, 
 e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázatot közvetlenül az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének, zsiga Tamás dandártábornoknak 
címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP TKéFF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MHP Személyzeti 
Csoportfőnökség, 1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

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

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók és 
állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Hivatásos és szerződéses altisztek esetében, amennyiben a  fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
az  állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről 
a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses altisztek esetében a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a  kinevezés a  Hjt. 42. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján, honvédelmi alkalmazottak esetében az áthelyezés a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXIV. törvény 20. §-a alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Trizner-Szabó Anita, MHP Társadalmi Kapcsolatok és életpálya Fejlesztési Főnökség, főelőadó, 
 HM tel.: 02-2-25-657.

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

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

A beosztás megnevezése: 
MH 43. nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred támogató feladatokat végrehajtó állománya, 
MHP  Támogató Központ, MHPK közvetlen irányítása alatt működő szervezeti elemekhez tartozó beosztások, 
Társadalmi Kapcsolatok és életpálya Fejlesztési Főnökség, segítő zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  törzszászlós
előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   II/09
előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  99As08zKRKA
Pozícióazonosító:  12111638
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Hivatásos és szerződéses altisztek esetében angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga 

(honvédelmi alkalmazottak esetében ettől el lehet tekinteni).
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– előadói vagy hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A főnök adminisztrációs munkájának közvetlen segítése, a  személyes elfoglaltságokkal kapcsolatos fontos 

időpontok, adatok nyilvántartása.
– A főnök távbeszélő vonalainak kezelése, a részére érkezett vagy a tőle kapott információk érintettekhez történő 

eljuttatásáról való gondoskodás.
– A referálásra bejelentkezők nyilvántartása és az ütemezésnek megfelelően történő értesítése.
– A főnök, és a  Főnökség ügyviteli anyagainak nyilvántartása, gondoskodás azok megőrzéséről, előírásszerű 

tárolásáról.
– A főnök levelezésével, munkájával közvetlenül kapcsolatos ügyiratok szövegszerkesztési feladatainak elvégzése, 

valamint a Főnökség szervezeti e-mail-címére érkezett anyagok kezelése.
– Adatok kezelése (az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása), iratok tárolása.

– A Főnökség tagjainak objektumba történő beléptetésével kapcsolatos feladatok végzése, aktívkártyák 
nyilvántartása, cseréje.

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

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., 
 tel.: +36-22-542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, 
 tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, 
 cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:
A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@mil.hu
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b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

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

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

Az MH egészségügyi központ parancsnokának pályázati felhívása  
a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (NATO MILMED-COE) 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. augusztus 31.
A pályázatot közvetlenül az MH egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH eK) parancsnokának, dr. Kopcsó István 
vezérőrnagynak címezve zárt borítékban „Pályázat – nATO MILMed-COe” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 44., levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1214) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a nemzetbiztonsági alkalmasság kivételével.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztásba történő vezénylés az  áthelyezés/kinevezés jogszabályban meghatározott 
feltételeinek alkalmazásával történik.

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói 
jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a  bizottság által javasolt személy nem 
rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági szakvéleménnyel, 
a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően 
kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt.
A pályázat elnyerése esetén a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § 
(1)  bekezdés a) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint a  Hjt. 42. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján vezénylésre történik intézkedés.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Juhász Mihály alezredes, nATO MILMed-COe, kiemelt főtiszt, HM telefon: 02-2-73-603.

http://www.naih.hu
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A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.
A pályázatban szereplő beosztások csak határozott időre, a  beosztásba történő vezényléstől számított 4 évig 
tölthető be.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. „R” épület

1. A beosztás megnevezése: 
nATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (Magyar Honvédség rendelkezési állománya), Igazgatóság, kiemelt 
főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  I/15
előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 72ne14ezRAF
Pozícióazonosító:  11406891
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

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

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

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– A beosztáshoz előírtnál magasabb szintű katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG nyelvismeret.
– Legalább 3 éves szakmai tapasztalat.
– A beosztás feladatrendszerével összefüggő külszolgálati tapasztalat.
– eCdL bizonyítvány.
– Jó kommunikációs készség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az éves költségvetési terv összeállítása, Steering Committee-nek történő előterjesztése jóváhagyásra.
– Költségvetés felhasználásának felügyelete, költségvetési módosítások előkészítése és benyújtása jóváhagyásra 

az Igazgatónak/Steering Committee-nek.
– Az átfogó pénzügyi ellenőrzések szervezet szintű feladatainak irányítása, közreműködés az  ellenőrzés 

végrehajtásában, kapcsolattartás az  auditáló szervezettel (jelenleg deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.), 
jelentés a Steering Committee-nek az auditok eredményéről.

– Az Igazgató számára pénzügyi tanácsadás, részvétel az ügyfélforgalom bonyolításában, a nATO KeKK állománya 
részéről érkező pénzügyi tárgyú megkeresések megválaszolása.

– A nATO KeKK képviselete az HQ SACT által szervezett pénzügy konferenciákon.
– Az HQ SACT által finanszírozott projektekhez (ePrime, SMe travel support, department Head stb.) szükséges 

adatszolgáltatás biztosítása.
– Részvétel a nATO KeKK egészét átfogó nagy volumenű projektekben (pl. Vigorous Warrior exercise, Force Health 

Protection Conference).
– A müncheni részleg pénzügyi tevékenységének felügyelete.
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2. A beosztás megnevezése: 
nATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (Magyar Honvédség rendelkezési állománya), Szabványügyi Osztály, 
főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/14
előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 01Af13ezRAF
Pozícióazonosító:  11406917
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

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

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– A beosztáshoz előírtnál magasabb szintű katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG nyelvismeret.
– Legalább 3 éves szakmai tapasztalat.
– A beosztás feladatrendszerével összefüggő külszolgálati tapasztalat.
– eCdL bizonyítvány.
– Jó kommunikációs készség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A nATO Cd&e policy (irányelv/szabályzat) adaptálása katona-egészségügyi területen.
– Bedolgozás a nATO Transzformációs Parancsnokság (ACT) Cd&e éves munkatervébe.
– együttműködés es kapcsolattartás a nATO Cd&e közösségével, a katona-egészségügyi Cd&e reprezentálása.
– Cd&e deputy Cell Chief szerep betöltése a VW katona-egészségügyi hadgyakorlaton a  Cd&e Cell munkájának 

koordinálására.
– Teljes körű felelősség a  nATO Medical Support experimenter Course (nMSeC)=nATO katona-egészségügyi 

experimentáció tanfolyamért: annak fejlesztése, tervezése, szervezése, vezetése, értékelése, a  tanfolyamon 
szakmai előadás tartása.

– Szerkesztőként teljes körű felelősség a MILMed COe weboldal "The Medical Messenger" című aloldal tartalmának 
naprakészen tartásáért és folyamatos bővítéséért.

– A nATO stratégiai szintű koncepciójának kidolgozásában való részvétel a  MILMed COe képviseletében, 
bedolgozós katona-egészségügyi területen.

3. A beosztás megnevezése: 
nATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (Magyar Honvédség rendelkezési állománya), Igazgatóság, pénzügyi 
referens tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 72Ar12eKRAK
Pozícióazonosító:  11632677
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A beosztás képernyős munkahelynek minősül.
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A pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet 43. §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– A beosztáshoz előírtnál magasabb szintű katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG nyelvismeret.
– Legalább 3 éves szakmai tapasztalat.
– A beosztás feladatrendszerével összefüggő külszolgálati tapasztalat.
– eCdL bizonyítvány.
– Jó kommunikációs készség.

A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– eUR és HUF házipénztár kezelése (készpénz ki- és befizetések végrehajtása, napi pénztárzárás, működéshez 

szükséges készpénzmennyiség folyamatos biztosítása).
– nATO KeKK saját állománya külföldi szolgálati útjainak számfejtése (a benyújtott elszámolások ellenőrzése, 

kifizetési engedélyek elkészítése, majd jóváhagyást követően a kifizetés végrehajtása).
– Külsős szakértők költségtérítési igényeinek számfejtése (a benyújtott igények ellenőrzése, kifizetési engedélyek 

elkészítése, majd jóváhagyást követően a kifizetések végrehajtása).
– OTP electra vállalati banki modul kezelése (banki utalások előkészítése és a  jóváhagyást követő végrehajtása, 

bankszámla-értesítők letöltése, szállítói adatbázis naprakészen tartása).
– Kiadási és bevételi tranzakciók könyvelése a  nATO KeKK saját fejlesztésű pénzügyi nyilvántartó programjában, 

készpénz egyenleg egyeztetés végrehajtása.
– A konferenciák és tanfolyami díjak befizetéseinek könyvelése az  erre a  célra készített rendezvény regisztrációs 

alkalmazásban.
– Részvétel a nATO KeKK egészét átfogó nagy volumenű projektekben (pl. Vigorous Warrior exercise, Force Health 

Protection Conference).
– Részvétel az átfogó pénzügyi ellenőrzésekben.

  Dr. Kopcsó István vezérőrnagy s. k.,
  parancsnok 
  (MH egészségügyi főnök)

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 egészségügyi Központ, cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 
 levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1214, tel.: +36-1/465-1800, HM tel.: 02-2-71-800, 
 honlap: www.honvedkorhaz.hu, email cím: mh.ek@hm.gov.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados; tel.: +36-1-654-1800/73-153, 
 HM tel.: 02-2-73-153, e-mail: kiss.tunde@hm.gov.hu 

http://www.honvedkorhaz.hu
mailto:mh.ek@hm.gov.hu
mailto:kiss.tunde@hm.gov.hu
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II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:
A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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Az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnökének pályázati felhívása  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományában lévő beosztás 
betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. szeptember 3.
A pályázatot közvetlenül az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF) csoportfőnökének, 
zsiga Tamás dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat – nKe HHK” 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 beosztásba történő vezénylés az  áthelyezés/kinevezés jogszabályban meghatározott 
feltételeinek alkalmazásával történik.

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 10 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről a  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 a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 42. § 
(1) bekezdés b) pontja és a Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint 
a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja alapján vezénylésre történik intézkedés.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– dr. Vas Tímea alezredes, nKe HHK, Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék, kiemelt főtiszt (adjunktus); 
 mobil: +36-30/248-6452.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
5008 Szolnok, Kilián út 1. (nKe HHK Szolnoki Campus)

A beosztás megnevezése: 
nemzeti Közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (Magyar Honvédség rendelkezési 
állománya), Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék, főtiszt (gyakorlati oktató)
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
előírt iskolai végzettség:   főiskola
Illetménykategória:   II/14
előmeneteli rend:   speciális
Munkaköri azonosító kód:  82Cg13zzRKK
Pozícióazonosító:  12051123
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nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Vagyonnyilatkozati tételre:  nem kötelezett

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga vagy angol STAnAnG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.
– Angol nyelvoktatásban szerzett tapasztalat.
– Repülési vagy légiközlekedési területen szerzett gyakorlat.
– Külszolgálati tapasztalat.
– Felsőoktatásban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az Állami légiközlekedési alapképzési szakon szakmai angol nyelv oktatása, ICAO Level4 nyelvvizsgára történő 

felkészítés.
– A szakmai előmeneteli, át- és továbbképző, valamint szakszolgálati tanfolyamokon az  angol nyelv specifikus 

tárgyainak oktatása.

  Zsiga Tamás dandártábornok s. k.,
  csoportfőnök

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, 
 tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, 
 cím: 1134 Budapest, Lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@mil.hu
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IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naih.hu
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A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Védelmi és rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály 
állományában lévő munkakör betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázatot közvetlenül az  MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SzCSF) csoportfőnökének, 
zsiga Tamás dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat-nMHH” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott munkakör követelményeinek való megfelelés. 
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  honvédelmi miniszter és az  nMHH elnöke részére, akik a  pályázat nyerteséről egybehangzóan 
döntenek. A döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint a Hjt. 51–52. §-ai alapján más szervhez 
történő vezénylésre történik intézkedés.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a honvédelmi miniszter és az nMHH elnökének megállapodását követően.
A pályázatban szereplő munkakör csak határozott időre, a  munkakörbe történő vezényléstől számított 5 évig 
tölthető be. A munkakörbe történő kinevezésre az nMHH vállal kötelezettséget.

A pályázatban szereplő munkakör szolgálatteljesítésének helye:
1133 Budapest, Visegrádi utca 106.

A pályázatban szereplő munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– A munkakörrel kapcsolatban: 

o Balogh János ezredes, nMHH Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály (VRFGF), főosztályvezető, 
telefon: +36-70-334-6860.

o Kárándi zsolt alezredes, nMHH VRFGF, Frekvenciagazdálkodási Hatósági Osztály, osztályvezető, 
 telefon: +36-30-576-3017, e-mail: karandi.zsolt@nmhh.hu.

– A más szervhez történő vezénylés speciális szabályaival kapcsolatban: 
 Földesi János alezredes, MHP SzCSF, Személyügyi Főnökség, kiemelt főtiszt (főnökh.), 
 HM tel.: 02-2-25-2040, e-mail: foldesi.janos@hm.gov.hu

Munkakör megnevezése: 
nMHH VRFGF, Frekvenciagazdálkodási Hatósági Osztály, frekvenciaengedélyezési és koordinációs mérnök
Rendszeresített rendfokozat: –
előírt iskolai végzettség:  felsőfokú
Illetménykategória:  a más szervre vonatkozó szabályok szerint kerül megállapításra, 
    de nem lehet kevesebb, mint a vezénylést megelőző napon érvényes távolléti díj
előmeneteli rend:  –
Munkaköri azonosító kód: –
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Pozícióazonosító:  –
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A munkakör betöltésének általános követelményei:
– Legalább katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskola) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A munkakörhöz előírt foglalkozás egyészségügyi megfelelés.
– MsWord, Msexcel, MsPowerpoint szoftverek gyakorlott használata és ismerete.

Előnyt jelent:
– Katonai infokommunikációs rendszerek üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalat.
– nMHH ösztöndíjas programban való részvétel.
– Angol felsőfokú nyelvvizsga vagy további nyelvtudás.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák:

o Jó kommunikációs, jó fogalmazási és tárgyalási készség.
o Munkavégzési önállóság, fejlődési készség, szakterületen belüli önképzési (szakértővé válási) igény.
o Rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, proaktivitás.

A beosztás fő tevékenységi köre, követelmények (munkaköri leírásból adódó feladatok):
Munkaköri alapfeladat: 
A nem polgári célú frekvenciahasználati jog megszerzésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása, a nem polgári 
célú frekvenciahasználat nyilvántartása és ellenőrzése, a  hazai és nemzetközi frekvenciakoordinációs kérelmek 
elbírálása, a  nemzeti és nATO minősített adat kezelése, részvétel a  bejelentett zavarok kivizsgálásában, 
az adatszolgáltatásban és a jogszabálytervezetek kidolgozásában.
Munkafeladat:
– A nem polgári célú frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásban az  elsőfokú hatósági döntések 

kidolgozása.
– A kiadott hatósági döntések adatainak rögzítése a hatósági nyilvántartásban. 
– A nem polgári célú frekvenciafelhasználást érintő hazai és nemzetközi koordinációs kérelmek feldolgozása, 

a kapcsolatos állásfoglalások kialakítása.
– Frekvenciakoordinációs eljárások kezdeményezése.
– A nem polgári célú frekvenciafelhasználások hatósági engedélyeiben meghatározott rendelkezések betartásának 

ellenőrzése.
– A nem polgári célú frekvenciafelhasználást érintő zavarbejelentések fogadása, részvétel a zavar kivizsgálásában 

és megszüntetésében. 
– Adatszolgáltatás kidolgozása a hazai (illetékes államigazgatási szervek, nem polgári célú felhasználók) és külföldi 

(európai szervezetek, nATO és a szövetségi tagországok) igénylők részére.
– Javaslatok kidolgozása a főosztály éves mérésügyi ellenőrzési tervének összeállításához.
– Kapcsolattartás és együttműködés a  polgári célú rádióspektrum gazdálkodás, valamint a  nem polgári célú 

rádió-spektrum használók  illetékes munkatársaival.
– Közreműködés a  nem polgári célú rádióspektrum gazdálkodást és az  elektronikus hírközlést szabályozó 

jogszabálytervezetekre vonatkozó javaslatok kidolgozásában. 
– Közreműködés a nATO frekvenciatámogatási kérelmek elbírálásában.
– Felelős a  munkakörére vonatkozó valamennyi külső és belső szabályozó betartásáért, és az  nMHH 

értékrendjében megfogalmazott alapelvek szerinti munkavégzésért. 

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

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2., 
 tel.: +36-22-542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, 
 HM tel.: 02-34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu 

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
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b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

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

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