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2021. évi CXXXIII. törvény
egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról*

1. Az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

1. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdése és az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, 
Biatorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlant (e § alkalmazásában a  továbbiakban: ingatlan) – 
a  (2)  bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítményekkel és azok tartozékaival együtt –  
ingyenesen az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kell 
adni az Alapítvány nevelési és oktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás időpontja a  Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának  
– a  Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követő, 
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti –  
megszűnését követő 60. nap.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést  
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben 
az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.
 (5) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium 

kormányzati magasépítési beruházás során állami tulajdonba kerülő és az Alapítvány nevelési és oktatási feladatai 
ellátását szolgáló ingó vagyontárgyak (a  továbbiakban: ingóságok) a  Biatorbágyi Innovatív Technikum és 
Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követően könyv szerinti értéken az  Alapítvány 
tulajdonába kerülnek. Az ingóságokról a tulajdonátszállást követő 60 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (6) Az  (1) és (5)  bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló  
2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa. tv.) 17.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételek szerinti 
juttatással esik egy tekintet alá.

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest VIII. kerület 
belterület 38563/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület Bíró Lajos utca 57. szám alatt található 
ingatlant (e § alkalmazásában a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a  továbbiakban: Szeretetszolgálat) tulajdonába kell adni 
a Szeretetszolgálat szociális, társadalmi felzárkózást ösztönző feladatai elősegítése érdekében.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Szeretetszolgálat az ingatlant terhelő kötelezettségeket 
a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  magyar állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdését.
 (5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. A Tiszántúli Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Berekfürdő belterület  
493 helyrajzi számú, természetben az  5309 Berekfürdő, Berek tér 13. szám alatt található ingatlant  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az  egyház hitéleti és ifjúsági feladatainak ellátása 
érdekében – a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába kell adni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti 
tulajdonátruházás feltétele, hogy a  Tiszántúli Református Egyházkerület az  ingatlant terhelő kötelezettségeket 
a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogviszony – külön elszámolás nélkül – a Tiszántúli Református Egyházkerület 
tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik. A  vagyonkezelői jogviszony megszűnéséből fakadóan a  tulajdonosi 
joggyakorló és a vagyonkezelő egymással szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által 
megállapított értéket kell megjelölni.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Don Bosco Szalézi Társasága részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján az  állami tulajdonban álló Budapest IV. kerület 
belterület 72997 helyrajzi számú, természetben az  1042 Budapest IV. kerület Árpád út 199. szám alatti ingatlan 
25161/26666 tulajdoni hányadát ingyenesen – oktatási, nevelési és ifjúsági feladatai ellátásának elősegítése 
érdekében – a Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kell adni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a  Don Bosco Szalézi Társasága az  (1)  bekezdés szerinti 
ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  magyar állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A  szerződésben az  ingatlan 
forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

 (4) A Don Bosco Szalézi Társasága az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ 
és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthon kiköltözéséig – ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető –  
térítésmentes használati jogot biztosít a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, amelynek feltételeit 
a Don Bosco Szalézi Társasága és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megállapodásban rendezik.

 (5) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Egyes állami tulajdonú ingatlanok egyházi tulajdonba adása

5. § (1) Az állami tulajdonban álló Budapest XII. kerület belterület 9158/4, 9158/5 és 9240/10 helyrajzi számú ingatlanokat (e 
§ alkalmazásában a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) „kivett diákotthon” megnevezésű ingatlanként kell 
nyilvántartásba venni. A  művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást  
az MNV Zrt. kérelmére az ingatlanügyi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le. A művelés 
alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag 
e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó 
rendelkezésére kell hivatkozni,  további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az  ingatlanügyi hatóság 
ügyintézési határideje 15 nap.

 (2) A  Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlant az  MNV Zrt. kérelme alapján az  erdészeti 
hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal törli az  Országos Erdőállomány Adattárból. A  törlésre irányuló 
kérelemben kizárólag e törvénynek az Országos Erdőállomány Adattárból való törlést, valamint az ingatlan helyrajzi 
számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni,  további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az  erdészeti 
hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az  Ingatlanokat  
az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése 
érdekében – ingyenesen, 1/2 tulajdoni arányban a Dunamelléki Református Egyházkerület, 1/4 tulajdoni arányban 
a  Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség és 1/4 tulajdoni arányban a  Magyar Bencés 
Kongregáció Szent Mór Bencés Perjelség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezettek) tulajdonába kell adni.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az  állam nevében az  MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A  szerződésben az  Ingatlanok forgalmi értékeként  
az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az  Ingatlanok 
használata során a  Kedvezményezettek kötelezettsége a  környezet- és természetvédelmi szempontok 
figyelembevétele, különösen a  biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a  jövő nemzedékek számára való 
megőrzése.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a  Kedvezményezettek az  ingatlanokat terhelő 
kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalják.
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 (6) A  (3)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

 (7) A  (3)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő végleges bejegyzését követően 
a  Dunamelléki Református Egyházkerület kérelmére az  erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
a  Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlannak az  erdőről, az  erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerint erdőnek minősülő területét az Országos Erdőállomány 
Adattárba tanerdő rendeltetéssel nyilvántartásba veszi. A  kérelemben kizárólag e  törvénynek az  Országos 
Erdőállomány Adattárba tanerdő rendeltetéssel való nyilvántartásba vételt, valamint az  ingatlan helyrajzi számát 
tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni,  további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az  erdészeti hatóság 
ügyintézési határideje 15 nap.

6. A Steindl Imre Program keretében megvalósuló beruházásokra vonatkozó szabályok

6. § (1) Az Országgyűlés Hivatala vagy a beruházásokra a Kormány döntésével megbízott állami projektcég (a továbbiakban 
együtt: Építtető) által a  kiemelt nemzeti emlékhely területén és a  településkép-védelmi környezetében 
megvalósított beruházások (a  továbbiakban: Beruházások) során létrehozott közmű- és közterületi infrastruktúra 
elemei a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követően ingyenesen, az Építtető által nyilvántartott 
nyilvántartási értéken való átvezetéssel a közmű, illetve a közterület tulajdonosa tulajdonába adhatóak.

 (2) A  Beruházások során az  Építtető az  általa a  vagyonkezelésében lévő ingatlanon végzett értékmegőrző, valamint 
értéknövelő fejlesztésekkel és beruházásokkal összefüggésben jogosult – selejtezési szabályzata 
figyelembevételével – a  bontással járó munkálatok elvégzésére, a  vagyonkezelésében lévő vagyonelemek 
selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, továbbá 
jogosult megbízási szerződést kötni a  tulajdonosi joggyakorlóval a  hulladéknak nem minősülő vissznyereményi 
anyagok értékesítésére.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 13. §, a 19. §, a 23–25. § és a 27. §, a 29. §, 33. § és a 36. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 26. § és a 28. § 2022. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 12. §, a 14. § és a 16. § a kihirdetést követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (5) A 15. § és a 2. melléklet a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a magyar állam között 

a  Budapest XIV. kerület belterület 29834/15 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonrendezési eljárást lezáró 
szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.

 (6) A  31.  § a  Budapest V. kerület belterület 24710/4 helyrajzi számú ingatlan társasházi albetéteinek ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése napján lép hatályba.

 (7) A 35. § és a 4. melléklet a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe 
történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

 (8) Az  (5)–(7)  bekezdés szerinti rendelkezés hatálybalépésének naptári napját az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával 
állapítja meg.

8. §  A 2.  § (4)  bekezdése, az  5.  § (3) és (4)  bekezdése, a  12. alcím, az  52.  § d)  pontja, a  3.  melléklet és a  4.  melléklet 
az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

9. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

10. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 21.  § 2.  pontjában az „a jogszabállyal 
létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.” szövegrész helyébe az „a jogszabállyal vagy jogszabály 
alapján létrehozott olyan jogi személy, amelynek a gazdálkodására vonatkozó szabályokat jogszabály állapítja meg.” 
szöveg lép.
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10. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

11. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanok a sportpolitikáért felelős 
miniszter előzetes egyetértésével sportcélokra adhatóak ingyenesen tulajdonba.
(4) Az ingyenesen tulajdonba kapott, a tulajdonátruházás időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként 
nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlant a  tulajdonszerző a  tulajdonszerzést követő 15 évig köteles 
elsődlegesen sportcélokra használni, és ezt az ingatlan másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti.”

12. §  A sportról szóló 2004. évi I.  törvény 76/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1) és (1a)  bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik. A  vagyonkezelő 
a  vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenértékeként a  (3)  bekezdés szerint meghatározott vagyonkezelési díjat 
köteles fizetni.
(3) A  vagyonkezelési díj mértéke a  vagyonkezelt ingatlan tárgyévet megelőző év november 1. napján érvényes 
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított értékének 0,5 százaléka. A  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) a  vagyonkezelési díj összegét évente állapítja 
meg. Az  MNV Zrt. a  tárgyévet megelőző év november 30. napjáig tájékoztatja a  vagyonkezelőt a  tárgyévben 
fizetendő vagyonkezelési díj összegéről és jogosult a  vagyonkezelési szerződés vagyonkezelési díj tekintetében 
történő egyoldalú módosítására.”

13. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény X/B. Fejezete a következő 76/H. §-sal egészül ki:
„76/H.  § (1) A  nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott személyek azonosítása, valamint 
az  e  személyekre vonatkozó személyes adatok ellenőrzése és pontosítása céljából a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás 
működtetője a természetes személy
a) természetes személyazonosító adatai, valamint
b) a társadalombiztosítási azonosító jele – regisztrált szabadidő-sportoló esetén továbbá az adóazonosító jele –
összevetése útján, az  összerendelési nyilvántartáson keresztül elektronikus úton, térítésmentesen, folyamatos 
automatikus adatátadással adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére.
(2) Az  összevetés eredményeként a  nemzeti sportinformációs rendszerben kezelt személyes adatok tekintetében 
kimutatható eltérés, adatváltozás esetén a  sportpolitikáért felelős miniszter az  ilyen adatot az  összevetés során 
átadott adatnak megfelelően – a  nemzeti sportinformációs rendszerbe a  pontosítást igénylő adatot szolgáltató 
szerv vagy személy külön értesítése nélkül – pontosítja.”

14. §  A sportról szóló 2004.  évi I.  törvény „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a  következő 78/Q.  §-sal 
egészül ki:
„78/Q.  § Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXXXIII.  törvénnyel (a  továbbiakban: 
Módtv10.) megállapított 76/B. § (3) bekezdését a Módtv10. hatálybalépését megelőzően megkötött vagyonkezelési 
szerződések tekintetében 2023. január 1-től kell alkalmazni.”

15. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. §  A sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 76/C.  §-ában az  „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársasággal” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt.-vel” szöveg lép.

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

17. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:)
„e) az állam tulajdonában álló a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti pénzügyi eszköz.”

 (2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti pénzügyi eszközökre e  törvény hatálya kizárólag a  (6a)  bekezdés,  
a 3. § (2a) bekezdése, a 35. § (2a) bekezdése és a 71. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében terjed ki.”



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  7

18. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami vagyon meghatározott köre felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a  (2a)  bekezdés alapján 
az  állam nevében gyakorló személy e  tevékenységét e  törvény és az  e  törvény végrehajtási rendelete szerint 
végezheti azzal, hogy a  tulajdonosi joggyakorlással érintett állami vagyon tulajdonjogának átruházására, továbbá 
arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására és más módon való 
megterhelésére az  (1)  bekezdés alapján az  MNV Zrt. jogosult. A  tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági 
részesedés 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
történő szolgáltatására az MNV Zrt. meghatalmazást adhat a  (2a) bekezdés szerint kijelölt tulajdonosi joggyakorló 
részére.”

19. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt vagy szervezetet az  állami vagyon 
tekintetében megillető, az  Nvtv. 12.  § (3a)  bekezdése szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

20. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő a  részére megbízási, vállalkozási vagy felhasználási jogviszony 
keretében előállított, az  Nvtv. 11.  § (6)  bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket  
– ha azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az ötvenezer forintot nem haladja meg – a tulajdonosi joggyakorlóval 
kötött megbízási szerződés alapján, az  állam nevében és javára értékesítheti a  34.  § és a  35.  § alkalmazásával. 
Az értékesítésből származó bevétel a vagyonkezelő központi költségvetési szervet illeti meg.”

21. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonban álló ingatlanok kizárólag 
sportcélokra adhatóak ingyenesen tulajdonba.”

22. §  Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény „Az elidegenítés általános szabályai” alcíme a  következő 38.  §-sal 
egészül ki:
„38.  § (1) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő – a  feladatellátásához kapcsolódóan – jogosult a  megbízási, 
vállalkozási vagy felhasználási jogviszony keretében részére előállított, az  Nvtv. 11.  § (6)  bekezdése szerinti 
ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházására, ha azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az  ötvenezer 
forintot nem haladja meg.
(2) A központi költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti vagyonátruházásról évente tájékoztatja az MNV Zrt.-t.”

23. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és 
szakanyagok értékesítésének szabályai
39.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló, a  honvédelemért 
felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszereléseket, haditechnikai 
eszközöket és szakanyagokat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingóságok) – a központi költségvetésről 
szóló törvényben meghatározott értékhatárig – a  vagyonkezelő a  tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási 
szerződés alapján az  állam nevében és javára értékesítheti. Az  értékesítéssel kapcsolatos feladatai ellátása 
érdekében a  vagyonkezelő a  Kormány által rendeletben kijelölt, az  állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: gazdasági társaság) közreműködését veszi igénybe.
(2) A  gazdasági társaság az  (1)  bekezdés szerinti értékesítés során a  vagyonkezelő megbízásából, a  vagyonkezelő 
nevében ellátja az  ingóságok értékesítésével összefüggő feladatokat, az  értékesítési eljárás előkészítését és 
lefolytatását. A  gazdasági társaság az  értékesítési eljárás megindítása előtt megállapítja az  ingóságok forgalmi 
értékét az állam érdekeinek figyelembevételével.
(3) A  gazdasági társaság közreműködésére vonatkozó részletes szabályokat, a  gazdasági társaság értékesítési 
eljárással összefüggő feladatait, valamint az  általa nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.”

24. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/G. §-a a következő (3)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések tekintetében a  követelés nyilvántartási értékén 
vagy azt meghaladó értéken történő értékesítése és átütemezése mellett – a  köztartozások fejében állami 
tulajdonba kerülő, a  kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében vagyonelemként 
átvett követelések kivételével – az  MVH a  hosszú távú költségvetési hatásokra, így különösen a  követelés 
érvényesítésére tett kísérletek eredményességére, az  érvényesítéssel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve 
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felmerült vagy várhatóan felmerülő költségekre, valamint azok megtérülésének várható idejére és mértékére 
figyelemmel jogosult a követelés
a) nyilvántartási értéket el nem érő áron történő értékesítésére vagy
b) részleges vagy teljes elengedésére, ideértve a kamat elengedését is.
(4) Az MVH (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenysége követelésről történő lemondásnak minősül.
(5) Az MVH jogosult a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések
a) pályázat útján,
b) az MVH által működtetett e célra létrehozott elektronikus értékesítési felületen vagy
c) versenyeztetés mellőzésével
történő értékesítésére.
(6) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések értékesítésére – az (5) bekezdés c) pontja szerinti 
értékesítési mód kivételével – a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 
vagy más törvény szerinti követelésvásárlási tevékenység végzésére jogosult pénzügyi intézmény részére kerülhet 
sor.
(7) A  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelés értékesítésére versenyeztetés mellőzésével akkor 
kerülhet sor, ha jogszabály rendelkezései vagy az  ügylet egyéb körülményei a  lehetséges vevő személyének 
megválasztását olyan jelentősen korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatóak.
(8) A  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések értékesítése során az  MVH csomagban történő 
értékesítést is alkalmazhat azzal, hogy csomagban történő értékesítés esetén csak az adott csomagban értékesítésre 
kerülő valamennyi követelésre együttesen vonatkozó ajánlat fogadható el.
(9) Az MVH a követelés (3) bekezdés b) pontja szerinti elengedése esetén a követelés kötelezettjével megállapodást 
köt.
(10) A  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel kapcsolatos feladatokra, így különösen 
a  követelés (3)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti értékesítésére és elengedésére, valamint az  (5)  bekezdés szerinti 
értékesítési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(11) Az  MVH a  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel kapcsolatos feladatok ellátására 
vonatkozó részletes szabályokról követeléskezelési szabályzatot készít, amelynek része az  MVH által alkalmazható 
engedménypolitika.
(12) A  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések tekintetében a 42/H–42/O.  §-ban foglalt 
rendelkezések nem alkalmazhatóak.”

25. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/H. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az MVH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület értékesítésére akkor 
van lehetőség, ha
a) az adott ingatlan közvetlenül határos azzal a  magántulajdonban álló területtel, amelynek tulajdonosa a  vételi 
ajánlatot benyújtotta az MVH részére és
b) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az  adott ingatlan tekintetében 
megállapította, hogy az ingatlan védettségi szintjének fenntartása annak állami tulajdonból való kikerülése esetén is 
biztosítható, és meghatározta ennek feltételeit.
(10) Osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület esetében az  MVH tulajdonosi joggyakorlása  
alá tartozó tulajdoni hányad értékesítésére akkor van lehetőség, ha a  földrészlet tekintetében az állam kisebbségi 
tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat, aki az ajánlata megtételekor legalább  
3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik.”

26. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a kivezetésre szánt állami vagyon minősítésére, átadás-átvételére, az  MVH tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
vagyon számviteli nyilvántartására, a kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodásra és a kivezetésre szánt 
állami vagyon elidegenítésére, valamint a  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel 
kapcsolatos feladatokra – ideértve a  követelés 42/G.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti értékesítését és 
elengedését is – vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó 
gazdasági társaságok működésének sajátos szabályait;”

27. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben jelölje ki a  honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és 
szakanyagok értékesítésében közreműködő 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaságot, valamint
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b) rendeletben állapítsa meg a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök 
és szakanyagok értékesítésében közreműködő gazdasági társaság közreműködésére vonatkozó részletes 
szabályokat, a  gazdasági társaság értékesítési eljárással összefüggő feladatait, valamint a  gazdasági társaság által 
nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét.
(1b) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  kizárólagos gazdasági tevékenység 
gyakorlására jogosult személyt vagy szervezetet az  állami vagyon tekintetében megillető, az  Nvtv. 12.  § 
(3a)  bekezdése szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes 
szabályokat.”

28. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/M. § (2) bekezdésében az „a kikiáltási árként” szövegrész helyébe 
az „a vételárként” szöveg lép.

12. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

29. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[3. § (1) E törvény alkalmazásában]
„3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az  a  nemzeti vagyon, amely az  e  törvényben meghatározott kivétellel nem 
idegeníthető el –, vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog, 
jogszabályon alapuló, továbbá az  ingatlanra közérdekből jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a  helyi önkormányzat javára 
alapított vezetékjog kivételével – nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem 
létesíthető;”

30. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állam kizárólagos tulajdonába tartozik – tekintettel az  Országház rendeltetésszerű működtetéséhez 
szükséges műszaki kapcsolatára –
a) a természetben a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1–5. szám alatt található Tisza Lajos Irodaház,
b) az id. Antall József rakpart állami tulajdonban álló szakasza.”

31. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik – tekintettel az  Országház rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges 
műszaki kapcsolatára –)
„c) a természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatt található Szabad György Irodaház a metró 
üzemi területét lefedő társasházi albetét kivételével.”

32. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 11.  § (17)  bekezdés b) és c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás)
„b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, továbbá jogszabályban 
előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egyházi jogi személy,
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az  állam vagy a  helyi önkormányzat 
tulajdonában álló lakások tekintetében a  vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 
személyek, vagy”
(javára történik.)

33. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. §-a a következő (3a)–(3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  országos és helyi közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenység 
átengedésével összefüggő jogviszonyban, a  kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt 
vagy szervezetet a  tevékenység végzése céljából részére átadott, valamint a  jogviszony alapján általa létrehozott, 
az  állam vagy a  helyi önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyon (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
átengedett nemzeti vagyon) a  törvény erejénél fogva működtetési jog illeti meg (a  továbbiakban: kizárólagos 
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog).
(3b) A  kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog létrejöttének időpontja a  vagyontárgy 
kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult részére történő átadásának napja. A kizárólagos gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog létrejöttének napjával az  átengedett nemzeti vagyonon fennálló 
vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva megszűnik.
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(3c) Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni (átadás-átvételi jegyzőkönyv), amely tartalmazza:
a) az átadó és az átvevő azonosító adatait,
b) az  átadás jogcímeként a  jogszabályhely feltüntetésével azt, hogy az  átadás az  e  törvény alapján a  jogosultat 
megillető kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog alapján történik,
c) az átengedett nemzeti vagyon azonosító adatait,
d) a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog szerződés szerinti időtartamát.
(3d) A  kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog gyakorlása során az  arra jogosult nem 
terjeszkedhet túl a  kizárólagos gazdasági tevékenység átengedése alapjául szolgáló szerződésen. Az  állami 
tulajdonosi joggyakorlóval szemben a  kizárólagos gazdasági tevékenységet ellátó személyt vagy szervezetet 
az átengedett nemzeti vagyonra vonatkozóan beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(3e) Ingó vagyontárgy esetén a  kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogot 
a vagyontárgyra vonatkozó jog fennállását tanúsító közhiteles nyilvántartásba is be kell jegyezni.
(3f ) A  kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog megszűnik a  kizárólagos gazdasági 
tevékenység átengedésével összefüggő jogviszony megszűnésével.
(3g) A  kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a  kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
működtetési jog és az  e  joggal érintett átengedett nemzeti vagyon nem része a  csődeljárásról és a  felszámolási 
eljárásról szóló törvény szerinti, a csődeljárás és felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonnak.”

34. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

35. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

36. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 6. § (1) bekezdésében a „vagyonkezelői jog,” szövegrész helyébe a „vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog,”,
b) 11.  § (6)  bekezdésében az „egyéb ingóság megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi” szövegrész 

helyébe az  „egyéb ingóság megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi, előállítására megbízási, 
vállalkozási vagy felhasználási”

szöveg lép.

37. §  Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 6. § (7) bekezdése,
b) 1. melléklet B) pont 2. alpontjában a „221 Soroksár–Szemeretelep mh.” szövegrész,
c) 2.  melléklet I.  pontjában a „HM Armcom Zrt. 100%”, a „HM Currus Zrt. 100%”, a „HM Arzenál Zrt. 100%”, 

a  „HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 100%” és a  „RÁBA Járműipari Holding Nyrt.  
50%+1 szavazat” szövegrész.

13. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

38. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
„b) Budapest, Ifjúság útja – Stefánia út – Thököly út – Dózsa György út – Kerepesi út által határolt, a Mellékletben 
megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az  ezekhez tartozó parkoló építésére, 
a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére”
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.)

39. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény Melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

14. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

40. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
a) 10.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „(különösen: cím, telefonszám és internet)” szövegrész helyébe 

a „(különösen: cím, telefonszám, e-mail és internetes honlap)” szöveg,
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b) 74. § (2) bekezdés e) pontjában a „(cím, telefonszám, e-mail, internet)” szövegrész helyébe a „(különösen: cím, 
telefonszám, e-mail és internetes honlap)” szöveg

lép.

15. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

41. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése és az  1.  § (1a)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti ingatlanok tekintetében 
a  létesítménygazdálkodási tevékenység állami feladat, amelynek ellátása a  vagyonkezelő feladata. 
E  létesítménygazdálkodási feladatot az  állam a  2/A.  § (4)  bekezdése szerinti bevétel figyelembevételével 
finanszírozza.
(2) A vagyonkezelő az (1) bekezdésben foglaltakon túl ellátja a vagyonkezelésében lévő muzeális intézményekben 
elhelyezett kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értékek védelmére vonatkozó állami feladatot a  fegyveres 
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint.”

42. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013.  évi CCXLII.  törvény 3/A.  §-a a  következő (7)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az  építtetőnek a  vagyonkezelésében lévő felhasználási helyek tekintetében nem kell víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulást fizetnie.”

16. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló  
2018. évi XLIX. törvény módosítása

43. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvény  
5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt beruházás során az építtető az állam érdekében, saját nevében és az állam javára 
jár el, a beruházás során létrehozott vagyon az állam tulajdonába kerül.”

44. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 11. alcíme 
a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXXXIII.  törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 2. mellékletét a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

45. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvény 
2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

17. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

46. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény a  következő 6/A.  §-sal 
egészül ki:
„6/A. § (1) A Beruházási Ügynökség által előkészített vagy megvalósított beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó út és 
közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése esetén a  Beruházási Ügynökség által létrehozott út és közmű – 
az  út vagy a  közmű műszaki átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását követően – e  törvény erejénél fogva, 
ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel a  beruházással érintett út vagy közmű tulajdonosának 
tulajdonába és a beruházással érintett út vagy közmű üzemeltetőjének az üzemeltetésébe kerül.
(2) A  beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási munkák 
elvégzésével érintett vagyonelemek értékének változásával a  Beruházási Ügynökség a  beruházások teljes 
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megvalósítását követően, a  teljes beruházás időszakát figyelembe véve elszámol a  beruházással érintett út vagy 
közmű tulajdonosával.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4. § (7) bekezdése szerinti beruházások esetében is alkalmazni kell.”

47. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 10.  §-a a  következő 
(10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10b) Ha a  beruházás költségvetési fedezetét az  államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet befizetése 
biztosítja, az  (5)  bekezdés szerinti fejezetet irányító szerv a  fejezet költségvetési bevételi előirányzata javára 
elszámolandó befizetés összegével az ennek a beruházásnak az előkészítését vagy megvalósítását szolgáló kiadási 
előirányzatot módosíthatja az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.”

48. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 6. alcíme a  következő 
14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § E  törvénynek az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást 
és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021.  évi CXXXIII.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 4.  § (8)  bekezdését, 6/A.  §-át, továbbá 8.  § (1)  bekezdését a  Módtv. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

49. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
a) 4.  § (8)  bekezdésében az  „ingó és ingatlan vagyonelemek” szövegrész helyébe az  „ingó és ingatlan 

vagyonelemek, ide nem értve a közműveket, illetve az utakat”,
b) 8. § (1) bekezdésében a „megszerzett ingatlanok,” szövegrész helyébe a „megszerzett ingó vagyonelemek és 

ingatlanok,”
szöveg lép.

18. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

50. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/A. A Dunamelléki Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás
7/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület belterület 6886/2 helyrajzi számú, természetben az  1122 Budapest, 
XII.  kerület Bíró utca 3. szám alatt található ingatlan ingyenesen – köznevelési feladatok ellátása érdekében –  
a Dunamelléki Református Egyházkerület (a továbbiakban: Egyházkerület) tulajdonába kerül.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az  Egyházkerület mint jogi személy az  (1)  bekezdés 
szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – az  Egyházkerület 
tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással 
érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által 
megállapított értéket kell megjelölni.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
rendelkezésre álló, az  ingatlanban található és az  OMSZI vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó 
vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével 
az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.
(6) Az  (5)  bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és 
az  átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa. tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.
7/B.  § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján az  állami tulajdonban álló Budapest  
V. kerület belterület 24849 helyrajzi számú, természetben a 1054 Budapest, V. kerület Alkotmány u. 25. szám alatt 
található ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyházkerületi szolgálat hivatali 
feladatainak ellátása és konferenciaközpont kialakítása érdekében – az Egyházkerület tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az ingatlant terhelő 
kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
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(3) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az  állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A  szerződésben az  ingatlan forgalmi 
értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az Egyházkerület az ingatlan tekintetében az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv kiköltözéséig 
– ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – térítésmentes használati jogot biztosít az  ingatlanban elhelyezett 
központi költségvetési szerv részére, amelynek feltételeit az Egyházkerület és az MNV Zrt. megállapodásban rögzíti.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
rendelkezésre álló, az  ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e  törvény erejénél fogva 
az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.
(6) Az  (5)  bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és 
az  átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa. tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/B. A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére történő vagyonjuttatás
7/C. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület, belterület 9328 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  
a  Budapest XII. kerület, Művész út 7. szám alatt található ingatlan a  Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat tulajdonába kerül óvodai ellátás, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
biztosításának elősegítése céljából.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros  
XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a  tulajdonosi 
joggyakorló és az  OMSZI a  tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést 
semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az  állam nevében az  MNV Zrt. köti meg a  Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal. 
A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat per-, 
teher- és igénymentesen szerzi meg.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
rendelkezésre álló, az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanban található, az  OMSZI vagyonkezelésében lévő, állami 
tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű 
megszűnésével Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő ír alá. 
Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben 
szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az Áfa. tv. 17.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

51. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

52. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
a) 4. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2. melléklet címében az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlanok”,
b) 4. § (2) bekezdésében az „ingatlan tekintetében” szövegrész helyébe az „ingatlanok tekintetében” szöveg lép 

és az „ingatlan forgalmi” szövegrész helyébe az „ingatlanok forgalmi”,
c) 4. § (4) bekezdésében az „ingatlanban” szövegrész helyébe az „ingatlanokban”,
d) 4. § (6) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlanok”,
e) 3.  mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „2. emeletén az  OMSZI által használt terület” szövegrész 

helyébe a „2. emelete és 2 db parkolóhely”
szöveg lép.

53. §  Hatályát veszti az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának 
erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez

 1.  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.33. alponttal 
egészül ki:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.33. a  kutatási, felsőoktatási tevékenységet végző költségvetési szerv, a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány, illetve az általa fenntartott intézmény mint juttató által a juttató kutatással, felsőoktatással 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közfeladat-ellátását szolgáló tevékenységével összefüggésben 
keletkezett kiadványok (könyv, folyóirat, egyéb kiadvány, mozgóképi megjelenítés) juttatása, elektronikus formában 
vagy elektronikus adathordozón is;”

2. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez

 1.  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B

Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő)

„22. Budapest, 29834/15
BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület

(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)”

 2.  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B

Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő)

„27. Budapest, 38826
Magyar Lovassport Szövetség  

(székhely: Budapest 1087, Kerepesi út 7. Nemzeti Lovarda)”

3. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez

 1.  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet II. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek)
„d) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. melléklete szerinti kiemelt nemzeti emlékhelyen 
található:
da) II. Rákóczi Ferenc emlékmű,
db) Kossuth-emlékmű,
dc) A Dunánál – József Attila portrészobor,
dd) Tisza István emlékmű,
de) gróf Andrássy Gyula emlékmű,
df ) Nemzeti Vértanúk emlékműve,
dg) Összetartozás Emlékhelye.”

 2.  A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 2.  melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanok)

„1.
Budapesti Olimpiai Központ – Puskás Ferenc Stadion és 
Létesítményei”
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4. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontja a következő sorral egészül ki:
(I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági 
részesedés)

(Társaság neve
állami részesedés 

legalacsonyabb mértéke)

„N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.  100%”

5. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
„Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez

A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái

Y 
(Keleti)

X 
(Északi)

1 654323.88 239925.33

2 654311.79 239929.94

3 654292.92 239937.11

4 654275.73 239943.63

5 654257.05 239950.69

6 654244.61 239955.45

7 654232.15 239960.17

8 654219.26 239965.12

9 654200.64 239972.22

10 654176.87 239981.25

11 654154.37 239989.80

12 654129.36 239999.76

13 654114.58 240005.81

14 654100.87 240011.93

15 654087.13 240017.96

16 654073.53 240024.27

17 654059.97 240030.74

18 654044.69 240038.17

19 654036.09 240042.47

20 654031.10 240046.03

21 654027.32 240050.65

22 654024.89 240056.36

23 653988.62 240082.23

24 653984.44 240082.63

25 653981.05 240082.57

26 653977.13 240082.01

27 653973.08 240080.80

28 653956.17 240093.32

29 653944.60 240102.22

30 653932.98 240111.25

31 653910.53 240129.88
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32 653888.60 240148.88

33 653879.94 240156.44

34 653858.76 240176.01

35 653848.46 240185.63

36 653838.05 240195.64

37 653818.20 240215.71

38 653816.22 240217.66

39 653814.15 240219.85

40 653795.25 240239.86

41 653774.89 240262.52

42 653755.26 240285.47

43 653740.59 240303.38

44 653731.28 240315.32

45 653717.23 240333.38

46 653714.19 240337.43

47 653699.21 240357.96

48 653681.74 240383.02

49 653679.03 240387.22

50 653664.83 240408.38

51 653639.10 240446.19

52 653625.73 240464.82

53 653612.02 240483.12

54 653595.49 240504.32

55 653574.15 240530.66

56 653549.38 240501.60

57 653530.26 240480.97

58 653533.82 240477.58

59 653515.98 240457.59

60 653508.33 240449.01

61 653456.71 240390.98

62 653449.21 240382.50

63 653431.75 240362.97

64 653414.25 240343.45

65 653396.38 240323.52

66 653386.34 240312.33

67 653382.43 240315.88

68 653364.24 240295.49

69 653368.17 240291.85

70 653353.28 240274.93

71 653338.05 240257.90

72 653334.23 240261.38

73 653299.15 240221.92

74 653302.61 240218.92

75 653282.89 240197.18

76 653265.56 240185.47

77 653242.47 240159.99

78 653223.47 240139.20

79 653204.77 240118.20
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80 653204.38 240117.75

81 653204.75 240117.41

82 653173.25 240081.69

83 653150.76 240056.76

84 653124.30 240026.72

85 653118.55 240026.94

86 653109.73 240020.20

87 653100.17 240011.17

88 653131.32 239993.05

89 653151.06 239967.28

90 653290.59 239785.12

91 653293.63 239769.37

92 653288.65 239761.27

93 653286.29 239761.29

94 653372.84 239744.47

95 653394.90 239740.18

96 654120.55 239599.18

97 654144.07 239582.91

98 654144.08 239574.71

99 654131.62 239545.67

100 654121.86 239536.12

101 654122.80 239530.43

102 654122.65 239524.05

103 654122.49 239497.52

104 654156.26 239497.53

105 654231.39 239510.03

106 654266.00 239515.64

107 654262.94 239537.88

108 654261.33 239552.21

109 654231.40 239565.30

110 654228.68 239572.65

111 654233.57 239598.93

112 654233.81 239601.92

113 654236.71 239638.07

114 654248.64 239692.00

115 654260.88 239693.99

116 654262.37 239707.23

117 654265.63 239726.34

118 654267.06 239733.95

119 654264.43 239734.47

120 654267.50 239748.22

121 654267.70 239748.18

122 654271.32 239764.65

123 654274.84 239763.81

124 654298.75 239872.70

125 654305.13 239892.33
”
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6. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
„2. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez

A Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő árvízvédelmi vonal

A B C

1
Y  

(Keleti)
X  

(Északi)

2 1 651699.88 236046.28

3 2 651699.00 236021.95

4 3 651693.10 235966.05

5 4 651711.21 235871.68

6 5 651675.83 235836.50

7 6 651619.64 235654.89

8 7 651519.30 235436.90

9 8 651465.59 235330.86

10 9 651465.60 235322.16

11 10 651469.79 235317.45

12 11 651492.76 235314.49

13 12 651513.36 235313.03

14 13 651581.79 235308.19

15 14 651642.96 235310.40

16 15 651649.66 235227.92

17 16 651650.85 235227.72

18 17 651653.12 235205.93

19 18 651647.75 235205.30

20 19 651638.22 235203.83

21 20 651627.13 235201.13

22 21 651615.95 235198.81

23 22 651604.78 235196.48

24 23 651593.79 235193.37

25 24 651585.61 235195.80

26 25 651584.34 235191.52

27 26 651579.37 235190.00

28 27 651568.45 235186.68

29 28 651538.89 235169.39

30 29 651527.61 235167.64

31 30 651516.27 235166.38

32 31 651504.91 235165.12

33 32 651505.49 235159.97

34 33 651495.12 235154.95

35 34 651484.97 235149.73

36 35 651474.83 235144.50

37 36 651471.64 235142.86

38 37 651461.54 235137.53

39 38 651451.45 235132.20

40 39 651449.79 235131.32

41 40 651447.64 235130.06

42 41 651436.93 235123.78
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43 42 651435.67 235123.04

44 43 651435.85 235122.74

45 44 651431.78 235119.45

46 45 651428.94 235115.12

47 46 651420.02 235095.50

48 47 651416.39 235090.78

49 48 651345.09 235032.33

50 49 651281.40 234962.97

51 50 651278.68 234959.29

52 51 651191.93 234811.40

53 52 651186.06 234800.99

54 53 651183.39 234788.40

55 54 651188.29 234776.65

56 55 651199.46 234763.24

57 56 651205.56 234755.92

58 57 651213.64 234746.22
”

7. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez

 1.  Az  egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral 
egészül ki:

(A B C D

1. Település, fekvés Helyrajzi szám magyar állam tulajdoni hányada Megnevezés)

„3.
Budapest VI. kerület 
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 2.

29038/2/A/4 1/1 színház”
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2021. évi CXL. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről*

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, 
lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése céljából,
a szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség és egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján,
más államok ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstől tartózkodva,
az államok közötti viták békés megoldására törekedve, a háborút, mint a viták megoldásának eszközét elutasítva,
a független demokratikus jogállam működése követelményeinek, továbbá
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a  szövetségi és más nemzetközi szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően,
az Alaptörvény végrehajtására, annak XXXI. cikk (3)–(6) bekezdése, 45. cikk (2) és (5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése, 53. cikk 
(1) bekezdése, valamint 54. cikk (1) és (8) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A HONVÉDELEM ALAPJAI

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A honvédelem nemzeti ügy.
 (2) Magyarország a  honvédelmi és szövetségi katonai képességének fenntartásában és fejlesztésében a  saját erejére, 

így nemzetgazdaságának erőforrásaira, a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és 
elszántságára, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és más szervek közreműködésére, 
állampolgárainak a  haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a  szövetséges 
államok és fegyveres erőik együttműködésére és segítségnyújtására épít.

 (3) A  honvédelemre való felkészülésben és a  honvédelmi feladatok végrehajtásában e  törvényben meghatározott 
keretek között minden Magyarországon tartózkodó természetes személy és a  törvény alapján létrehozott 
jogalanyok a szolgáltatások, az állampolgárok pedig a személyes szolgálat teljesítésével is vesznek részt.

 (4) A  honvédelmi érdekű, vagy e  törvényben meghatározott honvédelmi kötelezettségek teljesítése az  érintettek 
számára hadiállapoton kívül nem okozhat aránytalan megterhelést vagy hátrányt.

 (5) Az  állampolgárok honvédelmi feladatokra való gyakorlati felkészülése hadiállapoton kívül az  önkéntes vállaláson 
alapszik, amelyhez az állam biztosítja a szükséges felkészítő ismeretek elsajátításának kereteit.

 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározottak tekintetében az  állam – Magyarország teherbíró képességéhez mérten – 
szervezett feltételeket biztosít különösen
a) a honvédelmi nevelés,
b) a felsőoktatás keretében átadható honvédelmi ismeretek,
c) a honvédelmi tudatosságot fejlesztő programok, valamint
d) a honvédelem fejlesztését szolgáló kutatások és fejlesztések
keretein belül.

 (7) Az  állampolgárok és szerveződéseik honvédelmi felkészültségének támogatása, valamint az  e  törvényben 
meghatározott honvédelmi feladatok ellátása a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. 
évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Vbö.) meghatározottakra figyelemmel, de a  katonai jellegű kihívásokra és 
fenyegetésekre való felkészülés sajátosságaihoz, valamint a  szövetségesi kötelezettségekhez igazodó jelleggel 
valósul meg.

1. Alapelvek

2. §  A honvédelem szervezése és az  e  törvényben meghatározott honvédelmi feladatok ellátása során az  érintett 
szervezetek és természetes személyek különösen a következők szerint kötelesek eljárni:
a) a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges intézkedések, erők és eszközök jellege, mértéke és eljárásai 

a  megelőzni, elhárítani vagy felszámolni kívánt hátránnyal vagy sérelemmel arányosan, a  honvédelmi 
érdekek megóvásához és helyreállításához szükséges mértékben alkalmazandók,

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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b) a honvédelmi érdek megóvását, előmozdítását szolgáló döntéshozatal, valamint a  feladatellátás, továbbá 
az  ezek felülvizsgálatára, ellenőrzésére irányuló eljárások során az  alapul vett honvédelmi célok 
elsődlegességét a civil irányítás folyamatossága mellett kell biztosítani,

c) a honvédelmi feladatellátás során az  azonos eredményt biztosító jogkorlátozások közül az  enyhébb 
korlátozással járót kell választani,

d) a honvédelmi érdeket érintő tervezés, döntéshozatal és feladatellátás során – a Vbö.-ben meghatározottakra 
figyelemmel – a  katonai jellegű veszélyek és fenyegetések sajátosságaihoz alkalmazkodó eljárások 
elsődlegességét kell érvényesíteni,

e) a honvédelmi feladatok tervezése és végrehajtása tekintetében a  jogok érvényesülését a  védelmi és 
biztonsági érdekre figyelemmel, a honvédelmi érdek sérelmének megelőzését biztosítva kell eljárni,

f ) a honvédelmi szervezetek feladatellátása tekintetében a  feladatok meghatározása és végrehajtása során 
egyaránt biztosítani kell az  ellenőrizhetőséget, a  döntéshozói és végrehajtói szintű egyéni felelősség 
elhatárolhatóságát.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E törvény és a honvédelmi jogszabályok alkalmazásában
 1. alkalmazás: a  Honvédség vagy a  szövetséges fegyveres erők rendeltetésszerű, a  fegyveres konfliktusok 

jogának hatálya alá tartozó harctevékenysége,
 2. állomásozás: az  átvonuláshoz szükséges időt, illetve a  gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár-átlépés 

időtartamát meghaladó, a  Honvédség esetében tartós külföldi, külföldi fegyveres erők esetében tartós 
magyarországi, elsősorban a  katonai jelenlétre irányuló tervezett jelenlét, amelynek fő célja, hogy konkrét 
művelet, gyakorlat vagy más tevékenység nélkül is folyamatos jelenlétet biztosítson; állomásozásnak 
tekintendő a fegyveres erők olyan, rendszeresen ismétlődő tevékenységéből eredő tartós jelenléte, amellyel 
a  Honvédség külföldi vagy külföldi fegyveres erő magyarországi tartózkodása állandónak vagy 
folyamatosnak tekintendő, még akkor is, ha nem ugyanazon katonák révén valósul meg,

 3. autonóm fegyver- és védelmi rendszer: olyan támadó vagy támadás megelőzésére, elhárítására hivatott 
eszközrendszer, amely részben vagy egészben automatizált működési megoldásokkal, közvetlen emberi 
beavatkozás nélkül képes meghatározott célok semlegesítésére, illetve meghatározott technikai eszközök, 
támadó tevékenységek megelőzésére, elhárítására,

 4. befogadó nemzeti támogatás: a  szövetséges fegyveres erőknek vagy más külföldi fegyveres erőknek 
Magyarország területén tartózkodásuk vagy azon történő átvonulásuk során nyújtott, egyoldalúan vállalt 
vagy nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló polgári és katonai támogatás,

 5. békefenntartás: a Honvédség nem alkalmazás körébe tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történő 
tevékenysége, amelynek célja a  felek megállapodása végrehajtásának elősegítése, valamint közreműködés 
a lakosság biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,

 6. fegyveres összeütközés időszaka: kihirdetett vagy kezdeményezett hadiállapot, valamint a  váratlan támadás 
elhárításának időszaka,

 7. hadköteles: a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfi,
 8. hadkötelezett: a tényleges katonai szolgálatra hadiállapotban behívott hadköteles,
 9. határátlépéssel járó csapatmozgás: a  honvédségi szervezetnek az  államhatár átlépésével járó olyan külföldi 

tevékenysége vagy tartózkodása, külföldi fegyveres erő esetén az államhatár átlépésével járó magyarországi 
tevékenysége, tartózkodása vagy Magyarországon történő átutazása, amely a  csapatmozgásban részt vevő 
katonai erő tevékenységének céljára, időtartamára, természetére vagy létszámára, eszközeire, felszerelésére, 
fegyverzetére tekintettel közjogi engedélyezést igényel,

10. honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség tényleges katonai szolgálatot teljesítő tagja,
11. honvédelmi érdek: a  Magyarország biztonságát, védelmi képességét katonai szempontból meghatározó 

módon befolyásoló körülmények összessége, ideértve a  Magyarország függetlensége elleni támadó 
szándékú, a  szuverenitását vagy területi integritását sértő, illetve veszélyeztető törekvések elhárításához, 
a  szövetségesi kötelezettségek teljesítéséhez, a  szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének, 
fejlesztésének biztosításához fűződő érdekeket,

12. honvédelmi igazgatás: a  védelmi és biztonsági igazgatás részét képező feladat- és szervezetrendszer, 
amelynek keretében az  ország védelmére létrehozott, valamint az  e  feladatra kijelölt, Vbö. szerinti 
közigazgatási szervek, továbbá a  honvédelemben közreműködő más szervek ellátják a  honvédelemre való 
felkészítéssel, az  országvédelemmel, a  honvédelmi válsághelyzettel és a  honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos, továbbá egyes szövetségesi kötelezettségből eredő feladatokat,
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13. honvédelmi összekötő: a  honvédelemben közreműködő szerv honvédelmi igazgatási feladatait támogató, 
e  feladat ellátására a  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, a  honvédelemért felelős miniszter által 
rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy,

14. honvédelmi szervezet: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a honvédségi szervezet, valamint az e törvényben 
meghatározott feladatai tekintetében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),

15. honvédségi szervezet: a  Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint az  alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetek,

16. információs művelet: a  Honvédség erői és műveletei számára kedvező információs környezet kialakítására, 
valamint a  műveleti területen lévő személyek és azok csoportjai információ-ellátottságának módosítására 
irányuló szervezett és rendszerszerűen felépített tevékenységek összessége,

17. katonai igazgatás: a  Vbö. szerinti közigazgatási szervek és a  Honvédség törvényben kijelölt szervei jogilag 
szabályozott és a  honvédelmi igazgatás részét képező olyan tevékenysége, amely Magyarország fegyveres 
védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a  jogalanyok honvédelmi 
kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a  kötelezettségek és 
a vállalt feladatok végrehajtására irányul,

18. katonai mozgósítás: azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek lehetővé teszik a Honvédség 
békeszervezetről hadiszervezetre való áttérését, amely magába foglalja a tartalékos állomány bevonultatását 
és – honvédelmi célból – a  nemzetgazdaság tartalékainak felhasználását, a  gazdasági és anyagi 
szolgáltatások igénybevételét,

19. kiképzetlen hadköteles: az a hadköteles, aki nem tartozik a kiképzett hadköteles állományba,
20. kiképzett hadköteles: a  katonai szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 

10.  év  december  31. napjáig az  állományból kikerült, korábban katonai alapkiképzést vagy alapfelkészítést 
teljesített férfi,

21. korlátozott elérésű terület: a  honvédelmi szervezet működésére szolgáló olyan helyszín, amelyre a  belépés 
meghatározott feltételek megléte esetén engedélyezhető,

22. meghagyás: álláshelyhez, munkakörhöz (a továbbiakban együtt: munkakör) kapcsolódóan és névre szólóan 
végrehajtott eljárás, amely során a  jogszabály vagy hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv 
által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján a katonai igazgatási szervek 
a munkakörüktől eltérő szolgálatteljesítési helyre nem hívhatnak be,

23. meghagyásba bevont szerv: a  honvédelmi feladatok ellátásában közreműködő, az  1.  mellékletben 
meghatározott, továbbá a területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt szerv,

24. műveleti terület: a műveleti tervben meghatározott és kijelölt földrajzi terület és a felette levő légtér, továbbá 
a kibertér,

25. NATO Állandó Védelmi Tervek: az  Észak-atlanti Tanács által előzetesen jóváhagyott műveleti tervek, amelyek 
végrehajtásáról az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamai a  gyorsított 
döntéshozatali eljárásrend alapján hoznak döntést,

26. rendvédelmi szerv: a Vbö. 5. § 8. pontja szerint ekként meghatározott fogalom,
27. szövetséges fegyveres erők: a kölcsönös katonai fegyveres segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos 

nemzetközi szerződés vagy az  Európai Unió szerződései szerint a  Magyarországgal szövetséges államok 
fegyveres erői, valamint az  e  nemzetközi szerződések alapján, a  NATO, illetve az  Európai Unió által vagy 
jóváhagyásával létrehozott közös katonai szervezetek,

28. szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét békében is átfedő, védelmi célú, légtér-szuverenitási 
felségjog-érvényesítési terület,

29. váratlan támadás: katonai felszereléssel ellátott külső fegyveres csoportnak Magyarország területére történő 
váratlan betörése vagy Magyarország területén végrehajtott fegyveres cselekménye.

II. FEJEZET
A HONVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

3. Az Országgyűlés

4. § (1) Az Országgyűlés állapítja meg a Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát.
 (2) Az  Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a  Honvédség 

feladatainak megvalósítását, felkészültsége és felszereltsége színvonalát, a  rendelkezésre bocsátott anyagi 
erőforrások felhasználását.
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 (3) Az  Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottsága a  Magyar Honvédség parancsnokának jelölt 
személyt kinevezése előtt meghallgatja, és alkalmasságáról véleményt nyilvánít.

4. A köztársasági elnök

5. § (1) A köztársasági elnök a honvédelemért felelős miniszter előterjesztésére
a) kinevezi és felmenti a Magyar Honvédség parancsnokát,
b) okirattal csapatzászlót adományoz.

 (2) A köztársasági elnök, vagy nevében képviselője a csapatzászlóra az átadás alkalmával zászlószalagot köt.
 (3) A köztársasági elnök a Honvédség működését érintő bármely ügyben tájékoztatást kérhet a honvédelemért felelős 

minisztertől.
 (4) A köztársasági elnök e § szerinti döntéseihez és intézkedéseihez ellenjegyzés nem szükséges.

5. A Kormány

6. § (1) A Kormány Magyarország honvédelmi felkészültségének biztosítása céljából
a) meghatározza a honvédelemért felelős miniszter honvédelmi irányítási, valamint a Honvédség (2) bekezdés 

szerinti irányításával kapcsolatos feladatait,
b) meghatározza a  nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésével kapcsolatos követelményeket, az  ország 

honvédelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, valamint az infrastruktúra honvédelmi célú felkészítésének, 
fejlesztésének és védelmének állami feladatait,

c) meghatározza és összehangolja a  miniszterek és – az  autonóm államigazgatási szervek és az  önálló 
szabályozó szervek kivételével – a  központi államigazgatási szervek, valamint a  honvédelemben 
közreműködő egyéb szervek honvédelmi feladatait,

d) gondoskodik a  Magyarország védelmi és biztonsági igazgatási szervei által folytatott honvédelmi célú 
döntés-előkészítés és döntéshozatal, valamint annak infokommunikációs támogatásáról, az  e  feladatokkal 
összefüggő minősített információ biztonságos tárolásáról, továbbításáról,

e) elrendeli a honvédelmi szervezetek készenlétének fokozását,
f ) meghatározza a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés feladatait,
g) a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás keretein belül gondoskodik a honvédelmi nevelés programjának 

végrehajtásáról,
h) gondoskodik a  honvédelmi tudatosság erősítéséről és a  honvédelmi érdekek érvényesítését és védelmét 

segítő tudományos kutatások és fejlesztések ösztönzéséről,
i) meghatározza a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat,
j) meghatározza a  Magyarország szuverenitását sértő vagy veszélyeztető, katonai és nem katonai elemek 

lehetséges együttes alkalmazásával megvalósuló fenyegetésekkel szembeni védelem honvédelmi feladatait,
k) dönt nemzetközi katonai parancsnokság magyarországi településéről,
l) meghatározza a honvédelmi érdekek védelmével összefüggő katonai kibertér műveleti feladatokat, valamint 

– e törvény rendelkezései szerint – az ezekkel összefüggő kivételes döntéshozatal kereteit,
m) a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a  területi védelmi bizottságok honvédelmi feladatainak 

végrehajtását.
 (2) A Honvédség működésének irányítása körében a Kormány dönt különösen

a) a katonai műveletek teljesítésével összefüggő kormányzati feladatok összehangolásáról,
b) a Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjére vonatkozó szabályokról,
c) a Honvédség haditechnikai eszközeinek és az ezekhez szükséges anyagi forrásoknak meghatározásáról,
d) az ország területének katonai műveleti előkészítésére vonatkozó feladatokról,
e) az ország védelmével összefüggő katonai feladatok elsőbbségének érvényesítésével a  Honvédség 

közreműködési feladataira való felkészülés követelményeinek meghatározásáról, továbbá
f ) a Honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról.

 (3) A Kormány az éves költségvetési tervben
a) megtervezi a Honvédség fenntartásának és fejlesztésének költségeit,
b) az a) pontban foglaltaktól elkülönítve tervezi a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos költségeket, valamint 

gondoskodik a jóváhagyott költségvetési átcsoportosítások végrehajtásáról.
 (4) A  Kormány elrendelheti a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és ezzel 

összefüggésben gyorsított döntéshozatali eljárás bevezetését.
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 (5) A Kormány – a védelmi és biztonsági célú felkészítésről szóló beszámolóval összehangolt módon – évente köteles 
a  honvédelmi feladatok megvalósításáról, a  Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről beszámolni 
az Országgyűlésnek.

 (6) A Kormány külön felkérésre jelentést tesz az Országgyűlés
a) honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának és külügyekkel foglalkozó állandó bizottságának a külföldi 

fegyveres erők magyarországi jogállását szabályozó nemzetközi szerződések végrehajtásáról,
b) honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának, külügyekkel foglalkozó állandó bizottságának és 

nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságának a Honvédség külföldön végrehajtott műveleteiről.

6. Az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek honvédelmi együttműködése

7. §  Az autonóm államigazgatási szervek és az  önálló szabályozó szervek vezetői – a  más központi államigazgatási 
szervekkel, valamint a  honvédelemben közreműködő egyéb szervekkel összehangolva – közjogi 
szervezetszabályozó eszközben a  honvédelemért felelős miniszter egyetértésével határozzák meg a  honvédelmi 
feladataik ellátásának rendjét.

7. A honvédelemért felelős miniszter

8. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter ellátja a  Kormány által meghatározott honvédelmi irányítási és a  Honvédség 
irányításával kapcsolatos feladatokat.

 (2) A  honvédelemért felelős miniszter a  Kormánynak az  ország honvédelmi, és a  válságkezelés katonai feladatai 
végrehajtásáért, valamint a  Honvédség irányításáért felelős tagja. Gyakorolja az  ezekkel összefüggő azon jogokat, 
amelyeket az Alaptörvény vagy törvény nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

 (3) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi irányítási jogkörében felelős különösen
a) a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak 

ellátásáért,
b) a Nemzeti Katonai Stratégia előkészítéséért,
c) az ország fegyveres védelmi tervének jóváhagyásra felterjesztéséért,
d) a honvédelmi szervezetek kiegészítésének, valamint a  hadkiegészítéshez és a  katonai mozgósításhoz 

szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételének irányításáért,
e) a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítésének irányításáért,
f ) a honvédelmi nevelés szabályozásáért,
g) a honvédelmi ágazatban zajló, valamint a  honvédelmi érdekek védelmét és érvényesítését támogató 

honvédelmi ágazaton kívüli kutatások és fejlesztések elősegítéséért,
h) a társadalom honvédelmi felkészítésének és a  honvédelmi tudatosság erősítésének szabályozásáért és 

előmozdításáért,
i) a Magyarország szuverenitását sértő vagy veszélyeztető, katonai és nem katonai elemek lehetséges együttes 

alkalmazásával megvalósuló fenyegetésekkel szemben a  megelőzés, felkészülés és elhárítás katonai 
feladatainak összehangolásáért,

j) a nemzeti ellenálló képesség erősítése érdekében szükséges katonai felkészültség feladatainak 
összehangolásáért, valamint a polgári felkészültség feladataihoz kapcsolódó katonai követelmények, igények 
meghatározásáért, továbbá

k) a honvédelmi szervezetek készenléte fokozásának szabályozásáért.
 (4) A honvédelemért felelős miniszter a Honvédség irányítása körében felelős különösen

a) a Honvédség rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű működését meghatározó döntések meghozataláért, 
e döntések végrehajtásának irányításáért,

b) a Honvédség szervezetére, felszerelésére, valamint az  ország területének katonai műveleti előkészítésére 
vonatkozó igények és tervek jóváhagyásáért,

c) a Honvédség felkészítésének irányításáért, valamint
d) a Honvédség anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi biztosításának irányításáért.

 (5) Törvény eltérő rendelkezése hiányában honvédelmi szervezet alapító okirattal történő létrehozására és 
megszüntetésére a honvédelemért felelős miniszter jogosult.

 (6) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter által az állam 
nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény, bíróság, közjegyző, 
ügyészség, nyomozó hatóság vagy más hatóság előtti képviseletének ellátására a  jogszabály szerint arra jogosult 
személynek általános vagy eseti meghatalmazást adhat.

 (7) A honvédelemért felelős miniszter a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő feladatai körében az általa 
vezetett minisztériumot vagy a  Honvédséget valamely állam fegyveres erejével szemben megillető kártérítési 
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igényéről nemzetközi szerződés, nemzetközi megállapodás vagy viszonossági nyilatkozat alapján, az abban foglalt 
mértékig lemondhat.

9. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter összehangolja a  honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi feladatokra 
történő felkészítését és felügyeli tevékenységüket.

 (2) A  (4)  bekezdésben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi 
szervezet állományából honvédelmi összekötőt jelöl ki a  honvédelemben közreműködő szervhez honvédelmi 
érdekű szolgálatteljesítés vagy munkavégzés céljából.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter – a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben – gondoskodik 
a kártalanításról, amennyiben a jogszerűen okozott vagyoni kár legalább részben a személyi állomány honvédelmi 
szervezettel fennálló jogviszonyával függ össze. A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az  általános kártérítés és a  sérelemdíj 
szabályai nem alkalmazhatóak.

 (4) A  honvédelemért felelős miniszter a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint biztosítja a  Vbö.-ben 
meghatározott feladatok honvédelmi, valamint a  Kormány válsághelyzeti és különleges jogrendi működéséhez 
szükséges speciális feltételek kialakításával, működtetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, 
valamint gondoskodik a  honvédelmi szervezet hatékony együttműködéséről a  védelmi és biztonsági 
feladatellátásban érintett szervek, különösen a védelmi és biztonsági igazgatás szervei tekintetében.

8. A Kormány tagja

10. § (1) A  Kormány tagja jogszabály rendelkezésének megfelelően irányítja az  alárendelt vagy felügyelete alá tartozó 
szervek és a feladatkörébe tartozó ágazat honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

 (2) Az ország fegyveres védelmi tervét a honvédelemért felelős miniszter felterjesztése alapján a miniszterelnök hagyja 
jóvá.

 (3) A Kormány tagja az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) a honvédelemért felelős miniszter által támasztott szakmai követelmények alapján meghatározza 

a  hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok tervezésének és végrehajtásának, valamint az  irányítása alá 
tartozó szerveknek a  területi és a  helyi védelmi igazgatási szervekkel honvédelmi feladatokban való 
együttműködésének rendjét,

b) a honvédelemért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja
ba) a haditechnikai eszközök és anyagok kutatásában, fejlesztésében, gyártásában, beszerzésében, 

javításában, felújításában, rendszerből való kivonásában, megsemmisítésében, a szükséges hadiipari 
kapacitások biztosításában,

bb) a légtér légi közlekedési és egyéb célú igénybevétele feltételeinek, valamint a polgári légiforgalmi 
szolgálatok és az  illetékes honvédelmi szervezetek közötti együttműködés szabályainak 
megállapításában,

bc) a katonai védelem szempontjából fontos létesítmények elhelyezésében, fenntartásában, továbbá 
az  egészségügyi, a  környezetvédelmi, a  közlekedési, a  hírközlési és informatikai hálózat, valamint 
a  légi, meteorológiai, a  vegyi és sugárfigyelő jelző- és riasztási rendszer működőképességének 
biztosításában

meghatározott feladatokat,
c) a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a  honvédelmi feladatokra való 

felkészülésnek és a feladatok végrehajtásának költségeit.
 (4) A  honvédelmi feladatok végrehajtására a  Kormány tagja az  általa vezetett minisztériumban honvédelemmel 

foglalkozó szervezeti egységet jelöl ki, és ott biztosítja a honvédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket.

9. A honvédelemben közreműködő szervek

11. § (1) A  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az  Országgyűlési Őrség a  jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben, illetékességi területükön
a) ellátják a honvédelem érdekében meghatározott feladataikat,
b) ellátják a részükre kijelölt személyek és létesítmények védelmét,
c) támogatják a honvédelmi szervezetet egyes feladatainak végrehajtásában,
d) részt vesznek a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában.

 (2) A honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vesznek a Vbö. 49. § (1) bekezdése szerinti szervek és 
szervezetek.
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 (3) A (2) bekezdés szerinti szervek és szervezetek a feladataik végrehajtása keretében, működési területükön
a) felkészülnek a jogszabályban meghatározott honvédelmi feladataik teljesítésére,
b) folyamatosan biztosítják a honvédelmi célú működésük feltételeit, beleértve az ehhez szükséges tervezési és 

előkészületi tevékenységet is,
c) gondoskodnak a  lakosság fegyveres összeütközések idején történő védelméről, ellátásáról és 

a nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások fenntartásáról,
d) ellátják a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladataikat,
e) közreműködnek a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, valamint
f ) a jogszabályban meghatározott hatáskörükben, illetékességi területükön részt vesznek a katonai műveletek 

polgári képességekkel történő támogatása érdekében meghatározott feladatok ellátásában.
 (4) A  honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében, a  honvédelemért felelős miniszter javaslatára a  tulajdonosi 

joggyakorló a  magyar állam vagy önkormányzat többségi befolyása mellett működő gazdasági társaságban 
honvédelemmel foglalkozó szervezeti egységet jelöl ki, és ott biztosítja a  honvédelmi feladatok ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

 (5) A  civil szervezetek, a  vallási közösségek és a  karitatív szervezetek – önkéntes alapon – a  honvédelmi igazgatás 
szervei által koordináltan vehetnek részt a katonai feladatok ellátásában.

12. § (1) A honvédelmi feladatokban közreműködő szerv vagy szervezet
a) kormánytisztviselő,
b) köztisztviselő,
c) közalkalmazott,
d) honvédelmi alkalmazott,
e) a rendvédelmi szervek hivatásos, valamint
f ) rendészeti igazgatási alkalmazott
jogállású tagja a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint köteles a  honvédelmi szakfeladatok ellátáshoz 
szükséges képesítés megszerzésére és honvédelmi ismereteinek időszakos bővítésére.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott képzés teljesítéséhez
a) a munkáltató az érintett rendelkezésre állását, valamint
b) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  képzésre kijelölt szervezettel 

együttműködésben a képzés feltételeit és szükség szerint a képzésben résztvevők elhelyezését
köteles biztosítani.

10. A honvédelmi szervezetek irányítása és felső szintű vezetése

13. § (1) A honvédelemért felelős miniszter irányítja a Magyar Honvédség parancsnokának tevékenységét.
 (2) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium az  ország katonai védelemre való felkészítésének 

tervezéséért, szervezéséért, valamint a  honvédelmi feladatellátás és – a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium és a  KNBSZ kivételével – a  honvédelmi szervezet irányításáért felelős központi 
államigazgatási szerv.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumba honvédelmi államtitkárnak katonai szolgálati 
viszonyban töltött legalább 20 év szolgálati idővel rendelkező – az  egyéb törvényi feltételeknek megfelelő – 
személyt kell kinevezni.

 (4) A honvédelmi államtitkár és a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára 
(a továbbiakban: közigazgatási államtitkár) a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint irányítja 
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, valamint végrehajtásuk tervezését és 
szervezését. A honvédelmi államtitkár és a közigazgatási államtitkár feladataik ellátása során együttműködik.

 (5) A  honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi szervezet esetében a  függelmi viszonyokra vonatkozó 
szabályokat a  honvédelmi szervezet rendeltetéséből eredő, a  Kormány rendeletében meghatározott esetben 
alkalmazni kell.

14. § (1) A honvédelemért felelős miniszternek a honvédelem és az egyes honvédelmi szervezetek irányításával összefüggő 
feladatait törvény, az e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló kormányrendelet határozza meg. A  honvédelemért felelős miniszter nevében e  hatáskörök 
gyakorlására e törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Ksztv.) szerint más személyt kijelölhet.

 (2) A honvédelemért felelős miniszter egyes honvédelmi szervezetek vagy azok speciális feladatokat ellátó szervezeti 
egységei esetében, a szervezet alapító okiratában meghatározottak szerint
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a) a tevékenység törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésére,
b) a szervezet döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasításra,
c) jogszabályban meghatározott esetekben a szervezet döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyására,
d) egyedi utasítás kiadására feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, és
e) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezésre
az általa vezetett minisztérium vezető beosztású személyét jelöli ki.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi szervezetek törvényes működése érdekében gondoskodik 
a jogszabálysértések megszüntetéséről. E körben – a hatósági tevékenység kivételével –
a) rendszeresen ellenőrzi a jogszabályok betartását,
b) jogszabálysértő gyakorlat észlelése esetén törvényes eljárásra utasítja a jogszabálysértőt,
c) megsemmisíti vagy megváltoztatja a  jogszabálysértő intézkedést és szakutasítást (a továbbiakban együtt: 

belső rendelkezés), illetve
d) megsemmisíti vagy megváltoztatja az egyedi ügyben hozott jogszabálysértő döntéseket.

 (4) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium hivatalos lapjában való közzététel napján lép hatályba, ha a  belső rendelkezést a  Magyar 
Honvédség parancsnoka vagy a  Magyar Honvédség Parancsnokságához tartozó elöljáró, a  honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője vagy a  KNBSZ főigazgatója adta ki. Egyéb belső 
rendelkezés esetén a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás hatálybalépésének 
időpontja a  belső rendelkezés kiadója részére történő kézbesítés napja. Különösen fontos érdekből, ha 
ez a jogbiztonságot nem sérti, a megsemmisítés vagy megváltoztatás hatálybalépésének időpontja ettől eltérően is 
meghatározható.

 (5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti döntés nem változtatható és nem semmisíthető meg, ha
a) a döntést a bíróság érdemben elbírálta,
b) a döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – jóhiszeműen 

szerzett és gyakorolt jogot sértene,
c) a döntés meghozatalától vagy véglegessé válásától számítva egy év eltelt, vagy
d) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti.

 (6) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti döntést a  jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül meg kell 
semmisíteni, ha
a) az ügy nem tartozott a döntéshozó hatáskörébe, vagy
b) a döntéshozó vagy a  döntés-előkészítésben közreműködött személy a  kötelességét bűncselekményt 

megvalósító módon megszegte, és ez  a  döntést érdemben befolyásolta, feltéve, hogy a  bűncselekmény 
elkövetését jogerős ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen határozat meghozatalát nem 
a bizonyítottság hiánya zárja ki.

 (7) A (6) bekezdés alapján való megsemmisítésnek a döntés meghozatalától vagy véglegessé válásától számított három 
éven belül lehet helye.

15. § (1) A  honvédelmi szervezetek személyi állományára vonatkozó – a  Honvédség védelmi képességének, 
hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő – adatok a keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és 
nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az  a) vagy a  b)  pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi 

szervezet tekintetében a honvédelemért felelős miniszter
engedélyezheti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül 
– akkor engedélyezhető, ha az  adat megismerése a  honvédelmi szervezet törvényes működési rendjét vagy 
a  honvédelmi feladat- és hatáskörök illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a  honvédelmi és 
a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti.

 (3) A honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint hadfelszerelésére 
vonatkozó adatok a  keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nem 
nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az  a) vagy a  b)  pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi 

szervezet tekintetében a honvédelmi államtitkár
javaslatára a honvédelemért felelős miniszter engedélyezheti.
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 (4) A (3) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény teljesítése – a meghatározott időtartamon belül – akkor 
engedélyezhető, ha az  adat megismerése a  honvédelmi szervezetek törvényes működési rendjét vagy feladat- és 
hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a  honvédelmi és a  nemzetbiztonsági 
érdekeket nem veszélyezteti.

16. § (1) E § alkalmazásában
a) honvédelmi egészségügyi szolgáltató: a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 

az egészségügyről szóló törvény szerint egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet, amely 
a megyei irányító intézmény kategóriával azonos besorolású egészségügyi intézmény,

b) honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység: a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító 
okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység.

 (2) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az  egészségügyért felelős miniszter 
egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, vagy bízza meg és vonja vissza magasabb 
vezetői megbízását.

 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője törvényben meghatározott egyes jogköreit 
–  a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon – az  egyes 
irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti 
egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást 
betöltő személy részére átruházhatja.

11. A honvédelmi szervezetek készenléti és szolgálati rendszere

17. § (1) A  honvédelmi szervezetek e  törvény szerinti feladatai végrehajtásához szükséges, valamint a  Honvédség 
Alaptörvényben meghatározott rendeltetése szerinti állapotának, hadiszervezetre való áttérésének és 
hadiállományra való feltöltésének, továbbá a  haditechnikai eszközök alkalmazhatósági szintjének szervezett és 
fokozatos elérését a készenléti rendszer biztosítja.

 (2) A  készenlét fenntartásának és fokozásának követelményeit, feltételeit és feladatait a  veszélyeztetettséggel 
arányosan kell megteremteni.

 (3) A Honvédség irányítása és vezetése, a riasztás végrehajtása, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok szervezett 
megkezdése, a  bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező eseményekre való rugalmas reagálás biztosítása 
érdekében a honvédelmi szervezeteknél készenléti és ügyeleti szolgálati rendszer működik.

 (4) A  honvédelmi érdekek hatékony védelme és érvényesítése, az  ország fegyveres védelmének és a  szövetségesi 
kötelezettségek tervezéséhez, végrehajtásához és felülvizsgálatához, valamint a  Honvédség műveleteinek 
tervezéséhez, irányításához és vezetéséhez szükséges döntések meghozatalának támogatása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott katonai egységes 
felderítő rendszert működtet. A katonai egységes felderítő rendszer útján a Honvédség és a KNBSZ információkat 
gyűjt a  műveleti terület valamennyi összetevőjéről, valamint a  honvédelmi feladatok tervezését és végrehajtását 
meghatározó körülményekről, jelenségekről. E  körben a  Honvédség biometrikus adatokat gyűjthet, valamint 
a KNBSZ részéről törvény alapján átadott adatokat is kezelhet.

 (5) Magyarország honvédelmi érdekeinek védelme és biztosítása, a  kapcsolódó szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése, valamint az  országvédelem kibertér műveleti erőkkel történő fenntartása és fokozása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ kibertér műveleti erői közvetlenül együttműködnek egymással. A  kibertér műveleti 
képességek fejlesztését, valamint a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatokat a  Honvédség 
a KNBSZ-től kapott információk felhasználásával és a KNBSZ szakmai támogatásával látja el. Ha a kibertér műveleti 
képességek fejlesztése, a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatok nemzetbiztonsági 
vonatkozással bírnak, a végrehajtásukhoz a KNBSZ főigazgatójának egyetértése szükséges.

12. A belső rendelkezések

18. § (1) Intézkedésben állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet vezetéséhez kapcsolódó feladatok, valamint egyes 
rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának eljárási szabályai, ideértve a  honvédelmi szervezetek 
működési rendjének és a személyi állomány mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylő kérdéseit is. 
A  KNBSZ kivételével intézkedés kiadására – irányítási vagy vezetési jogkörének és hatáskörének megfelelően – 
a szolgálati elöljáró és a hivatali felettes jogosult. Hadiállapot idejére intézkedésben kell megállapítani a Honvédség 
harcszabályzatait.
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 (2) Szakutasításban állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására
a) valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal – a  KNBSZ kivételével – a  közigazgatási államtitkár, 

a  honvédelmi államtitkár, és a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium helyettes 
államtitkára,

b) kizárólag a  honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a  Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, 
a  Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, szemlélője és csoportfőnöke, illetve – a  Kormány 
rendeletében meghatározott esetben – a  főnök, valamint más magasabb parancsnokság jogállású 
honvédségi szervezet vezetője

jogosult.
 (3) A  belső rendelkezés nem lehet jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes. A  belső 

rendelkezés kiadására jogosult gondoskodik a belső rendelkezés megismerhetőségének biztosításáról.
 (4) Azt a belső rendelkezést, amely a honvédelmi szervezet személyi állományának egészét érinti, vagy meghatározott 

feltétel bekövetkezése esetén érintheti – a  minősített adatot tartalmazó kivételével – a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A  minősített adatot tartalmazó belső 
rendelkezésnek kizárólag a  számát és címét kell közölni a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában. Nem kell közzétenni a kizárólag egy honvédségi szervezet működésére vonatkozó 
szabályzatokat.

 (5) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétett vagy a  közölt belső 
rendelkezés jogszabálysértés miatti megsemmisítése esetén a  megsemmisítést is közölni kell a  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában.

 (6) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában a  Magyar Honvédség 
parancsnokának intézkedése szerint a szövetséges fegyveres erők közös parancsnokságai által kiadott parancsok és 
intézkedések is közzétehetők.

 (7) A  honvédelemért felelős miniszter bármely belső rendelkezést közjogi szervezetszabályozó eszközben hatályon 
kívül helyezhet.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A MENTESÜLÉSEK

13. A hadkötelezettség

19. § (1) A  hadkötelezettség az  Alaptörvény XXXI.  cikk (3)  bekezdése szerinti katonai szolgálati kötelezettségből és annak 
járulékos kötelezettségeiből áll. A járulékos kötelezettségek
a) az adatszolgáltatási,
b) a bejelentési, valamint
c) a megjelenési
kötelezettség.

 (2) A hadkötelezettség általános kötelezettség, de a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek közül katonai szolgálatra 
az  Országgyűlés által meghatározott keretek között a  Honvédség katonai szakmai igénye szerinti létszámú és 
összetételű állomány kerül hadkötelezettként behívásra.

 (3) Törvény határozza meg a  hadkötelezettséggel összefüggő nyilvántartásra, valamint a  honvédelmi célú 
adatkezelésre vonatkozó további szabályokat.

 (4) A  járulékos kötelezettségek teljesítése a hadkötelezettség bevezetése nélkül is elrendelhető, de tényleges katonai 
szolgálatra való behívásra kizárólag a  hadiállapot kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően, 
a kihirdetést követő bevonulási időpontra kerülhet sor.

14. Adatszolgáltatási kötelezettség

20. § (1) A  rá vonatkozó behívhatósági felső korhatárt be nem töltött hadköteles a  katonai igazgatási szervnek – annak 
megkeresésére – köteles adatot szolgáltatni a  katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló, a  19.  § 
(3) bekezdése szerinti törvényben meghatározott adatairól.

 (2) A  hadköteles adatszolgáltatási kötelezettsége a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését vagy a  honvédelmi 
válsághelyzet elrendelését követően a lakóhelye szerinti járási hivatal felé is – annak megkeresése esetén – fennáll.
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15. Bejelentési kötelezettség

21. § (1) A hadköteles a 20. § szerinti adatszolgáltatást követően az abban foglalt adatokat érintő változást a  rá vonatkozó 
behívhatósági korhatár betöltéséig – a (3) vagy (4) bekezdés szerint – bejelenti, valamint haladéktalanul bejelenteni 
köteles a 40. § (1) bekezdése szerinti félbeszakítási ok megszűnését.

 (2) Az  (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, akit a katonai szolgálat teljesítése 
alól a katonai igazgatási szerv határozatban mentesített.

 (3) A  hadköteles az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  katonai igazgatási szervnek jelenti be – a  katonai 
igazgatási szerv megkeresését követő nyolc napon belül – írásban vagy személyes megjelenés esetén szóban. 
A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfelelő okiratot 
vagy annak hiteles másolatát.

 (4) A  hadköteles az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését vagy 
honvédelmi válsághelyzet elrendelését követően
a) a katonai igazgatási szervnek – a (3) bekezdés szerinti megkeresés nélkül – jelenti be a változást követő nyolc 

napon belül,
b) a lakóhelye szerinti járási hivatalnak – annak megkeresése esetén – jelenti be.

16. Megjelenési kötelezettség

22. § (1) A  hadkötelesnek a  katonai igazgatási szerv felhívására a  megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak 
ellenőrzése és egyeztetése céljából.

 (2) A  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését követően a  rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött 
hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak 
köteles magát alávetni, és e  célból a  hadkiegészítő központ, a  katonai szolgálatteljesítést tervező bizottság 
(a  továbbiakban: Bizottság) vagy a  járási hivatal vezetője által meghatározott gyógyintézetben és időpontban 
megjelenni.

 (3) A hadköteles a katonai igazgatási szerv felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása 
céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését és visszaadását nem tagadhatja meg.

 (4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a  hadkiegészítő központ vezetőjének 
határozata alapján a rendőrség elővezeti.

23. §  Ha a  hadköteles a  20.  §, a  21.  §, valamint a  22.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében 
akadályoztatva van,
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) 

a hozzátartozói minőség igazolásával,
b) törvényes képviselője, vagy
c) meghatalmazottja
jogosult bejelenteni az akadályoztatás okát.

17. Előzetes alkalmasság megállapítása

24. §  A hadköteles-nyilvántartásban a  kiképzett hadköteles egészségi alkalmassága a  korábbi katonai szolgálati 
viszonyának megszűnésekor vagy megszüntetésekor érvényes, a  személyügyi nyilvántartásban szereplő 
egészségügyi alkalmassága alapján kerül folyamatosan rögzítésre.

25. § (1) A  katonai szolgálatteljesítés tervezésének előkészítése érdekében az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos már 
békeidőszakban a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett és kiképzetlen hadkötelesek előzetes egészségi 
alkalmasságát
a) a sorkatonai szolgálatból leszerelés időpontjában érvényes egészségi alkalmasság alapján,
b) ha a hadköteles, katonai szolgálatra tervezhető személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. előtti sorozás 

alkalmával megállapításra került, annak eredménye alapján, valamint
c) a 20–22. § szerint rendelkezésre álló adatok alapján
állapítja meg.

 (2) Az előzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:
a) katonai szolgálatteljesítésre előzetesen tervezhető,
b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan, vagy
c) a katonai szolgálatteljesítés tervezése alól mentes.
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18. A katonai szolgálatteljesítés tervezése alóli mentesítés

26. § (1) Az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos – szakorvosi igazolás alapján – a  25.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint tett 
megállapítása alapján a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hadiállapot 
kihirdetésének kezdeményezését követően határozatban állapítja meg a  katonai szolgálatteljesítés tervezése alóli 
mentesítését annak a hadkötelesnek, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 23.  § (1)  bekezdése szerint súlyosan fogyatékos személynek minősülő, a  szakhatósági 
vélemény vagy szakorvosi igazolás alapján súlyosan beszédfogyatékos, vagy súlyos állapotú, pszichoszociális 
fogyatékossággal élő személy.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.

19. A katonai szolgálatteljesítés tervezése

27. §  Katonai szolgálatteljesítésre kell tervezni azt a hadkötelest,
a) akinek a  katonai szolgálatra történő behívását tervezik és egészségi alkalmassága még nem került 

megállapításra, vagy
b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be 

a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt.

28. § (1) A katonai szolgálatteljesítés tervezését első- és másodfokú Bizottság végzi.
 (2) Az elsőfokú Bizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által 

kijelölt katona, tagja
a) a személyes megjelenés nélküli egészségi alkalmasság megállapítása esetén az  alkalmasságot vizsgáló 

belgyógyász szakorvos, vagy
b) a hadköteles személyes megjelenéssel történő szolgálatteljesítés tervezése esetén az alkalmasságot vizsgáló 

belgyógyász és sebész szakorvos, valamint a pszichológus.
 (3) Az  elsőfokú Bizottság munkájában a  hadkiegészítő központ vezetője igényének megfelelően a  katonai 

szolgálatteljesítés tervezésének helye szerinti település polgármestere által határozatban kijelölt kisegítő személyek 
vesznek részt.

 (4) Az  elsőfokú Bizottság orvos tagjait a  hadkiegészítő központ vezetőjének megkeresése alapján az  orvost 
foglalkoztató egészségügyi intézet vezetője, illetve a katonai szolgálatteljesítés tervezésének helye szerint illetékes 
egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.

 (5) A másodfokú Bizottság elnöke a Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt katona, tagja a Honvédség központi 
egészségügyi szervezetének alkalmasságot vizsgáló orvosa, pszichológusa és a  hadkiegészítő központ 
alkalmasságot vizsgáló szakfőorvosa.

 (6) A másodfokú Bizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője 
által kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

29. § (1) A  Bizottság az  egészségi állapot alapján dönt a  hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a  személyi 
adottságok és a  képzettség figyelembevételével megállapítja a  tervezett beosztását, a  behívás tervezett idejét és 
helyét.

 (2) A katonai szolgálatteljesítés tervezése során megállapítható katonai alkalmassági fokozatok:
a) „katonai szolgálatra alkalmas”,
b) „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan”, vagy
c) „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

 (3) Ha a  katonai szolgálatteljesítés tervezése során a  hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű 
fogyatékossága vagy betegsége miatt nem lehet megállapítani, a  Bizottság a  hadkötelest a  gyógyulás várható 
időpontjáig, de legfeljebb egy év időtartamra a „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.

 (4) A „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítés legfeljebb két egymást követő esetben ismételhető meg, 
ezt követően a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.

30. § (1) Az  elsőfokú Bizottság személyes megjelenés nélkül tervezi katonai szolgálatteljesítésre a  kiképzett hadkötelest 
a jogviszony megszűnését követő 10. év december 31. napjáig a frissített leszereléskori egészségi adatai alapján.

 (2) Az alkalmasság-megállapítás időpontja előtt nyolc nappal az (1) bekezdés szerinti kiképzett hadkötelest a Bizottság 
írásban tájékoztatja a katonai szolgálatteljesítés tervezésének várható időpontjáról.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kiképzett hadköteles a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő három napon 
belül kérheti a  katonai igazgatási szervtől a  katonai szolgálatteljesítés tervezésének személyes megjelenéssel 
történő végrehajtását.
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 (4) Az elsőfokú Bizottság személyes megjelenéssel tervezi katonai szolgálatteljesítésre
a) a kiképzetlen hadkötelest,
b) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek meg nem felelő kiképzett hadkötelest, valamint
c) – a (3) bekezdés szerinti kérelem alapján – az (1) bekezdés szerinti kiképzett hadkötelest.

31. § (1) A  Bizottság a  katonai szolgálatteljesítés tervezésének eredményéről határozatot hoz, amelyet a  hadkötelesnek 
írásban is kézbesíteni kell.

 (2) Az  elsőfokú Bizottság határozata ellen a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez 
benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. Fellebbezésnek csak a  határozat katonai 
szolgálatra való alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.

 (3) A fellebbezést a másodfokú Bizottság bírálja el.
 (4) A  Bizottság véglegessé vált határozata a  hadkötelezettség megszűnésével vagy a  hadköteles katonai 

szolgálatteljesítési kötelezettsége felső korhatárának elérésével veszíti hatályát.
 (5) Katonai szolgálatteljesítésre tervezett az  a  hadköteles, akinek a  katonai szolgálatra való alkalmasságát 

megállapították és „katonai szolgálatra alkalmas” fokozatot kapott.

32. §  A hadköteles a  rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a  katonai szolgálatra való egészségi 
alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az  alkalmasságát érintő változás állt be. 
A  kérelemhez csatolni kell az  egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A  kérelmet a  Honvédség 
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el az  alkalmasságot vizsgáló szakfőorvos javaslatának 
ismeretében.

33. §  A hadkiegészítő központ a  katonai szolgálatteljesítés megismételt tervezésére rendeli azt a  katonai szolgálatra 
tervezhető hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,
b) aki az  egészségi állapotában történt változás miatt a  katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli 

megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a hadkiegészítő központ parancsnoka a kérelmének 
helyt adott,

c) aki a  katonai szolgálatteljesítés tervezése során „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítést 
kapott, a minősítéstől számított legalább 1 év elteltével,

d) aki a katonai szolgálatteljesítés tervezéséről távol maradt, továbbá
e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyről elbocsátottak.

34. §  A katonai szolgálatteljesítés tervezésének lebonyolításához, a  hadköteles-nyilvántartás egyeztetéséhez és 
ellenőrzéséhez megfelelően berendezett helyiséget a hadkiegészítő központ megkeresése alapján a polgármester 
biztosítja.

20. A fegyveres és a fegyver nélküli katonai szolgálati kötelezettség

35. § (1) A  fegyveres katonai szolgálat célja a  honvédelmi és szövetségi katonai feladatok végrehajtása, valamint ennek 
érdekében a hadkötelezettek kiképzése, felkészítése a katonai feladatokra és a Honvédség védelmi képességének 
erősítése.

 (2) A  fegyver nélküli katonai szolgálat célja a  Honvédség fegyverhasználat nélküli, valamint fegyveres feladatait 
biztosító fegyver nélküli feladataiban történő közreműködés és az ehhez szükséges felkészítés.

 (3) A honvéd a Honvédségen kívül a nemzetbiztonsági szolgálatoknál vagy az ország védelme szempontjából fontos 
más állami szervnél is teljesíthet katonai szolgálatot. A  Kormány döntése alapján a  honvéd az  ország védelme 
szempontjából fontos egyéb szervezetnél is teljesíthet szolgálatot.

 (4) A  fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő hadkötelezett a honvédségi szervezet fegyveres tevékenységet nem 
igénylő beosztásában teljesít szolgálatot.

 (5) A fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó katonát e szolgálat ellátására kell kiképezni.

21. Behívás katonai szolgálatra

36. § (1) A  behívásra, ezen belül a  KNBSZ-hez tervezhető létszámot és a  katonai szolgálatra való behívás időpontjait 
a  honvédelemért felelős miniszter a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését követően rendeletben állapítja 
meg, a hadkötelezetteket fogadó honvédségi szervezeteket pedig a Magyar Honvédség parancsnoka jelöli ki.

 (2) A hadkötelesek behívása behívóparanccsal vagy bevonulási paranccsal (a továbbiakban együtt: elrendelő okmány) 
történik, amelyet a katonai igazgatásnak a lakóhely szerint illetékes területi szerve kézbesít, illetve szóban közöl.
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 (3) A behívásra kerülőket a katonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szerve a honvédelmi 
szervezetek igénye alapján választja ki a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek közül.

 (4) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére engedélyt kapott hadkötelest a határozat véglegessé válását követő 
tizenöt napon belül szolgálatra be kell hívni.

22. Behívási akadályok

37. § (1) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki
a) 18. életévét nem töltötte be, annak betöltéséig,
b) az 50. életévét betöltötte, annak az évnek december 31-ét követően, amelyben ezt az életkort betölti, kivéve 

a c) pont hatálya alá tartozó hadköteles személyt,
c) kiképzett hadköteles a hivatásos katonai szolgálat felső korhatárának betöltésétől.

 (2) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki a Kormány rendeletében megjelölt további behívási akadály 
hatálya alá tartozik.

 (3) Ha a  honvédelmi alkalmazott önként vállalt katonai szolgálata a  hadiállapot kihirdetése következtében tényleges 
katonai szolgálattá alakul át, nem hívható be hadkötelesként katonai szolgálatra.

23. A meghagyás

38. § (1) A meghagyásba tartozó munkaköröket, valamint a meghagyásba bevont szerveket és szervezeteket az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti I. meghagyási kategóriába tartozó munkaköröket betöltő valamennyi hadköteles 
a munkakörében kerül meghagyásra.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti II. és III. meghagyási kategóriába tartozó, meghagyásba bevont szerv vagy szervezet 
honvédelmi feladatként meghagyási névjegyzéket készít. Meghagyási névjegyzékbe a meghagyásba bevont szerv 
vagy szervezet csak
a) az alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy
b) az alaprendeltetése alapján hadiállapotra meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül 

szükséges
munkakört, valamint az azt betöltő hadkötelest jelölheti ki.

 (4) A  területi védelmi bizottság illetékességi területén az  1.  melléklet szerinti III. meghagyási kategória szerint 
meghagyásba bevont szervnek az  jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a  honvédelmi igazgatás területi 
irányításához, vezetéséhez, a  területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, vagy a  lakosság 
ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába.

 (5) A  meghagyásba bevont szervek és szervezetek által elvégzendő meghagyási feladatok végrehajtását a  Kormány 
rendeletében foglaltak szerint kell ellenőrizni.

24. Bevonulás a katonai szolgálatra

39. § (1) A hadköteles a katonai szolgálat teljesítése céljából köteles a katonai igazgatás hadköteles lakóhelye szerint illetékes 
területi szerve által kiadott, vagy közölt elrendelő okmányban meghatározott időpontban és helyre – az elrendelő 
okmányban megjelölt okirataival – bevonulni.

 (2) A járóképes hadköteles az elrendelő okmányban foglaltaknak akkor is köteles eleget tenni, ha a katonai szolgálatra 
való bevonulását az időközben keletkezett múló fogyatékossága vagy megbetegedése nehezíti.

 (3) A hadköteles – járóképtelensége esetén – az akadályoztatását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a katonai 
igazgatási szervnek.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a  kezelőorvos, vagy a  hadkötelest gyógykezelésben részesítő 
intézet igazolását. Az igazolásnak tartalmaznia kell a gyógyulás várható időpontját is.

 (5) Bevonuláskor a  hadköteles a  külföldre utazásra jogosító okmányait a  bevonulás helyén a  katonai igazgatási szerv 
képviselője útján a fogadó honvédelmi szervezet részére átadja. A katonai szolgálat teljesítése alatt az okmányokat 
az  állományilletékes honvédelmi szervezet őrzi. Az  átvett okmányokat a  leszereléssel egyidejűleg a  leszerelő 
hadkötelezett részére vissza kell adni.

 (6) A hadkötelezett katonai szolgálata akkor kezdődik, amikor őt a katonai igazgatási szervtől a honvédelmi szervezet 
képviselője átvette.
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25. A katonai szolgálat félbeszakítása

40. § (1) Az  állományilletékes parancsnok félbeszakítja azon hadkötelezett szolgálatát, akinek a  behívási akadályát 
eredményező kötelezettségét a bevonulása után állapították meg, az e kötelezettség fennállásáig.

 (2) A  katonai szolgálatot legkésőbb az  arra vonatkozó határozat állományilletékes parancsnok általi kézhezvételétől 
számított 8. napon kell félbeszakítani.

 (3) A  katonai szolgálat félbeszakítását a  hadkötelezett, az  eltartásra szoruló hozzátartozó, vagy annak törvényes 
képviselője kezdeményezheti az állományilletékes parancsnoknál.

 (4) Akinek a katonai szolgálatát félbeszakították, azt a szolgálatból el kell bocsátani. A félbeszakítás tartama a katonai 
szolgálat idejébe nem számít be.

 (5) A  katonai igazgatás hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szervének vezetője a  katonai szolgálat 
félbeszakítását megszünteti, ha tudomására jut, hogy a  félbeszakítás oka már nem áll fenn, vagy ha 
az azt megalapozó kötelezettségét a hadkötelezett önhibájából nem teljesíti.

26. Leszerelés a katonai szolgálatból

41. § (1) A  katonai szolgálat időtartamának letöltése után, de legkésőbb a  hadiállapot megszüntetését követő nappal 
a hadkötelezettet az állományilletékes parancsnok parancsban leszereli.

 (2) Az  állományilletékes parancsnok a  tudomásszerzését követően saját hatáskörében, soron kívül leszereli 
a hadkötelezettet, ha
a) megszületett a hadkötelezett harmadik eltartásra szoruló gyermeke, a letöltött szolgálati időtől függetlenül, 

haladéktalanul,
b) a hadkötelezett katonai szolgálatra való végleges alkalmatlanságát – a szükséges gyógykezelést követően – 

megállapították, a végleges alkalmatlanság megállapítást követő nyolc napon belül,
c) a hadkötelezett egy évet meghaladó szabadságvesztés büntetése végrehajtását a  bíróság nem katonai 

büntetés-végrehajtási szervezetben rendelte el, amennyiben a végrehajtás nem halasztható el, vagy
d) hadkötelezett a rá vonatkozó felső korhatárt elérte.

27. A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése

42. § (1) A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet a katonai szolgálatteljesítés tervezésének várható 
időpontjáról történt tájékoztatás szerinti időpontig lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő.

 (2) A  kérelmet a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a  vezetőjéhez kell benyújtani. 
Az  a  hadköteles, akinek a  fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére irányuló kérelmét elutasították, újabb 
kérelmet nem nyújthat be.

 (3) A hadköteles fegyver nélküli katonai szolgálatot csak az azt engedélyező végleges határozat alapján teljesíthet.
 (4) A  fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó hadkötelezett a honvédségi szervezetek fegyveres tevékenységet nem 

igénylő beosztásában teljesít szolgálatot.

43. § (1) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a Honvédség katonai igazgatási 
és központi adatfeldolgozó szervének a vezetője annak beérkezésétől számított öt napon belül bírálja el.

 (2) A  fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, 
ha a körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely összefügg 
a  kérelmező személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetű 
meggyőződéssel.

 (4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetőjének határozata ellen fellebbezésnek 
helye nincs.

 (5) A hadköteles a fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmet elutasító határozatot a közlésétől számított öt napon 
belül közigazgatási perben támadhatja meg. A  bíróság a  keresetet tizenöt napon belül bírálja el. A  kereset 
elbírálásáig a pert kezdeményező hadköteles katonai szolgálatra nem hívható be.

28. A honvédelmi munkakötelezettség

44. § (1) Az  ország működőképességének fenntartása és helyreállítása érdekében a  kötelezett a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint tartós vagy időleges honvédelmi munkakötelezettség keretében, képességeinek és 
egészségi állapotának megfelelő fizikai vagy szellemi munkát teljesít a számára kijelölt munkahelyen.
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 (2) Mentes az időleges honvédelmi munkakötelezettség alól
a) a munkaképtelen személy,
b) a várandós nő, a várandósságának megállapításától kezdve,
c) az anya, a gyermeket saját háztartásában nevelő gyám, családbafogadó gyám és nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban álló nevelőszülő, a gyermek 3 éves koráig,
d) aki a  vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenesági rokonát, illetve 

házastársát vagy élettársát egyedül ápolja, gondozza,
e) aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét, gyámoltját egyedül tartja el, nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban egyedülállóként otthont nyújtó ellátást biztosít kiskorú gyermek számára,
f ) akit fontos közérdekből a kötelezettség alól külön eljárásban mentesítenek,
g) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,
h) aki a 65. életévét betöltötte.

 (3) Az  időleges honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a  Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő tagjára, 
munkavállalójára, a  honvédelmi alkalmazottra, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy munkaviszonyban állóra, a  rendvédelmi 
szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjára, munkavállalójára és rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottjára, valamint az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjára, köztisztviselőjére és 
munkavállalójára.

29. A polgári védelmi kötelezettség fegyveres összeütközések időszakával összefüggő eltérő szabályai

45. § (1) A  fegyveres összeütközések időszakában, a  Vbö. 8.  § (4)  bekezdésének alkalmazása körében polgári védelmi 
feladatnak minősül:
a) a riasztás,
b) a kiürítés és a befogadás,
c) az óvóhelyek létesítése, fenntartása, működtetése,
d) az elsötétítési rendszabályok kidolgozása, alkalmazása,
e) a lakosság és a lakosság ellátásához szükséges nemzetgazdasági javak mentése, szállítása,
f ) az elsősegélynyújtás, a lelki gondozás,
g) a tűzoltás,
h) a veszélyes vagy szennyezett területek megjelölése,
i) a vegyi és sugárfelderítés, a vegyi és sugármentesítés, a fertőtlenítés és a hasonló óvintézkedések,
j) a szükségelszállásolás és -ellátás,
k) a szükségintézkedések összessége a  hadműveletek által sújtott területek rendjének helyreállítására és 

fenntartására,
l) a közreműködés a  létfontosságú, vagy a  lakosság ellátásához nélkülözhetetlen termelői kapacitásokat 

biztosító, illetve szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrák működőképességének fenntartásában, működési 
feltételeinek gyors helyreállításában,

m) a járvány- és közegészségügyi, továbbá a kegyeleti és a halaszthatatlan adminisztrációs feladatok ellátása,
n) az a)–m)  pont szerinti feladatok végrehajtásához szükséges további kiegészítő tevékenységek, ideértve 

többek között a tájékoztatást, a tervezést és szervezést, valamint a készletek fenntartását és biztosítását.
 (2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, valamint a  polgári védelmi szervezeteket ki kell képezni, illetve fel kell 

készíteni a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátására.

IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI BÍRSÁG ÉS A HONVÉDELMI SZAKKÉRDÉST ÉRINTŐ ELJÁRÁSOK

30. A honvédelmi bírság

46. § (1) A fővárosi és a megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) – a Kormány rendeletében foglaltak 
szerint – honvédelmi bírságot szab ki, ha
a) a kötelezett a hadiállapot kihirdetését megelőzően elrendelt járulékos kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a címzett az  elrendelő okmány átvételét, vagy az  abban szereplő kötelezettség tudomásul vételét 

megtagadja,
c) a hadkötelezett a  katonai igazolványát vagy a  hadköteles az  elrendelő okmányát másra átruházza, más 

őrizetére bízza, biztosítékul adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy felszólítására nem mutatja fel,
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d) a honvédelemben közreműködő szerv vagy szervezet a  11.  § (3) és (4)  bekezdésében foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a honvédelmi létfontosságú és a  honvédelmi célból kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetője 
a kijelölő hatóság által előírt intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre.

 (2) A  kormányhivatal a  honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a  honvédelmi adatkezelés szervének, 
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vagy a területi védelmi bizottság honvédelmi 
elnökhelyettesének a  kezdeményezése alapján, a  minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével folytatja le.

 (3) A honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás a (2) bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult indítványára 
a  kormányhivatalhoz történt megérkezésétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a  jogsértés 
bekövetkezését követő negyvenöt napon belül indítható meg.

 (4) Közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályszegések miatt indult 
közigazgatási hatósági eljárásban nem alkalmazható.

31. A honvédelemért felelős miniszter feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokra 
vonatkozó sajátos szabályok

47. §  A honvédelemért felelős miniszter törvényben meghatározott esetekben hatósági jogköröket gyakorol a miniszteri 
rendeletben kijelölt honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok 
tekintetében.

32. A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi 
jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárási szabályok

48. § (1) A  NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság 
feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró szervezetről szóló 
kormányrendeletben szabályozott szakmai és gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás során 
az  értékelés iránt benyújtott kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül 
a honvédelemért felelős miniszter – ha a kérelem hiányos – hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

 (2) A hiánypótlásra vonatkozó felhívásban meg kell jelölni a kérelem hiányosságait és a hiánypótlási határidőt, amely 
harminc napnál hosszabb nem lehet.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter a  gazdálkodó szervezet szakmai és gazdasági alkalmasságáról hatvan napos 
ügyintézési határidőn belül dönt.

V. FEJEZET
A HONVÉDELMI SZERVEZET SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK

49. §  Május 21-e a  Magyar Honvédelem Napja, a  honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatottak számára 
munkaszüneti nap.

50. §  A honvédelmi szervezet kormánytisztviselője vagy honvédelmi alkalmazottja a  12.  §-sal összehangolt módon, 
a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint köteles a  honvédelmi szakfeladatok ellátásához szükséges 
képesítés megszerzésére és honvédelmi ismereteinek időszakos bővítésére.

51. §  A közszolgálat halottjává minősített személlyel vagy a honvédelmi szervezet saját halottjává minősített honvédelmi 
alkalmazottal szemben a  volt munkáltató által nyilvántartott követelést az  elhunyt örököse kérelmére 
a honvédelemért felelős miniszter részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben foglaltak mérlegelése során 
a  honvédelemért felelős miniszter az  elhunyt életútjának, illetve a  kérelmező szociális helyzetének 
figyelembevételével dönt. A kérelmet a honvédelemért felelős miniszterhez történő felterjesztés céljából az elhunyt 
volt munkáltatójánál kell előterjeszteni.

52. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) alapján 
a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint mentesített gépjárművel harmadik 
személynek, valamint a mentesített gépjárműben okozott kár esetén a gépjármű vezetőjétől kizárólag a Gfbt. 34. § 
(1)  bekezdés a)–d), f ) és g)  pontja szerinti esetben követelheti a  munkáltató a  kifizetett kártérítési összeg és 
a mentesített gépjárműben okozott kár megtérítését.
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VI. FEJEZET
A HONVÉDELMI SZERVEZETEK ELHELYEZÉSE

33. A honvédelmi szervezetek elhelyezése

53. § (1) A  honvédelmi szervezetek elhelyezéséhez és a  feladataik ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok állami 
tulajdonban, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak. 
A  honvédelmi érdek szempontjából kivételesen indokolt esetben a  honvédelmi szervezet elhelyezése és 
feladatainak ellátása ideiglenesen más ingatlan-használati jogviszony alapján is biztosítható. A  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése 
a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.

 (2) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanokra alkalmazandó 
katonai hatósági, illetve közigazgatási egyeztetési eljárási szabályokat – törvény, vagy kormányrendelet erre 
vonatkozó rendelkezése alapján – a  nem a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében álló ingatlan vonatkozásában létesített ingatlanhasználati jogviszony hatálya alatt, 
az  ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlanok és az  azokon a  honvédelmi feladatok ellátása érdekében 
ellátott szervezett munkavégzés esetében is alkalmazni kell.

 (3) A  honvédelmi szervezetek a  honvédelemért felelős miniszter általi kijelölés alapján használatba kapják 
az ingatlanokat.

 (4) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlannal határos, 
az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy vagy ennek többségi befolyásával működő a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő közterületi 
ingatlan honvédelmi érdekkel összefüggő, honvédségi szervezet általi, indokolt és szükséges mértékű használatát 
a honvédségi szervezet erre irányuló igénybejelentése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel 
összhangban – ingyenesen kell biztosítani.

54. §  A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő ingatlanon vagy 
más állami vagyonnak minősülő ingatlanon Magyarországgal a  szövetségesi kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben szövetséges fegyveres erő, nemzetközi szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság javára 
szolgalom, vezetékjog, használati jog, valamint osztott tulajdon létesíthető.

55. §  A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honvédelmi igazgatásért felelős szerve határozatban, 
az  állam javára – a  Vbö. szerinti feladatokon túl – az  országvédelmi és a  szövetségesi kötelezettségek hatékony 
ellátása érdekében közérdekű használati jogot alapíthat az olyan ingatlanra,
a) amelyen a  Magyarország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítmény 

építhető, telepíthető és üzemeltethető, vagy
b) amelynek igénybevétele a  honvédelmi feladatok ellátásában jogszabály alapján részt vevők, illetve 

a  szövetséges fegyveres erők részére elengedhetetlenül szükséges az  országvédelmi és a  szövetségesi 
kötelezettségek hatékony teljesítése érdekében.

56. § (1) Ingatlanra az  e  törvényben meghatározott célra közérdekű használati jog kizárólag különleges jogrendben vagy 
honvédelmi válsághelyzetben alapítható.

 (2) A közérdekű használati jog akkor alapítható, ha az 55. §-ban meghatározott célok
a) a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételével nem biztosíthatók, valamint
b) biztosításához megfelelő, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 

lévő ingatlan nem áll rendelkezésre.
 (3) A  közérdekű használati jog alapján az  ingatlan tulajdonosa és használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) 

köteles tűrni, hogy a közérdekű használati joggal terhelt ingatlanon
a) az ország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítményt építsenek, 

telepítsenek és üzemeltessenek,
b) a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti és más rendészeti feladatok ellátásában 

jogszabály alapján részt vevők, illetve a szövetséges fegyveres erők az ingatlant az 55. §-ban meghatározott 
célból igénybe vegyék.

 (4) A közérdekű használati jogot a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honvédelmi igazgatásért 
felelős szerve – kizárólag az  55.  §-ban meghatározott célokból, a  feladat ellátásához feltétlenül szükséges 
mértékben – gyakorolhatja.
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 (5) A közérdekű használati jogot meg kell szüntetni és az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell, ha
a) a honvédelmi válsághelyzet vagy a különleges jogrend megszűnik, illetve
b) az ingatlanon a  közérdekű használati jog fenntartása az  e  törvényben meghatározott alapítási feltételekre 

tekintettel már nem indokolt.

57. § (1) Az  ingatlan tulajdonosát az  56.  § szerinti korlátozással arányos kártalanítás illeti meg. A  kártalanítás az  ingatlan 
tulajdonosát
a) a közérdekű használati jog alapítására tekintettel egyszeri jelleggel, valamint
b) az ingatlan igénybevételével összefüggésben – figyelemmel az  igénybevétel időtartamára, jellegére – 

kormányrendeletben meghatározott időszakonként
illeti meg.

 (2) A kártalanítási eljárást a Vbö. 13. alcíme szerint kell lefolytatni.
 (3) Ha a  korlátozás az  ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben akadályozza vagy lehetetlenné teszi, 

a tulajdonos az ingatlan kisajátítását a Vbö.-ben meghatározottak szerint kérheti. Az eljárásra a Vbö. 13. alcímét kell 
alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ
A HONVÉDSÉG

VII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

58. § (1) A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő, békében az önkéntességen, hadiállapotban 
az  önkéntességen és az  általános hadkötelezettségen alapuló fegyveres erő, amelynek szervezetét a  Magyar 
Honvédség Parancsnoksága és az  alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek összessége képezi. Egyes 
honvédségi szervezetek törvényben meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak.

 (2) A  Honvédség a  feladatait a  honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi szervezetekkel, valamint 
a honvédelemben közreműködő más szervekkel együttműködve, a Vbö.-ben meghatározott feladatok hatékony és 
összehangolt ellátására figyelemmel hajtja végre.

59. § (1) A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:
a) a Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső 

támadással szembeni fegyveres védelme,
b) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme,
c) váratlan támadás esetén a felkészített erőkkel arányos ellentevékenység végrehajtása,
d) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a  kollektív 

védelmi, békefenntartó, válságkezelési és humanitárius feladatok – teljesítése,
e) a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt rendszerelemek, illetve a honvédelem szempontjából 

fokozott védelmet igénylő létesítmények, valamint a  Kormány által kijelölt egyéb létesítmények és 
rendezvények őrzése és védelme,

f ) a felkészített erőkkel védett személyek személykísérésében való részvétel,
g) a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, és egyéb tűzszerészeti feladatok végrehajtása,
h) honvédelmi válsághelyzetben az államhatár ellenőrzésében való részvétel,
i) közreműködés a  menedékjogról szóló törvény szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején 

az  államhatár őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a  tömeges 
méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az  államhatár rendje ellen 
irányuló erőszakos cselekmények elhárításában,

j) közreműködés – a hatályos nemzetközi normák betartásával – a magyar állampolgárok életét, testi épségét 
Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok esetén 
a  bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, a  kimenekítés 
végrehajtásában,

k) közreműködés egyes szükségállapoti feladatokban,
l) közreműködés a  Vbö. szerinti védelmi és válságkezelési feladatokban, különösen a  közrendet és 

a  közbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztető fenyegetések kezelése és az  összehangolt védelmi 
tevékenység során,
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m) közreműködés a  Kormány döntése alapján a  veszélyhelyzettel, valamint az  egészségügyről szóló törvény 
szerinti egészségügyi válsághelyzettel (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) kapcsolatos 
feladatokban.

 (2) A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:
a) közreműködés az  (1)  bekezdés m)  pontjába nem tartozó, katasztrófavédelemmel összefüggő további 

feladatok végrehajtásában,
b) közreműködés a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatokban,
c) közreműködés a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt rendszerelemek működtetésében,
d) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében,
e) közreműködés a nemzetközi megállapodásban vagy jogszabályban meghatározott hadisírok, katonai és hősi 

emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a kegyeleti tevékenységben,
f ) Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető támadás esetén az élet, az anyagi javak 

és az  objektumok oltalmazása érdekében az  elektromágneses spektrumot kihasználó támadó, 
információszerző, felderítő eszközök elleni aktív elektromágneses műveletek végzése, passzív védelmi 
rendszabályok alkalmazása,

g) a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető, katonai jellegű kibertér műveletek, 
kibertérre ható cselekmények vagy kibertámadások elleni fellépés, illetve az ezekkel összefüggő szövetségi, 
illetve nemzetközi együttműködési keretben megvalósuló feladatok ellátása,

h) a Vbö. szerinti feladatok katonai szakértelemmel és speciális eszközökkel történő támogatása,
i) az (1)  bekezdésben és a  g)  pontban meghatározott feladatokkal összefüggő műveletek előkészítéséhez és 

végrehajtásához szükséges információs műveletek teljesítése,
j) közreműködés – a  hatályos nemzetközi normák betartásával – a  fegyveres összeütközések időszakában 

végrehajtandó polgári védelmi feladatokban.
 (3) Az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti egyéb tűzszerészeti feladatokat és a  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 

feladatot a Honvédség a Kormány rendeletében meghatározott térítés ellenében láthatja el.
 (4) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül, közérdekű célból, a  honvédségi 

szervezet rendelkezésre álló kapacitásai terhére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint együttműködési 
megállapodást köthet.

 (5) Az  Alaptörvény 45.  cikk (1)  bekezdése szerinti alapvető feladatok ellátását az  e  § szerinti további feladatok nem 
veszélyeztethetik.

60. § (1) Az 59. § szerinti közreműködői feladat
a) ellátásában a  honvédségi szervezetek katonai függelmi rendszerben, saját parancsnokaik vezetésével 

vesznek részt, és
b) esetében meg kell határozni annak célját, időtartamát, a  kirendelt erők feladatait, létszámát és eszközeit, 

fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét.
 (2) Az  59.  § szerinti közreműködői feladat teljesítésére alárendelt honvédségi szervezeteitől legfeljebb 200 fő és 

huszonegy napi időtartamot meg nem haladó igénybevételéről – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a Magyar Honvédség parancsnoka, az ezt meghaladó létszámú vagy időtartamú igénybevételről a honvédelemért 
felelős miniszter dönt. A 3000 főt meghaladó igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter – a döntést követő 
huszonnégy órán belül – az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó bizottságát tájékoztatja.

 (3) Ha katasztrófa következtében szükséges élet- és vagyonmentés a  védelmi és biztonsági igazgatási szervek, 
a  rendvédelmi szervek, illetve az  állami mentőszolgálat igénye alapján a  katonai erők azonnali közreműködését 
indokolja, legfeljebb 100 fő igénybevételéről a  területileg illetékes honvédségi szervezet parancsnoka saját 
hatáskörben dönthet, amelyet szolgálati úton haladéktalanul jelent a  Magyar Honvédség parancsnokának. 
Az  azonnali igénybevétel mértéke és jellege nem veszélyeztetheti az  adott honvédségi szervezet alaprendeltetés 
szerinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a  készenlét fenntartását, a  hadrafoghatóság szintjét, 
időtartama pedig kizárólag a  közvetlen életveszély és a  jelentős anyagi kár bekövetkezte közvetlen veszélyének 
fennállásáig vagy a  védekezésben részt vevő társszervek, szervezetek részére történő feladatátadásig tarthat. 
A Magyar Honvédség parancsnoka a (2) bekezdés szerinti jogkörében dönt az azonnali igénybevétel fenntartásának 
szükségességéről.

 (4) Az 59. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közreműködés során
a) a Honvédség a rendőrség feladat- és hatáskörét nem vonhatja el,
b) a honvéd kizárólag a  Kormány rendeletében meghatározott területen – az  e  törvényben meghatározottak 

szerint – segítheti a rendőr feladatainak ellátását.
 (5) Az 59. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatról a rendészetért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter 

kezdeményezésére a  Kormány dönt. E  közreműködői feladat akkor rendelhető el, ha a  külföldi helyszínre 
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a  Honvédség határátlépéssel járó csapatmozgását az  erre jogosult engedélyezte, és a  terrorizmust elhárító szerv 
alkalmazása nem elegendő.

 (6) Az  59.  § (1)  bekezdés m)  pontja szerinti közreműködés során a  honvéd a  veszélyhelyzettel, az  egészségügyi 
válsághelyzettel, illetve a  befogadással érintett területen az  e  törvényben meghatározottak szerint segítheti 
a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet felszámolásához szükséges feladatok ellátását.

61. § (1) A Honvédség szállítóeszközei és műszaki munkagépei – a rendszeresített harcjárművek és a fegyverzet kivételével – 
kérelemre, a  Magyar Honvédség parancsnoka engedélyével, megállapodás alapján, térítés ellenében vagy 
közfeladat ellátása érdekében ingyenesen ideiglenesen átengedhetők.

 (2) A Honvédség szállítóeszközei, műszaki munkagépei, rendszeresített harc- és légijárművei, valamint fegyverzetének 
és más technikai eszközparkjának egyes elemei a  honvédelemért felelős miniszter engedélyével, a  Magyar 
Honvédség parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója által meghatározottak szerint kerülnek biztosításra 
a KNBSZ számára
a) a készenlét fokozása,
b) a honvédelmi válsághelyzet,
c) a Honvédség felderítő tevékenységének támogatása,
d) a Honvédség műveleteihez nyújtott katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti támogatása, vagy
e) információs művelet
esetén.

 (3) A  Honvédségnél rendszeresített egyéni lőfegyverekből, lőszerekből és az  azok rendeltetésszerű tárolásához és 
használatához szükséges eszközökből a  honvédelemért felelős miniszter engedélyével, a  Magyar Honvédség 
parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója által meghatározottak szerint adható át a  KNBSZ részére az  általa ellátott 
objektumvédelmi és nemzetbiztonsági védelmi feladatok ellátásához szükséges mennyiség.

62. § (1) Az 59. § (1) bekezdés szerinti közreműködői feladatra vezényelt honvéd – e törvény rendelkezéseitől eltérően –
a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29–33.  §-ában, 35–35/B.  §-ában, 37.  § a), c) és e)  pontjában, 

továbbá 42. és 43. §-ában meghatározottak szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni, 
valamint

b) a jogszabályban meghatározott feladatának ellátása során a  közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, 
illetve szüneteltetheti.

 (2) A  honvéd intézkedésének a  jogszerűségét az  e  törvényben meghatározottak szerint kell vizsgálni. A  honvéd 
az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával alkalmazhatja.

 (3) Az 59. § (1) bekezdés szerinti közreműködői feladat
a) végrehajtására vezényelt honvédet nem terheli az e törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség,
b) végrehajtására vezényelt honvéd – ha más kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a  használatára 

nincs lehetőség – bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas, az  e  törvényben meghatározottaktól 
eltérő, más kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az  emberi élet 
kioltására, és

c) végrehajtása során nem minősül fegyverhasználatnak a  gumilövedék, a  pirotechnikai eszköz, 
a könnygázgránát, az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba 
juttatása.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZERVEZETE

34. A szervezeti felépítés

63. § (1) A Honvédség szervezeti felépítésének meg kell felelnie a rendeltetés szerinti szervezeti hierarchia, a haditechnikai 
eszközökkel és a  hadfelszereléssel való ellátás, a  hadrafoghatóság, a  rendszeresíthető és a  feltölthető beosztások 
száma, az  állományarányok, a  beosztási és a  rendfokozati kategóriák, a  szabályozott működés, valamint a  vezetés 
elveinek és követelményeinek.

 (2) A honvédségi szervezeteket a békeidőszaki, válságkezelési és hadiállapoti működési rendnek megfelelően úgy kell 
kialakítani, hogy együttesen képesek legyenek a Honvédség feladatrendszerének végrehajtására. Ennek során egyes 
feladatok önálló ellátására is kijelölhető honvédségi szervezet.
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35. A honvédségi szervezet vezetése

64. § (1) A Magyar Honvédség parancsnoka szolgálati elöljárója, hivatali felettese a Honvédségnél szolgálatot teljesítő, illetve 
foglalkoztatott személyi állománynak.

 (2) A Magyar Honvédség parancsnoka vezetési jogkörében
a) kidolgozza az ország fegyveres védelmi tervét és előterjeszti a honvédelmért felelős miniszternek,
b) meghatározza a Honvédség készenléte fokozásának rendjét,
c) tervezi és vezeti a  Honvédség kiegészítését, valamint a  hadkiegészítéshez és a  katonai mozgósításhoz 

szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételét,
d) kidolgozza a Honvédség felkészítésének és kiképzésének rendjét, és biztosítja annak végrehajtását,
e) kidolgozza és a  honvédelmért felelős miniszternek felterjeszti a  Honvédség szervezetére, felszerelésére, 

valamint az ország területének hadműveleti előkészítésére vonatkozó igényeket és terveket, és biztosítja azok 
végrehajtását,

f ) közreműködik a  honvédelmi szervezet feladatai teljesítése szempontjából fontos közlekedési és hírközlő 
hálózat, valamint a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek működőképességének biztosításában,

g) a honvédelmért felelős miniszter rendelkezéseinek megfelelően szervezi és biztosítja a  nemzetközi 
szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítését,

h) gyakorolja a jogszabály által számára megállapított munkáltatói hatásköröket,
i) megszervezi és vezeti a  honvédelmi szervezetek anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi 

biztosítását, gondoskodik a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeiről, valamint
j) gyakorolja a  jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben számára megállapított feladat- és 

hatásköröket, ellátja mindazokat a  feladatokat, amelyekkel a  honvédelmért felelős miniszter eseti jelleggel 
megbízza.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt jogosítványok gyakorlása nem érintheti a  honvédelemért felelős miniszter irányítói 
jogkörében foglaltakat.

 (4) A Magyar Honvédség parancsnoka a honvédségi szervezetek költségvetési gazdálkodását az államháztartásról szóló 
törvény rendelkezései szerint irányítja.

36. A honvédségi szervezet létrehozása és megszüntetése

65. § (1) Honvédségi szervezet megszűnését vagy a  feladatrendszerének változását nem eredményező átszervezését 
–  a  14.  § (2)  bekezdésének hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek kivételével – a  Magyar Honvédség 
parancsnoka is elrendelheti.

 (2) A  honvédségi szervezet felépítését, a  béke- és hadiszervezetekben rendszeresíthető beosztások számát, 
rendszeresített technikai eszközeit az állománytáblában kell meghatározni.

 (3) A  szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségeket teljesítő honvédségi szervezet 
válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő szervezeti egysége egyes munkáltatói, költségvetési 
előirányzat-keretek feletti rendelkezési és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása szempontjából – a honvédségi 
szervezet alapító okiratában – jogi személyiséggel ruházható fel.

 (4) A középszintű vezető szervek megnevezésének a parancsnoksági funkción kívül ki kell fejeznie a szaktevékenységet 
és a honvédségi szervezet jellegét.

37. A katonai igazgatási szervek

66. § (1) A  katonai igazgatási szervezet központi katonai igazgatási szervből és területi katonai igazgatási szervekből áll. 
A területi katonai igazgatási szervek a központi katonai igazgatási szerv alárendeltségébe tartoznak.

 (2) A központi katonai igazgatási szerv a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
 (3) A területi katonai igazgatási szervek

a) a hadkiegészítő és toborzó központok,
b) a hadkiegészítő és toborzó irodák.

 (4) A  hadkiegészítő és toborzó központok a  hadkötelezettség fennállása idején hadkiegészítő központokként 
működnek.

 (5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a  hadkiegészítő és toborzó központok 
az e törvényben meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.
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38. A katonai igazgatási szervek feladatai

67. §  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja a következő tevékenységekkel összefüggő 
katonai igazgatási feladatokat:
a) az önkéntes tartalékosok, a  kiképzetlen és a  kiképzett hadkötelesek nyilvántartásával, a  hadkötelezettek 

katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok tervezése, és végrehajtása, a nyilvántartás vezetése,
b) a meghagyásba bevont szervezeteknek a  meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

tevékenységeinek koordinálása,
c) a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség és 

a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának előkészítéséhez és a  behívás végrehajtásához szükséges 
nyilvántartás vezetése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
kivételekkel,

f ) a Honvédség központi hadköteles-nyilvántartásának vezetése,
g) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának vezetése,
h) nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről, valamint 

a meghagyásban részesült kiképzett és kiképzetlen hadkötelesekről,
i) a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása,
j) a törvényben meghatározottak szerint a  honvédelmi azonosító okmányok kiadása, továbbá a  katonák 

személyi igazoló jeggyel és az  1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó 
személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása.

68. §  A hadkiegészítő és toborzó központok ellátják a következő katonai igazgatási feladatokat:
a) békeidőszakban törvény szerinti nyilvántartás vezetése a  honvédelmi szervezetek hadi beosztásai 

feltöltésének előkészítése érdekében,
b) hadkötelezettség fennállása idején a  hadköteles-nyilvántartás vezetése, a  Honvédség hadkötelezettekkel 

történő kiegészítése, valamint a hadkiegészítő és toborzó irodák ez irányú tevékenységének irányítása,
c) a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség és 

a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,

d) részvétel a honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési 
Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének előkészítésében, irányításában, felügyeletében, a  védelmi igazgatási szervek 
tevékenységének segítése, valamint a  hadkiegészítő és toborzó irodák gazdasági és anyagi szolgáltatások 
biztosításával kapcsolatos tevékenységének irányítása,

e) a törvényben meghatározott toborzó, érdekvédelmi és kegyeleti gondoskodással összefüggő tevékenység 
végzése, irányítása.

69. §  A hadkiegészítő és toborzó irodák részt vesznek a  gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának 
előkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési szakfeladatok végrehajtásában.

IX. FEJEZET
A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

39. A Honvédség személyi állománya

70. § (1) A  honvédek békében önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot. A  Honvédség folyamatos 
kiegészítése a  békében szolgálatra toborzottak, hadiállapot idején a  fentieken túl hadkötelesek behívása útján, 
valamint törvény alapján a  hadkötelezettség időszakára katonai szolgálatot vállaló honvédelmi alkalmazottak 
katonai állományba vételével is történik.
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 (2) A Honvédség személyi állományába
a) a honvédek,
b) a Honvédségnél foglalkoztatott

ba) honvédelmi alkalmazottak, valamint
bb) a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók

tartoznak.
 (3) A  Honvédségnél a  (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti hatáskörgyakorlással közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható.
 (4) A  nem Magyarországon települő honvédségi szervezet, valamint a  nemzetközi szervezetek hivatalainál, 

parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyarország részére biztosított szolgálati vagy kormányzati szolgálati 
jogviszonyt nem igénylő munkakörben honvédelmi alkalmazott is foglalkoztatható. A személyi állomány illetmény 
nélküli szabadságon tartózkodó tagja a  tartós külföldi szolgálatra vagy tartós külszolgálatra vezényelt vagy 
kihelyezett házastársának külföldi szolgálata vagy külszolgálata idejére honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba 
történő kinevezéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából is foglalkoztatható.

 (5) A  fegyveres erők jogállására vonatkozó nemzetközi szerződések alkalmazása tekintetében a  Honvédség polgári 
állományának minősül a  honvédelmi szervezetnél kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, honvédelmi 
alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy.

 (6) A  katonai szolgálat megkezdésekor a  honvéd esküt tesz. A  Honvéd Koronaőrség tagja honvéd koronaőri eskü 
letételére is köteles. A katonai eskük szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

40. A Honvédség tartalékos állománya

71. § (1) A  Honvédség tartalékos rendszere önkéntesség és jogszabályi kötelezettség alapján szervezett tartalék 
elemekből áll.

 (2) A  tartalékos állományba az  önkéntes tartalékos, a  hadkötelezettség időszakára katonai szolgálatot önkéntesen 
vállalt honvédelmi alkalmazott, a kiképzett hadköteles, valamint a kiképzetlen hadköteles tartozik.

 (3) Az önkéntes tartalékos önként vállalja, hogy törvényben meghatározott feltételrendszer szerint rendelkezésre áll, és 
aktivizálását vagy behívását követően tényleges szolgálata teljesítésével közreműködik a  honvédelmi szervezet 
feladatai ellátásában.

 (4) Az  önkéntes tartalékos rendszer békeidőszaki működését a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint 
munkáltatói ösztönző-kompenzációs rendszer támogatja.

 (5) Az 1. melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személyekkel, valamint a II. kategóriába sorolt szervek, szervezetek által 
meghagyásra kijelölt munkakört betöltő foglalkoztatottal a munkakör betöltésének időtartama alatt a honvédelmi 
szervezet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos 
szolgálati jogviszonyt.

 (6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően a  meghagyásba kijelölt munkakört betöltő személy kérelmére, munkáltatójának 
javaslata alapján a  honvédelemért felelős miniszter kivételesen, honvédelmi érdekből hozzájárulhat az  önkéntes 
tartalékos szolgálati viszony létesítéséhez. A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szervéhez kell benyújtani, amely azt véleményével együtt szolgálati úton terjeszti fel a  honvédelemért felelős 
miniszterhez. E  személy, amíg a  meghagyásba kijelölt munkakört betölti, a  különleges jogrend kihirdetését 
követően katonai szolgálatra nem hívható be. Ha a  különleges jogrend kihirdetésekor e  személy tényleges 
szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani.

 (7) Különleges jogrend idején önkéntes vállalás alapján, kizárólag a  különleges jogrend időtartamára minden 
magyarországi lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött magyar állampolgár jelentkezhet katonai szolgálatra.

X. FEJEZET
A HONVÉDSÉGI SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

41. A függelmi viszonyok

72. § (1) A honvédek szolgálatukat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Honvédségnél fennálló függelmi rendszerben 
teljesítik. E  rendszerben az, akinek joga és kötelessége más katonák tevékenységének irányítása, elöljáró vagy 
felettes, akire pedig ez a jogkör kiterjed, alárendelt.

 (2) Az  elöljárói és felettesi, vagy alárendeltségi viszonyban az  egyszemélyi felelős vezetés, parancsnoklás elve 
a  szolgálati és a  szakmai elöljárói, valamint a  hivatali és a  szakmai felettesi irányítás és vezetés során érvényesül. 
A  feladatellátás során az  elöljárói és alárendeltségi viszonyokhoz igazodó módon kell érvényesíteni a  személyi 
felelősség megállapíthatóságának elvét.
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 (3) Az általános hatáskörű elöljáró, vagy felettes a szolgálati elöljáró, vagy a hivatali felettes, a neki alárendelt honvédek 
a  szolgálati, vagy hivatali alárendeltek. Szolgálati elöljáró az  eseti szolgálati feladat teljesítésének irányítására, 
vezetésére kijelölt honvéd is.

 (4) A  szolgálati elöljárót a  Honvédség szervezeti rendszerében elfoglalt beosztásánál fogva a  vezetése alá tartozó 
honvédségi szervezet tevékenységére és e  szervezet személyi állományára vonatkozóan a  jogszabályokban és 
a hatásköri szabályokban megállapított döntési jog illeti meg.

 (5) Az olyan elöljáró, vagy felettes, aki csak a saját szakterületén van felruházva rendelkezési jogkörrel, szakmai elöljáró, 
vagy szakmai felettes, akikre vonatkozóan rendelkezési jogkörrel rendelkezik – állományviszonyuktól függetlenül – 
szakmai alárendeltek. A  különböző vezetési szinteken a  szakmai elöljáró gondoskodik az  elöljárói döntéseknek 
megfelelő szakmai feladatok végrehajtásáról. A  szakmai elöljáró, vagy szakmai felettes vezetői jogosultságait 
hatásköri szabály és a szolgálati elöljáró állapítja meg.

 (6) A Honvédség vezetése – a hadrend és az állománytáblák szerinti szervezeti alá-fölérendeltségi viszonyon, valamint 
a  szolgálati elöljárók rendelkezésein alapuló – szolgálati út betartásával történik. A  szolgálati út betartása 
–  a  jogszabályban, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kivétellel – valamennyi elöljáró, 
felettes és alárendelt részére kötelező.

73. § (1) Több együtt tartózkodó honvéd közül a  legmagasabb beosztású a  rangidős. Azonos beosztás esetén a  rangidős 
a magasabb rendfokozatú, ha a rendfokozatok is azonosak, akkor az, aki régebben viseli az adott rendfokozatot, ha 
pedig a rendfokozatot is azonos ideje viselik, az idősebb honvéd a rangidős.

 (2) Az  egymással alárendeltségi viszonyban nem álló honvédek közül a  magasabb rendfokozatú a  nála alacsonyabb 
rendfokozatúnak feljebbvalója.

 (3) A  rendfokozat nélküli honvéd nem elöljárója és nem feljebbvalója azoknak, akik nála később kezdték meg 
a szolgálatot.

 (4) Külföldi katonai szolgálat esetén – a  jogi személyiséggel rendelkező ideiglenes katonai szervezet kivételével – 
rangidős nemzeti képviselőt kell kijelölni az egy helyen tartózkodó honvédek közül, aki a jogszabályban nevesített 
egyes jogkörökben gyakorolja az állományilletékes parancsnokot megillető jogköröket.

42. A honvédségi szervezetek irányítása és vezetése

74. § (1) A  Magyar Honvédség Parancsnoksága a  Honvédség felső szintű tervező-szervező és katonai tevékenységének 
vezető szerve.

 (2) A Magyar Honvédség parancsnoka vezeti a Magyar Honvédség Parancsnokságát, irányítja – a 14. § (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek vagy szervezeti egységek kivételével – a  honvédségi szervezeteket. 
A  Magyar Honvédség parancsnoka a  honvédségi szervezetek tekintetében hatáskörét részben átruházhatja. 
A Kormány rendelete, valamint a honvédelemért felelős miniszter által megállapított hatáskör gyakorlásának keretei 
között felelős a hadrafoghatóságért, a Honvédség magas fokú fegyelméért, kiképzéséért és felkészítéséért.

75. § (1) A Honvédség hadrendje szerint közös parancsnokság szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteket 
a középszintű vezető szerv vagy más magasabb szintű parancsnokságok élén álló parancsnokok irányítják.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti parancsnokok irányítói hatáskörét – a  jogszabályokra és közjogi szervezetszabályozó 
eszközökre figyelemmel – a Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg.

 (3) Egyes honvédségi szervezetek – ideértve az ideiglenes alkalmi kötelékeket is –, valamint egyéni beosztást betöltők 
a  szövetséges fegyveres erők közös parancsnoksága, más nemzetközi parancsnokság vagy szövetséges nemzeti 
fegyveres erő élén álló parancsnok műveleti irányítása és vezetése alá helyezhetők, az átvevő parancsnokságra vagy 
parancsnokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározottakat a  kibertér műveleti feladatokat ellátó szervezetek, valamint az  egyéni 
beosztást betöltők esetén úgy kell alkalmazni, hogy az átadás idejére azok tevékenységét – az átvevő felelőssége 
mellett – az átvevő parancsnokságra vagy parancsnokra vonatkozó szabályok határozzák meg.

43. A parancsnok

76. § (1) A honvédségi szervezet élén a parancsnok áll, aki vezetési jogkörét a  jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök és a  belső rendelkezések, valamint az  elöljárók által meghatározott keretek között gyakorolja. 
A parancsnok szolgálati hatásköre kiterjed az általa vezetett honvédségi szervezet működésének minden területére. 
A  parancsnok a  honvédségi szervezet szolgálati viszonyban álló állományának szolgálati elöljárója, a  más 
jogviszonyban álló állományának felettese. A parancsnokot az arra hatáskörrel rendelkező elöljáró nevezi ki.
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 (2) A parancsnok – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – teljes felelősséggel tartozik
a) a neki alárendelt honvédségi szervezet hadrafoghatóságáért, működésének biztosításáért, eredményes 

tevékenységéért és gazdálkodásáért,
b) az elöljárók parancsainak végrehajtásáért és a törvényesség betartásáért, valamint
c) az alárendelt személyi állomány felkészítéséért, kiképzéséért, fegyelméért és járandóságainak biztosításáért.

 (3) A  vezetés folyamatossága érdekében a  parancsnokot távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese, ennek hiánya 
vagy távolléte esetén az arra kijelölt személy helyettesíti.

44. A parancs és a parancsadás joga

77. § (1) A szolgálati elöljáró az alárendeltjeinek a hatáskörébe tartozó és jogszabályba nem ütköző parancsot adhat ki.
 (2) A  szükséges mértékben megilleti a  parancsadás joga a  rangidőst is, ha több honvéd együttes szolgálati 

tevékenységet folytat, és közülük senki sincs parancsnoknak kijelölve.
 (3) A katonai rendész járőr parancsnoka a rend fenntartása és helyreállítása érdekében – jogszabályban megállapított 

hatáskörében és módon – a honvéd részére parancsot adhat.
 (4) A feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatú honvédnek a szükséges mértékben parancsot adhat, ha

a) a honvéd bűncselekményt, fegyelemsértést vagy szabálysértést követ el, annak abbahagyására, vagy
b) az (1)–(3) bekezdés szerinti parancs a körülmények változása miatt másképp nem végrehajtható és a parancs 

kiadója a parancs megváltoztatásában akadályozott.

78. § (1) A  parancsot adó honvéd a  parancsáért felelősséggel tartozik. A  parancsadás jogával visszaélni tilos. A  parancsot 
adónak biztosítania kell a parancs végrehajtásának feltételét és a végrehajtást a szükséges mértékben ellenőriznie 
kell.

 (2) A  parancsnak összhangban kell lennie a  jogszabályokkal, az  egyéb rendelkezésekkel és az  elöljárók parancsaival. 
A parancs nem irányulhat különösen az alárendelt indokolatlan zaklatására, emberi méltóságának megsértésére.

 (3) Tilos az olyan parancs kiadása, amely
a) a törvényben foglalt kivétellel a  honvéd életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan 

veszélyeztetné,
b) bűncselekmény elkövetésére irányul,
c) a honvéd magáncélú igénybevételét valósítaná meg.

 (4) A  hivatali felettes egyedi utasítással érvényesíti az  akaratát alárendeltjeivel szemben, akiknek a  részére kizárólag 
a hatáskörébe tartozó utasítást adhat ki. Utasítás kiadása a (3) bekezdésben meghatározott esetekben tilos.

79. § (1) A honvéd szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a parancsot, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kivétellel a  honvéd a  jogszabálysértő parancs végrehajtását nem tagadhatja meg. 

Ha  azonban annak jogellenessége felismerhető számára, arra haladéktalanul köteles a  parancsot adó figyelmét 
felhívni. Ha a  parancsot adó a  parancsát ennek ellenére fenntartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. Ha ezt 
követően továbbra is fenntartja, a jogszabálysértő parancs végrehajtásáért kizárólag az azt kiadó felel.

 (3) A felettes utasításának megtagadhatóságára és a végrehajtásért való felelősségre a parancsra vonatkozóan az (1) és 
a (2) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.

45. A Honvédség zártcélú hírközlő hálózata

80. § (1) A  Honvédség a  honvédelmi szervezetek irányítási és vezetési feladatai ellátása érdekében állandó és tábori 
telepítésű zártcélú hírközlő hálózatot üzemeltet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti zártcélú hírközlő hálózat működtetéséről és fejlesztéséről a honvédelemért felelős miniszter 
gondoskodik.

XI. FEJEZET
EGYES BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

46. Az őrzés-védelem és az objektumbiztonság

81. § (1) A  honvédelmi szervezet objektumait, létesítményeit, szállítmányait, javait fontosságuknak megfelelően őrizni, 
személyi állományát pedig védelmezni kell. A  Honvédség által védendő, kijelölt létesítményeket a  Honvédség 
a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint őrzi. Az  őrzés katonai erővel, fegyveres biztonsági őrséggel, 
technikai rendszer telepítésével, őrkutyákkal és ezek kombinált alkalmazásával biztosítható.
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 (2) Az őrzés-védelmet szervezetszerű feladatként ellátó szervezeti elemeket, valamint az eseti intézkedéssel vezényelt 
őröket őrzés-védelmi feladataik ellátására fel kell készíteni. Ennek keretében biztosítani kell a szükséges ismeretek 
készségszintű elsajátítását. Az  őrzés-védelemre való felkészülést és a  szolgálatteljesítést rendszeresen 
ellenőrizni kell.

 (3) A  katonai őrség őrzés-védelmi feladatainak ellátásához biztosítani kell a  szükséges állományt, fegyverzetet, 
technikai feltételeket, védőeszközöket, valamint a megfelelő szolgálati körülményeket.

 (4) A  korlátozott elérésű területre történő belépés feltételeinek való megfelelést a  belépési jogosultság ellenőrzésére 
kijelölt személy esetileg vizsgálja.

 (5) A  honvédelmi szervezet működésére szolgáló objektum objektumparancsnoka elrendelheti, hogy az  objektum 
területére történő beléptetést, illetve az onnan történő kiléptetést végző őrzés-védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot 
ellátó honvéd, fegyveres biztonsági őr az  ellenőrzött területre történő belépést vagy az  onnan történő kilépést 
megelőzően köteles legyen felhívni a be-, illetve kilépni szándékozó személyt a ruházata, valamint a magával hozott 
tárgyak, táskák, csomagok és a  be-, illetve kilépéshez igénybe vett gépjármű bemutatására. Ha ennek az  érintett 
nem tesz eleget, az ellenőrzött területre történő belépését a beléptetést végző szolgálati személy megtilthatja.

 (6) Az őrzés-védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot ellátó honvéd, illetve fegyveres biztonsági őr – halaszthatatlan eset 
kivételével – csak a vele azonos nemű be- és kilépő személy ruházatát ellenőrizheti. Az  intézkedés nem történhet 
szeméremsértő módon. A nem azonos nemű személy ruházatának ellenőrzését haladéktalanul jelenteni kell.

47. A katonai rendészet

82. § (1) A  katonai rendészet rendeltetése a  katonai rend és fegyelem megtartása, valamint a  honvédelmi szervezetek 
tevékenységének rendészeti biztosítása, továbbá az e törvényben meghatározott rendészeti feladatok ellátása.

 (2) A katonai rendészet feladata
a) a honvédelmi szervezet állománya, valamint a  honvédelmi szervezet által használt objektum területén 

tartózkodó személyek ellenőrzése a katonai fegyelem megtartása érdekében,
b) közreműködés a  honvédelmi szervezet feladatrendszerébe kapcsolódó közúti, vasúti, vízi és légi szállítások 

biztosításában,
c) a honvédelmi szervezet személyi állományát vagy gépjármű technikai eszközeit érintő közúti közlekedési 

balesetek helyszínelése,
d) a katonai rendészeti ellenőrző áteresztő pontok működtetése, az igazoltatás,
e) a honvédelmi szervezet tevékenységével összefüggő forgalomszabályozás,
f ) a honvédelmi szervezet – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium politikai és szakmai 

felsővezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka által meghatározott – rendezvényeinek rendészeti 
biztosítása,

g) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium politikai felsővezetőinek, szakmai 
felsővezetőinek, a  Magyar Honvédség parancsnoka és helyettesei, valamint kijelölt vendégeik személyi 
kísérésének biztosítása,

h) a honvédelmi szervezetek érték- és pénzszállításai kísérésének fegyveres biztosítása,
i) a gyakorlatok, lövészetek, kiképzések, tábori elhelyezési körletek rendészeti ellenőrzése és szükség szerinti 

biztosítása,
j) a honvédelmi szervezet személyi állományával szemben eljáró szervekkel való együttműködés,
k) részvétel a Honvédség által kiemelten védendő létesítmények őrzés-védelmében,
l) hazai és műveleti területen más országok katonai rendész, katonai rendőr állományával történő 

együttműködés és feladatellátás,
m) jogszabályban meghatározottak szerint egyes nyomozati jogkörök gyakorlása, valamint
n) a jogszabályban meghatározott további feladatok ellátása.

 (3) A  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti rendezvényről a  rendőrséggel előzetesen egyeztetni kell, ha az  a  honvédelmi 
szervezet által használt objektum területén kívül kerül megrendezésre.

83. § (1) A katonai rendész jogosult jogszabályban meghatározottak szerint
a) a forgalmat irányítani,
b) a szolgálati gépjárművet a közúton megállítani,
c) szolgálati gépjármű esetében a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, 

az  okmányokra és a  felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a  jármű birtoklásának jogszerűségét, 
a jármű közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban ellenőrizni,

d) a szolgálati gépjármű vezetőjét a  rendszeresített eszközzel légzésminta – ha nála a  vezetési képességére 
hátrányosan ható szer befolyása, alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény, szabálysértés, vagy a  közúti 
közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés gyanúja merül fel, 
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az egészségügyi szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta – 
adására kötelezni,

e) a helyszínt biztosítani,
f ) területzárást végrehajtani,
g) személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó intézkedéseket tenni, kényszerítő eszközt alkalmazni.

 (2) A katonai rendész a  forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a szolgálati gépjármű vagy vezetőjének állapota 
a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, továbbá a további jogellenes járműhasználat megakadályozása céljából 
a szolgálati gépjármű kulcsait elveheti és a szolgálati gépjárművet más módon mozgásában korlátozhatja.

 (3) A  katonai rendész jogosult a  Honvédség személyi állományába nem tartozó, szabálysértés elkövetésén tetten ért 
személyt felszólítani a  szabálysértés abbahagyására. A  felszólítás sikertelensége esetén a  katonai rendész 
haladéktalanul értesíti a legközelebbi rendőri szervet, annak kiérkezéséig a tetten ért elkövetőt visszatarthatja.

 (4) A  katonai rendész az  (1)  bekezdés a) és e)–g)  pontja, valamint a  82.  § (2)  bekezdés f )–h)  pontja szerinti esetben 
a  Honvédség személyi állományába nem tartozó személyekkel szemben is jogosult az  (1)  bekezdés 
a) és e)–g) pontjában meghatározott intézkedéseket foganatosítani és kényszerítő eszközt alkalmazni.

 (5) A  katonai rendész a  honvéd, illetve a  honvédelmi alkalmazott által, vagy a  sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
esetén a nyomozó hatóság kiérkezéséig a helyszínt biztosítja, a honvédet, honvédelmi alkalmazottat és a tetten ért 
elkövetőt – az emberélet megóvása érdekében szükséges intézkedések kivételével – a helyszínen visszatartja.

 (6) A  katonai rendész feladata ellátása során az  alkalmazási körzetén belül megállapíthatja a  személyazonosságát 
a honvédelmi szervezet által használt objektum területén, illetve váratlan támadás elhárítása, összehangolt védelmi 
tevékenység vagy különleges jogrend idején annak közvetlen környezetében tartózkodó személynek, a honvédelmi 
szervezet rendeltetésszerű tevékenységének rendészeti biztosítása érdekében, az ott-tartózkodása jogszerűségének 
tisztázása céljából. A  katonai rendész – ha lehetséges – a  személyazonosság megállapítása során együttműködik 
a rendőrséggel.

84. § (1) Az  elfogás olyan intézkedés, amikor a  katonai rendész személyt törvényben meghatározott esetekben – szükség 
esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával – foglyul ejt.

 (2) Az előállítás olyan intézkedés, amikor a katonai rendész a katonát a fegyelem megtartása érdekében a törvényben 
meghatározott esetekben – szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával – személyi szabadságában 
korlátozza, és további eljárásra átadja az erre jogosult honvédelmi szervezetnek vagy egyéb hatóságnak.

 (3) A  visszatartás olyan intézkedés, amelyet a  katonai rendész a  honvédelmi szervezet vagy egyéb hatóság részére 
történő átadás nélkül is lefolytathat.

 (4) A katonai rendész a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, előállítás esetén legfeljebb 8 órán át, visszatartás 
esetén legfeljebb 4 órán át korlátozhatja. Ha az  előállítás célja még nem valósult meg, indokolt esetben ezt 
az  időtartamot a  katonai rendészeti tevékenységet ellátó honvédségi szervezet vezetője egy alkalommal, 
négy órával meghosszabbíthatja.

 (5) Az előállítás és a visszatartás időtartamát az intézkedés kezdetétől kell számítani.
 (6) Az elfogott, illetve az előállított személyt szóban vagy írásban az elfogás, illetve az előállítás okáról tájékoztatni kell.
 (7) Az  intézkedés alá vont személy az  elfogással, az  előállítással, illetve a  visszatartással szemben az  intézkedéstől 

számított nyolc napon belül panasszal élhet a  katonai rendészeti tevékenységet ellátó honvédségi szervezet 
vezetőjénél, amelyet tizenöt napon belül kell elbírálni.

 (8) A katonai rendész az elfogásról, illetve az előállításról annak befejezését követően igazolást ad át az intézkedés alá 
vont személy részére a  foganatosított intézkedésről és tájékoztatja őt a  panaszjogáról. A  katonai rendész 
az intézkedés alá vont személy kérelmére a visszatartásról igazolást ad és tájékoztatja őt a panaszjogáról.

85. § (1) A  katonai rendész elfoghatja és a  rendőrség kiérkezéséig visszatarthatja azt a  személyt, valamint elfoghatja és 
előállíthatja a Honvédség személyi állományába tartozó azon személyt,
a) akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek,
b) akinek előállítását törvényben meghatározott feltételek alapján elrendelik,
c) aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki,
d) akitől bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés, fegyelemsértés, valamint közúti közlekedéssel 

kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés bizonyítása érdekében vizeletvétel 
vagy véralkohol-vizsgálat céljából vérvétel, valamint műtétnek nem minősülő módon egyéb mintavétel 
szükséges,

e) aki az igazoltatást megtagadja és személyazonossága más módon nem megállapítható,
f ) aki a fegyelemsértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja,
g) aki magatartásával a honvédelmi szervezet iránti közbizalom fenntartását közvetlenül súlyosan veszélyezteti, 

vagy
h) aki a  katonai rendészt intézkedés közben akadályozza, ellenállást tanúsít vagy az  intézkedés alól kivonja 

magát.
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 (2) A  katonai rendész a  honvédelmi szervezet által használt objektum területén elfoghatja és a  rendőrség 
megérkezéséig visszatarthatja azt a  személyt, valamint elfoghatja és előállíthatja a  Honvédség személyi 
állományába tartozó azon személyt,
a) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,
b) aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja,
c) akitől elkobzás alá eső dolgot kell visszatartani, vagy
d) akit a  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott súlyos fegyelemsértés gyanúja terheli, 

vagy ilyen cselekmény elkövetése közben tetten érték.
 (3) Az  elfogás és előállítás során az  intézkedés eredményes befejezése érdekében a  katonai rendész e  törvényben 

meghatározott kényszerítő eszközöket a szükséges mértékben és arányban alkalmazhatja.

86. § (1) A katonai rendész feladatait önállóan vagy a rendőrséggel, illetve a KNBSZ kijelölt állományával, a katonai ügyésszel 
vagy a legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyészséggel együttműködésben teljesíti.

 (2) A  katonai rendészet erőit a  KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére a  Magyar Honvédség parancsnoka 
kirendelheti a  82.  § (2)  bekezdés d)–g)  pontja szerinti feladatok ellátására, amennyiben a  KNBSZ által ellátott 
nemzetbiztonsági védelem alá eső személyek biztonságának szavatolása érdekében ez szükséges.

87. § (1) Akinek a katonai rendész e fejezet szerinti intézkedése vagy annak elmulasztása alapvető jogát sértette, illetve jogát 
vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedő katonai rendész állományilletékes parancsnoka útján 
a Magyar Honvédség parancsnokához.

 (2) A  panaszt az  (1)  bekezdésben meghatározott cselekményt vagy a  mulasztásról történt tudomásszerzést követő 
harminc napon belül lehet előterjeszteni, és a  beérkezéstől vagy – ha áttételre kerül sor – az  áttételtől számított 
harminc napon belül kell elbírálni.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében bármely 
ügycsoportban korlátozott személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat.

 (4) Jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatást 
végző egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat.

 (5) A panaszt a Magyar Honvédség parancsnoka tárgyi költségmentes közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el.

48. A katonai kibertér műveletekre vonatkozó különös szabályok

88. § (1) A Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják
a) a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a KNBSZ-t – és az e törvény szerinti katonai feladatok – ideértve 

az  ezekre való felkészülést és a  gyakorlatokat is – kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal 
szembeni védelmét, az  arra történő felkészülést és – a  jogszabályban meghatározott elektronikus 
információbiztonsági feladatokra figyelemmel – a kapcsolódó biztonsági feladatokat,

b) az a)  pont szerinti feladatokkal összefüggésben a  folyamatban lévő, kibertérből érkező támadás 
megszakításához szükséges intézkedések végrehajtását, vagy annak kezdeményezését, valamint

c) a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit, illetve szövetségesi kötelezettségeit sértő vagy fenyegető 
rendszerekkel szembeni katonai kibertér műveleti fellépést.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti katonai feladatok ellátásának védelme kapcsán felmerülő részfeladatokat a Magyar 
Honvédség parancsnoka határozza meg.

 (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok szakmai koordinációjáért – a kapcsolódó közjogi döntések keretei 
között – az ügyeletes kibervédelmi parancsnok felel.

 (4) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedéseket a  Honvédség kibertér műveleti erői önállóan hajtják végre, 
akkor
a) az intézkedések végrehajtását a  (3)  bekezdés szerinti parancsnok, vagy annak helyettese, szükség esetén 

elöljáró parancsnoka rendelheti el,
b) az alkalmazott intézkedésnek a  folyamatban lévő támadással arányosnak kell lennie és az  a  támadás 

megszakításán túli eredményre, sérelemre nem vezethet,
c) a szükséges intézkedések végrehajtásáról azonnal tájékoztatni kell a  honvédelemért felelős minisztert, 

a  Magyar Honvédség parancsnokát, valamint a  KNBSZ kibertér műveleti szakfeladatokra kijelölt szervezeti 
egységét,

d) a támadás megszakítását követően meg kell vizsgálni a  védelem fokozásához szükséges további 
intézkedések körét, illetve az  ország védelmével összefüggő további döntések szükségességét a  Magyar 
Honvédség parancsnokának történő egyidejű jelentéssel.

 (5) A  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti értesítés esetén a  KNBSZ kibertér műveleti szakfeladatokra kijelölt szervezeti 
egysége azonnal értesíti Magyarország jogszabályban kijelölt kibervédelmi szervezeteit.
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 (6) Külföldről érkező jelentős támadás esetén a  megtett intézkedésekről és azok okairól – katonadiplomáciai úton, 
a külpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – értesíteni kell a támadók helye szerinti államot – 
érintettség esetén a  NATO-t, az  Európai Uniót, és a  két- vagy többoldalú megállapodás alapján együttműködő 
feleket –, vagy kezdeményezni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál a támadók felelősségre 
vonásához szükséges eljárásokat.

 (7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített 
fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) szövetségi kötelezettség teljesítésének keretében,
b) nemzetközi művelettel összefüggésben, vagy
c) honvédelmi válsághelyzetben
a kibervédelmi ügyeletes parancsnok döntése alapján van lehetőség.

 (8) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépésre az ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal megerősített 
fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) különleges jogrendben, valamint
b) a (7) bekezdéstől eltérő esetben
a Kormány döntése alapján van lehetőség.

 (9) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépés keretében megvalósuló cselekmények, intézkedések tekintetében
a) az okozott sérelemmel, vagy közvetlen fenyegetéssel arányosan kell fellépni,
b) biztosítani kell az  összhangot a  kapcsolódó műveleti, nemzetbiztonsági, diplomáciai érdekekkel és 

törekvésekkel,
c) olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a  kibertéren keresztül tudják garantálni a  sérelmek jövőbeni 

megismétlődésének megakadályozását, vagy a közvetlen fenyegetés elhárítását, és
d) figyelembe kell venni az alkalmazott módszerek és eljárások katonai szükségességét.

 (10) A  (7)  bekezdésben meghatározott döntéshozatal rendjét a  Kormány a  6.  § (1)  bekezdés l)  pontjára figyelemmel 
határozza meg, különösen az elrendeléshez szükséges jelentések és információk körének, valamint a döntéshozatal 
folyamatának és jogosultjainak meghatározásával.

 (11) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásához szükséges műveleti információkat a Honvédség kibertér műveleti erői 
a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be.

 (12) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az  állami szervek és a  11.  § (2)  bekezdése 
szerinti állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek együttműködnek, a  kapcsolódó 
szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek a  Honvédség katonai kibertér 
műveleti erőivel.

89. §  A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél kisebb 
zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha a 88. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fellépés érdekében tett intézkedések 
során vagy azzal összefüggésben a  katonai kibertér műveleti erők kárt okoznak, de az  intézkedés elmulasztása 
feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel járt volna, az így okozott károkért a katonai kibertér műveleti erőket 
nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták.

49. Az elektromágneses spektrumot kihasználó támadó, információszerző, felderítő eszközök elleni 
aktív elektromágneses műveletek végzésére vonatkozó különös szabályok

90. § (1) A Honvédség aktív elektromágneses műveletek végzésére létrehozott erői
a) a gyakorlatok, felkészítések során felkészülnek az  aktív elektromágneses műveletek valós műveleti 

környezetben történő végrehajtására,
b) a gyakorlatok, felkészítések előtt tájékoztatják a tervezett tevékenységről a Honvédség spektrum használatért 

felelős szervezetét.
 (2) A  Honvédség aktív elektromágneses műveletek végzésére kijelölt erői külföldi szolgálat alatti szakfeladatukat 

a  hadszíntér spektrum használatáért, illetve az  aktív elektromágneses műveletek tervezésért és vezetésért felelős 
szervezet feladatszabása alapján végzik.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti feladatok – mint a Katonai Egységes Felderítő Rendszer résztevékenységének – tervezéséért 
és vezetéséért, illetve a  (2)  bekezdés szerint feladatok szakmai koordinációjáért a  Honvédség vonatkozásában 
a KNBSZ felel.

 (4) A (2) bekezdés szerinti aktív elektromágneses műveletek végzése tekintetében
a) a közvetlen fenyegetéssel időben, térben, frekvenciában arányos fellépés a  cél, indokolatlan zavar okozása 

nem megengedett,
b) biztosítani kell az  összhangot a  kapcsolódó műveleti, nemzetbiztonsági, diplomáciai érdekekkel és 

törekvésekkel.



50 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 1. szám 

XII. FEJEZET
FEGYVER ÉS MÁS KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ HASZNÁLATA

50. A honvédségi szervezetek fegyverhasználata

91. § (1) A honvédségi szervezetek fegyverhasználati joghoz kötött feladataik végrehajtására rendszeresített fegyverzetüket 
a  törvényben, a  nemzetközi szerződésekben, a  katonai erő-alkalmazás szabályaiban, valamint a  jogszabályoknak 
megfelelő elöljárói parancsokban meghatározottak szerint használják. Kötelékben a  honvéd csak a  kötelék 
parancsnokának parancsára használhatja fegyverét.

 (2) A  Harmadik rész szerinti, fegyverhasználatot megengedő feladat ellátása esetén e  fejezet rendelkezéseit 
a tevékenységre vonatkozó alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) A  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetek fegyveresen, fegyverhasználati joggal 
teljesítik a nemzetközi szerződésben foglalt katonai kötelezettségeket.

 (4) Ha a  (3) bekezdés szerinti műveletet folytató többnemzeti katonai szervezet vagy a Honvédséggel együttműködő 
szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma és az  ezek 
alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet kell végezni, a  fegyverhasználat és más kényszerítő eszközök 
alkalmazása során ezen dokumentumoknak a  hazai jogszabályokban nem szabályozott előírásait is érvényesíteni 
kell.

 (5) A  fegyverhasználatot az  ellenállás leküzdéséhez szükséges és arányos erőt alkalmazva kell végezni. A  honvédségi 
szervezetek – a cél eléréséhez feltétlenül szükséges és arányos mértékben – törvényben meghatározott feltételek 
szerint más kényszerítő eszközt is alkalmazhatnak.

92. § (1) Az  autonóm fegyver- és védelmi rendszer honvédségi rendszeresítése, telepítése és alkalmazása során mind 
a rendszerek kialakítása, mind pedig azok üzemeltetése tekintetében elvárás, hogy
a) a fegyverrendszerek automatizált működése keretében a  célpontot megsemmisítő tűz vagy ezzel 

egyenértékű hatás alkalmazása csak a más módon el nem hárítható fenyegetések esetén és lehetőleg emberi 
beavatkozás lehetőségét biztosítva valósuljon meg,

b) az autonóm fegyver- és védelmi rendszer működtetésének ténye és az  ezzel összefüggésben követendő 
szabályok – a Honvédség alkalmazását, illetve külföldi missziós feladatellátást ide nem értve – a folyamatos 
védelmi jellegű feladatellátás kapcsán a hatásterületen tartózkodók számára ismertek legyenek és

c) a rendszerek védelmi jellegű alkalmazása – a  követendő szabályok betartása esetén – ne okozzon 
a hatásterületen élők számára aránytalan hátrányt.

 (2) E  törvénynek a  fegyverzetre, fegyverhasználatra, kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályait 
az  autonóm fegyver- és védelmi rendszerek tekintetében az  (1)  bekezdésben meghatározottak érvényesítéséhez 
alkalmazni kell.

51. A honvéd fegyverhasználata

93. § (1) A fegyverhasználat a legsúlyosabb kényszerítő eszköz alkalmazása, amelynek során a fegyveres szolgálatot teljesítő 
honvéd – saját elhatározásából vagy parancsra – szándékosan személyre irányított, vagy haditechnikai eszközzel 
kontrollált célzott lövést ad le.

 (2) Ezen alcím alkalmazásában támadás az a tevékenység, amely a támadó részéről közvetlenül
a) a fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd élete vagy testi épsége ellen irányul, vagy a honvédet a szolgálata 

ellátására képtelen állapotba helyezi, vagy ilyen cselekményt megkísérel, veszélyezteti az  őrzött, védett 
személyek, létesítmények vagy tárgyak biztonságát, vagy az őrzött objektumba, lezárt, védett és biztosított 
területre való jogellenes behatolásra,

b) a fogoly kiszabadítására, az  őrhely, az  őrzött objektum, és tárgyak megrongálására, használhatatlanná 
tételére, megszerzésére, birtoklására vagy megsemmisítésére

irányul.
 (3) A honvéd az 59. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása során is viselheti rendszeresített egyéni 

lőfegyverét, azonban azt csak jogos védelmi helyzetben használhatja. Jogos védelmi helyzetben a  lőfegyver 
használhatatlanná válása vagy hiánya esetén fegyverhasználatnak kell tekinteni a  testi sérülés okozására vagy 
az élet kioltására alkalmas bármely más eszköz ilyen célú használatát is.

 (4) A  fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd – ha más kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, vagy az  nem vezetett 
eredményre, és a szolgálati feladatának teljesítéséhez feltétlenül szükséges – a jogos védelmi helyzet esetén kívül is 
jogosult és köteles fegyvert használni
a) a szolgálat ellátása során a maga vagy társa, az őrzött, védett személyek, rendezvények, létesítmények vagy 

tárgyak biztonságát veszélyeztető, bárki részéről elkövetett támadás vagy az  őrzött objektumba, lezárt 
területre történő jogellenes behatolás, onnan jogellenesen történő eltávozás megakadályozására,



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  51

b) a fogoly őrzésére, kísérésére irányuló szolgálatban, ha bárki az őrt megtámadja, a támadásban résztvevővel 
szemben,

c) lőfegyver, robbanóanyag, robbantó szerkezet vagy az  ezeket magában foglaló haditechnikai eszköz, és 
az élet kioltására vagy élő erő harcképtelenné tételére rendszeresített más anyag jogosulatlan vagy erőszakos 
megszerzésére irányuló cselekmény megakadályozására,

d) a szolgálatban lévő katonai rendész a katona vagy a polgári személy általi támadás elhárítására, és a jogszerű 
intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás leküzdésére, a feltétlenül szükséges mértékben,

e) a katonai futárszolgálati feladatok ellátása során, a  maga vagy társa elleni, illetve a  rábízott küldemény 
biztonságát veszélyeztető támadás elhárítására.

94. § (1) A  fegyveres szolgálatot teljesítő honvéd a  93.  § (4)  bekezdésében meghatározottakon túl – ha más intézkedésre, 
kényszerítő eszköz alkalmazására nincs mód vagy az eredménytelen volt – lőfegyver használatára jogosult
a) az élet, a  testi épség elleni bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantó szerkezettel való 

elkövetésének megakadályozására,
b) a szándékos emberölés elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
c) közveszély okozás, terrorcselekmény elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására,
d) a fegyver és az élet kioltására alkalmas más eszköz letételére irányuló felszólítás eredménytelensége esetén, 

ha a magatartás annak ember elleni közvetlen felhasználására utal.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, továbbá, ha a lőfegyvert tömegben lévővel szemben kell alkalmazni, 

a honvéd köteles a rendőrség intézkedését kérni, kivéve, ha az eset összes körülményei folytán erre már nincs idő és 
a  késedelem a  honvéd intézkedésének eredményességét, a  honvéd vagy más személy életét, testi épségét 
közvetlenül veszélyezteti.

95. § (1) A  fegyverhasználatot – kivéve, ha a  műveletek jellege vagy az  eset körülményei nem teszik lehetővé – meg kell 
előznie:
a) felszólításnak cselekvésre vagy a magatartás abbahagyására,
b) más katona segítségül hívásának,
c) lehetőség szerint más kényszerítő eszköz alkalmazásának,
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik és
e) figyelmeztető lövésnek.

 (2) A  fegyverhasználatot megelőző – az  (1)  bekezdésben meghatározott – intézkedések részben vagy teljesen 
mellőzhetők, ha
a) a művelet jellege nem teszi lehetővé, vagy
b) az eset összes körülményei folytán azokra már nincs idő és a  késedelem az  intézkedés eredményességét, 

az intézkedő honvéd vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.
 (3) Fegyverhasználat során kerülni kell az emberi élet kioltását.
 (4) Nincs helye fegyverhasználatnak

a) ha annak indoka már megszűnt,
b) megtorlásként,
c) ha a támadás elhárítása tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhető,
d) ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyezteti, akivel szemben a  fegyverhasználat feltételei nem 

állnak fenn,
e) várandós nővel, gyermekkorú, magatehetetlen, illetve a  fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekményben 

részt nem vevő személlyel szemben, ha e  körülményről az  intézkedőnek tudomása van, vagy az  számára 
nyilvánvalóan felismerhető,

f ) jogellenesen összegyűlt, vagy fegyvertelenül jogellenes magatartást tanúsító tömeg, csoportosulás 
szétoszlatására,

g) – a  jogos védelmi helyzet kivételével – abban az  esetben, amikor a  honvéd a  Honvédség feladatait 
fegyverhasználati jog nélkül hajtja végre.

 (5) A  tömegben, csoportosulásban levő személy ellen fegyver használata kizárólag akkor jogszerű, ha vele szemben 
a  fegyverhasználat feltételei fennállnak, valamint erőszakos és jogellenes magatartása másként nem elhárítható. 
A fegyverhasználatnak az egyes személy ellen kell irányulnia.

 (6) A tömegben, csoportosulásban levő személlyel szembeni fegyverhasználatot – kivéve, ha a műveletek jellege nem 
teszi lehetővé – meg kell előznie:
a) a tömeg szétoszlatására, vagy a jogellenes magatartás megszüntetésére irányuló felhívásnak, valamint
b) a tömeg szétoszlatására irányuló egyéb kényszerítő eszköz alkalmazásának.

 (7) Az  emberélet szándékos elvétele esetét kivéve nem állapítható meg a  fegyverhasználat jogellenessége, ha 
a fegyverhasználat során olyan személyt ér találat, aki a helyszínt a Honvédség felszólítása ellenére nem hagyta el.
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52. Az egyéb intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása

96. § (1) A honvéd kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányosság elvének 
figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy az  nem okozhat aránytalan sérelmet az  intézkedés alá vont 
személynek.

 (2) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, vagy kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség 
biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

 (3) Katonával szemben az  őr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérő szolgálatot teljesítő honvéd, továbbá a  szolgálati 
elöljáró, és parancsára alárendeltje egyéb kényszerítő eszközt is alkalmazhat.

 (4) Polgári személlyel szemben egyéb kényszerítő eszközt az  őr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérő szolgálatot 
teljesítő honvéd abban az esetben alkalmazhat, ha az őt megtámadja vagy szolgálati feladata teljesítésében egyéb 
módon akadályozza.

 (5) A  kényszerítő eszköz alkalmazására az  érintettet – ha az  eset körülményei lehetővé teszik – előzetesen 
figyelmeztetni kell.

 (6) Ha a  rendszeresített kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy használatára nincs lehetőség, más eszköz is 
igénybe vehető, ha a  helyettesített eszköz alkalmazásának a  feltételei fennállnak és az  alkalmas az  intézkedéssel 
elérni kívánt cél megvalósítására.

 (7) Nincs helye kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az  ellenszegülés megtört, vagy az  intézkedés 
eredményessége e nélkül is biztosítható.

 (8) E törvény alkalmazásában a lőfegyveren kívüli kényszerítő eszközök a következők:
a) a testi kényszer,
b) a könnygázszóró készülék,
c) az elektromos sokkoló eszköz,
d) a gumibot,
e) a tonfa,
f ) a bilincs,
g) a szolgálati kutya.

97. § (1) A  honvéd testi erővel a  támadás elhárítására, valamely cselekvés kikényszerítésére vagy abbahagyására, valamint 
a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére testi kényszert alkalmazhat.

 (2) Ha a testi kényszer a célját nem érte el vagy alkalmazására nincs lehetőség, a cél elérésére könnygázszóró készülék, 
elektromos sokkoló eszköz, gumibot vagy tonfa használható.

 (3) Bilincs alkalmazható a személyi szabadságában korlátozott vagy korlátozni szükséges személy
a) támadásának vagy ellenszegülésének megtörésére, valamint
b) önkárosításának, szökésének, engedély nélküli eltávozásának, vagy ezek kísérletének megakadályozására.

 (4) A honvéd szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pórázon vagy anélkül – kényszerítő eszközként akkor alkalmazhat, 
ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.

 (5) A  honvéd szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon vezetve alkalmazhat, ha ez  az intézkedésével szembeni 
tevőleges ellenállás leküzdéséhez szükséges.

 (6) A honvéd szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat
a) a súlyos sérüléssel fenyegető támadás elhárítására,
b) a személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására,
c) az őrzött objektumok megtámadásának elhárítására, vagy az illetéktelen behatolás megakadályozására.

53. A fegyver és más kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai

98. § (1) A  fegyver és egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása során megsérült személy részére, a  szolgálat megszakítása 
nélkül, szükség esetén mások segítségül hívásával, segítséget kell nyújtani, és gondoskodni kell arról, hogy a sérültet 
orvos elláthassa.

 (2) A  kényszerítő eszköz alkalmazását a  szolgálati elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a  kényszerítő eszköz 
alkalmazásának a  jogszerűségét köteles megvizsgálni, majd – a műveleti területen, valamint az 59. § (1) bekezdés 
h)  és i)  pontja szerinti feladat végrehajtása során végzett katonai tevékenység kivételével – álláspontjáról 
a kényszerítő eszköz alkalmazásától számított nyolc napon belül értesíti azt, akivel szemben a kényszerítő eszközt 
alkalmazták.

 (3) A kényszerítő eszköz jogszerűtlennek minősített használatáról a katonai ügyészt vagy a legfőbb ügyész által katonai 
büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget nyolc napon belül értesíteni kell.

 (4) Amennyiben a  kényszerítő eszköz használata testi sérülést vagy halált okozott, a  katonai ügyészt vagy a  legfőbb 
ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.
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99. § (1) Műveleti területen végzett katonai tevékenység során a honvéd, amennyiben azt a Honvédség, a műveletet folytató 
többnemzeti katonai szervezet vagy a Honvédséggel együttműködő szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, 
harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma megengedi, az  abban foglaltak szerint, a  nemzetközi jog 
normáival összhangban testi sérülés okozására alkalmas kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak 
használata nem irányulhat az emberi élet kioltására.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során nem minősül fegyverhasználatnak a  gumilövedék, a  pirotechnikai eszköz, 
a  könnygázgránát, az  elfogó háló lőfegyverrel vagy az  e  célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba 
juttatása.

100. § (1) Akinek a honvéd e  fejezet szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, illetve jogát vagy jogos 
érdekét érintette, az állományilletékes parancsnok útján panasszal fordulhat a Magyar Honvédség parancsnokához.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti panasz elbírálása során a 87. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 (3) Az e § szerinti jogról az érintettet a kényszerítő eszköz alkalmazását követően megfelelően tájékoztatni kell.
 (4) A kényszerítő eszköz jogszerűtlennek minősített használatáról a katonai ügyészt vagy a legfőbb ügyész által katonai 

büntetőeljárásra kijelölt ügyészséget nyolc napon belül, ha pedig a kényszerítő eszköz használata testi sérülést vagy 
halált okozott, haladéktalanul értesíteni kell.

101. § (1) Az  a  polgári személy, akinek az  e  fejezetben meghatározott fegyver használata, vagy egyéb kényszerítő eszköz 
alkalmazása alapvető jogát sértette, a 100. § szerinti eljárás helyett kérheti, hogy – amennyiben a panasz elintézése 
nem tartozik más eljárás hatálya alá – panaszát az  alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően 
bírálja el a Magyar Honvédség parancsnoka.

 (2) Az alapvető jogok biztosának vizsgálata idején a panasz elbírálására nyitva álló határidő nyugszik.

54. A légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok

102. § (1) A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő szövetségi és magyar légvédelmi készenléti erők feladatköre 
a légteret megsértő, vagy jogosulatlanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy 
ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő légijárművekkel kapcsolatos tevékenységekre, 
továbbá a bajbajutott légijárműveknek történő segítségnyújtásra terjed ki.

 (2) A  szövetség által meghatározott NATO felelősségi körzet légterének oltalmazásában részt vevő, NATO műveleti 
alárendeltségű légvédelmi készenléti erők a  stratégiai parancsnok alárendeltségében, a  NATO regionális illetékes 
parancsnokának irányítása alatt teljesítik szolgálatukat.

 (3) A  Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő magyar és szövetséges légvédelmi készenléti erők 
fegyvereivel figyelmeztető vagy megsemmisítő tűz nyitható az ország légterében tartózkodó légi járműre, ha az
a) fedélzeti fegyverzetét alkalmazza, vagy
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos, erőszakos 

cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elő, vagy
c) egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törekszik 

és a légvédelmi készenléti erők felszólításának szándékosan nem tesz eleget.
 (4) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  felszólítás és a  figyelmeztető tűz mellőzhető, ha az  eset összes 

körülményei folytán arra már nincs idő és a késedelem az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.
 (5) A NATO műveleti alárendeltségében levő magyar vagy a szövetséges légvédelmi készenléti erői magyar légtérben 

történő figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak a  Honvédség 
légierő ügyeletes parancsnokának megerősítésével kerülhet sor.

 (6) A  nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze 
kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka adhat.

 (7) A  külföldi légtérben nemzeti alárendeltségű magyar légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők figyelmeztető 
vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka adhat.

 (8) A  NATO műveleti alárendeltségében levő magyar légvédelmi készenléti erők külföldi légtérben történő 
figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak a  Honvédség légierő 
ügyeletes parancsnokának megerősítésével kerülhet sor.

 (9) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatot ellátó légijármű vezetője az  ellene irányuló közvetlen támadás elhárítása 
érdekében – azonnali jelentési kötelezettség mellett – saját elhatározása alapján tüzet nyithat.

 (10) A (3)–(9) bekezdés szerinti eseményekről haladéktalanul jelentést kell tenni a honvédelemért felelős miniszternek, 
aki tájékoztatja a  miniszterelnököt. Az  eseményről és a  megtett intézkedésekről a  Kormány az  Országgyűlést és 
a köztársasági elnököt haladéktalanul tájékoztatja.
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55. A külföldi szolgálatot teljesítők fegyverhasználatára vonatkozó külön szabályok

103. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit a külföldi szolgálat teljesítése során az 51–53. alcímmel összhangban, a nemzetközi jogi 
mandátum eltérő szabályainak hiányában kell alkalmazni.

 (2) Fegyveren az  egyéni használatra rendszeresített lőfegyvert kell érteni. A  lőfegyver használhatatlanná válása vagy 
hiánya esetén fegyverként használható a  testi sérülés okozására vagy az  élet kioltására alkalmas bármely más 
eszköz is.

 (3) Az 51. alcímben foglaltakon túl ezen alcím tekintetében támadás az a tevékenység, amely a külföldi szolgálat célját 
a támadó részéről fenyegeti, a külföldi szolgálat eredményes végrehajtását meghiúsítja, vagy meghiúsíthatja.

104. § (1) A  fegyver és az  egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása során megsérült személy részére, a  szolgálat megszakítása 
nélkül, szükség esetén mások segítségül hívásával, segítséget kell nyújtani, és – amennyiben a műveleti tevékenység 
eredményes végrehajtását nem veszélyezteti – gondoskodni kell arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

 (2) Ha a  kényszerítő eszközt utasításra alkalmazták, a  jelentés megtétele az  utasítást adó elöljáró kötelezettsége, és 
az  utasítás jogszerűségéről a  műveleti parancsnok tájékoztatása alapján a  Magyar Honvédség parancsnoka 
foglal állást.

 (3) Akinek a  Honvédség állományába tartozó személy ezen alcím szerinti intézkedése, annak elmulasztása vagy 
kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, illetve jogát vagy jogos érdekét érintette, a  100.  § 
(1) bekezdésétől eltérően a műveleti parancsnok útján fordulhat panasszal a Magyar Honvédség parancsnokához.

XIII. FEJEZET
GYAKORLATOK ÉS KIKÉPZÉSEK

105. § (1) A  honvédelmi szervezetek állománya az  e  törvényben meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés 
érdekében a kiképzés során is működteti fegyverzetét.

 (2) A  Honvédség belföldi fegyveres kiképzését a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kell végrehajtani.

 (3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezéstől a Kormány rendeletben eltérhet.
 (4) A  Honvédség részvételével – vagy szervezésében – megvalósuló nemzetközi katonai kiképzésekre e  fejezetet 

alkalmazni kell.

XIV. FEJEZET
A KATONAI JELKÉPEK ÉS JELZÉSEK

106. § (1) Katonai jelképek: a  Honvédség főparancsnokának lobogója, a  csapatzászló, a  zászlószalag, a  hadilobogó, 
az árbocszalag, a történelmi zászlósor és a felségjel.

 (2) A Honvédség főparancsnokának lobogója a köztársasági elnök által használt címert a csapatzászló elemeivel ötvözi.
 (3) A  csapatzászlóra elismerésként ünnepélyes alkalmakkor a  honvédelemért felelős miniszter vagy a  Magyar 

Honvédség parancsnoka zászlószalagot köthet.
 (4) A  Honvédség hadihajói az  állami felségjog jelzésére hadilobogót használnak. A  hadihajók árbocjelvénye 

az árbocszalag, a rangidős parancsnoki lengő és a miniszteri lengő.
 (5) A  történelmi zászlósor a  magyar történelem kiemelkedő hadieseményeinek, valamint állandó hadseregeinek 

zászlóiból áll. A történelmi zászlósor nemzeti ünnepek állami rendezvényein, és kiemelkedő katonai rendezvényen 
katonai tiszteletadással vonultatható fel.

 (6) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi járművei, a katonai járművek – a hadviselés szabályaira vonatkozó nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően – a nemzeti hovatartozásuk jelzésére jelvényt, felségjelet viselnek.

 (7) A  személyi állomány, a  csapatok és a  járművek megkülönböztetésére jelzéseket kell alkalmazni. Ezek a  katonai 
egyenruha, a katonai rendfokozati jelzés, a csapatkarjelzés és csapatjelvény, a Honvédség meghatározott közúti, légi 
és vízi járműveinek jelzései, valamint az összefoglaló honvéd elnevezés.

 (8) A honvédek beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához egyenruhát viselnek, a nyugállományúak a honvédelem 
érdekében végzett tevékenységük során egyenruhát viselhetnek. Egyenruha viselése a  honvédelemért felelős 
miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyezhető a  szolgálaton kívüli állománynak, továbbá 
a rendelkezésre állása időszakában az önkéntes tartalékosnak és műveleti területen a rendvédelmi szerv tagjának, 
ha a  Honvédség érdekében végeznek tevékenységet. Az  önkéntes tartalékos a  rendelkezésre állása időszakában 
a szerződésében meghatározott esetben is viselhet egyenruhát. A köztársasági elnök és a Kit. szerinti politikai vagy 
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szakmai felsővezető műveleti területen és gyakorlaton egyenruhát viselhet. Más személyek részére a Honvédségnél 
rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthető ruházat viselete tilos.

 (9) Az  arra jogosult az  öltözködésre vonatkozó szabályok betartásával kizárólag a  Honvédségnél rendszeresített 
egyenruhát viselhet. A  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben az  egyenruha 
viselése megtiltható, előzetes írásbeli engedélyhez köthető, megvonható, valamint egészségi okból korlátozható.

 (10) A  honvéd rendfokozatát az  egyenruhán elhelyezett rendfokozati, vagy megkülönböztető jelzések fejezik ki. 
Az  önkéntes tartalékos a  szerződésben meghatározottak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfokozat 
viselésére kizárólag a  honvéd, a  rendvédelmi szervek állománya, valamint – a  rá vonatkozó korlátozásokkal – 
e  szervezetek nyugállományú tagja és az önkéntes tartalékos jogosult. Amennyiben a szolgálaton kívüli állomány 
tagjának egyenruha viselete engedélyezett, legutolsó rendfokozatát az  egyenruhán elhelyezett rendfokozati 
jelzések fejezik ki. Az  arra jogosult a  rendfokozatát vagy az  évfolyamjelzését neve feltüntetése után használja. 
A rendfokozatát az önkéntes tartalékos az önkéntes tartalékos állományra, a nyugállomány tagja a nyugállományra, 
a  szolgálaton kívüli állomány tagja a  szolgálaton kívüli állományra utaló megjelöléssel használhatja. A  név és 
a rendfokozat között a képzettségére utaló jelző nem használható.

 (11) A  csapatkarjelzés a  honvéd karjelzés szerinti honvédelmi szervezethez való tartozásának és korábbi honvédelmi 
szervezetének megkülönböztető jele.

 (12) Honvédséghez köthető megjelölések a honvédelemért felelős miniszter rendeletében megállapított
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is,
b) ábra, kép,
c) sík- vagy térbeli alakzat,
d) szín, színösszetétel, fényjel, hologram,
e) hang,
f ) mozgást megjelenítő megjelölés,
g) pozíciómegjelölés,
h) multimédia-megjelölés,
i) mintázat, valamint
j) az a)–i) pontban szereplő megjelölések kombinációja.

 (13) A  honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyezi a  katonai jelképek és 
jelzések, valamint a Honvédséghez köthető megjelölések használatát.

HARMADIK RÉSZ
KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS

XV. FEJEZET
HONVÉDELMI VÁLSÁGHELYZET

107. § (1) A honvédelmi válsághelyzet olyan összehangolt védelmi tevékenység, amelyet a Kormány a honvédelemért felelős 
miniszter javaslatára a (2) bekezdésben meghatározott célból rendelhet el.

 (2) Honvédelmi válsághelyzet
a) a Magyarországgal szomszédos államban kialakult, katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát 

közvetlenül veszélyeztető válság magyarországi hatásaira tekintettel,
b) külső fegyveres támadás vagy hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű, részben vagy egészben 

katonai jellegű cselekménnyel való fenyegetés esetén vagy
c) az 1999. évi I. törvénnyel kihirdetett Észak-atlanti Szerződés 4. vagy 5. cikkével, valamint az Európai Unióról 

szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésével, illetve az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 222. cikkével 
összefüggő katonai kötelezettségek teljesítésére való felkészülés érdekében

rendelhető el.
 (3) Honvédelmi válsághelyzet nem rendelhető el, valamint az  elrendelt honvédelmi válsághelyzetet haladéktalanul 

meg kell szüntetni, ha hadiállapotot vagy szükségállapotot hirdettek ki.
 (4) Honvédelmi válsághelyzetben a Vbö.-ben meghatározottak szerint – a Vbö.-ben meghatározott intézkedéseken túl – 

a Kormány intézkedésként bevezetheti
a) a honvédelmi szervezet készenlétének fokozását,
b) a KNBSZ és a  Honvédség felderítő, elhárító, valamint kibertér műveleti erői tevékenységének fokozását 

a  fenyegetettség Magyarországra történő átterjedésének, illetve magyarországi felerősödésének 
megakadályozása érdekében,

c) hivatalos állásfoglalások kötelező kiadását a közszolgálati műsorszórók részére,
d) a honvédelem szempontjából fontos termékek, energiahordozók, fogyasztási cikkek készletezését,
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e) a közigazgatás, a  honvédelmi igazgatás, a  Honvédség, a  honvédelemben közreműködő szervek működése 
szempontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerűsített eljárásban történő – feltöltését, túlmunka 
végzését,

f ) a rádióspektrum használatra vonatkozó korlátozó szabályok bevezetését, speciális üzemmódok előkészítését,
g) a magyar légtérben és a repülőtereken a katonai légiforgalmi irányítás szükséges mértékű bevezetését,
h) az állampolgárokat is érintő riasztási fokozatok alkalmazását,
i) a súlyos, erőszakos cselekmények megelőzése vagy elhárítása érdekében a  Honvédség és a  rendőrség 

felkészített erőinek összehangolt fellépését egyes közintézmények és közforgalmú helyek 
megközelíthetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

XVI. FEJEZET
A VÁRATLAN TÁMADÁS ELHÁRÍTÁSA

108. § (1) A  Kormány váratlan támadás esetén a  támadás elhárítására, Magyarország területének oltalmazására, a  törvényes 
rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – az ország fegyveres védelmi 
terve szerint – a  szükségállapot vagy a  hadiállapot kihirdetésének kezdeményezését megelőzően is a  támadással 
arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti célok érdekében a honvéd egyéni fegyverét köteles használni, valamint a kezelésre kijelölt 
fegyverzetet használhatja az ország területén jogellenesen tartózkodó mindazon külső fegyveres csoport tagjával 
szemben, aki
a) fegyverét alkalmazza,
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos, erőszakos 

cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elő, vagy
c) egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az a) vagy b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törekszik, és 

a honvéd felszólításának szándékosan nem tesz eleget.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVII. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

109. §  A hadkötelezett jogállását, illetve a  honvédelmi munkakötelezettség részletes szabályait tartalmazó 
törvényjavaslatot már a béke időszakában elő kell készíteni és rendszeresen felül kell vizsgálni.

56. Felhatalmazó rendelkezések

110. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
 1. a honvédelemért felelős miniszternek a  honvédelem irányításával, valamint a  Honvédség irányításával 

kapcsolatos feladatait,
 2. a NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét, és az ezekkel összefüggő 

gyorsított nemzeti döntéshozatali eljárást,
 3. légitámadás esetére a légiriasztási rendszer szabályait,
 4. az autonóm államigazgatási szervek és az  önálló szabályozó szervek kivételével a  központi államigazgatási 

szervek honvédelmi tevékenységét, az  azzal kapcsolatos irányítási és vezetési rendet, valamint honvédelmi 
igazgatási feladat- és hatáskörét,

 5. a magyarországi székhelyű, a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezeteknek 
a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultsága 
feltételeit, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályait és az  eljáró szervezetet, valamint 
a  NATO vonatkozó szabályainak figyelembevételével a  Magyarország területén kivitelezendő Biztonsági 
Beruházási Programok megvalósításában közreműködő belföldi és külföldi székhelyű, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek kiválasztásának módját,

 6. befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 7. a Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás 

részletes szabályait,
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 8. a hadkötelezettség teljesítésével összefüggő egyes költségek megtérítésének és a  díjazások folyósításának 
szabályait,

 9. a Honvédség által védendő létesítmények, valamint a  Szent Korona és a  hozzá tartozó egyes jelvények 
őrzésére vonatkozó szabályokat,

10. az önkéntes tartalékos rendszer munkáltatói ösztönző-kompenzációs elemének részletes szabályait,
11. a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával összefüggő szabályokat,
12. a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és 

katonai célú építmények, ingatlanok működési és védőterületei kijelölésének eljárási szabályait,
13. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésére vonatkozó kormányzati feladatokat, a  Kormány 

hatáskörébe tartozó határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésével kapcsolatos részletes eljárási 
szabályokat,

14. a Honvédség személyi állományának kártalanítására vonatkozó esetköröket, valamint a  kártalanítással 
kapcsolatos feladatokat,

15. a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és védelmének szabályait,
16. a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés 

követelményeit,
17. az e törvényben meghatározott kibertér műveleti feladatok további szabályait,
18. a hadkötelezettségtől eltérő időszakban a  járulékos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályokat és 

az  eljárást, valamint a  meghagyásba bevont szervek és szervezetek által elvégzendő meghagyási feladatok 
ellenőrzésének rendjét,

19. a fegyveres erők kiképzéseinek a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívüli végrehajtásának szabályait,

20. a katonai hatósági, szakhatósági hatásköröket, az eljáró katonai hatóságot, szakhatóságot,
21. a katonai hatósági eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat,
22. a katonai igazgatási szervek elnevezését és illetékességi területét,
23. a behívási akadályokat,
24. a Honvédség egészségügyi válsághelyzettel összefüggő feladatokban történő közreműködésének tartalmát, 

valamint
25. a Honvédség térítés ellenében végezhető tevékenységeinek részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
 1. a Honvédség által a  Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható, üdültetési és 

pihentetési szolgáltatások fajtáit, azok feltételeit és rendjét, továbbá a Honvédség személyi állományába nem 
tartozó személyeknek szolgálati érdekkel összefüggésben nyújtható költségtérítések fajtáit, mértékét, 
a  jogosultság feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés 
rendjét,

 2. a nyugállományú honvédek és a  honvédelmi szervezettől nyugdíjba vonult honvédelmi alkalmazottak, 
közalkalmazottak segítését célul kitűző civil szervezetek természetbeni támogatásával összefüggő 
szabályokat,

 3. a katonai futárszolgálat feladatait,
 4. a katonai rendészeti tevékenységet, az intézkedések végrehajtásának eljárási szabályait, módját, a kényszerítő 

eszközök alkalmazásának szabályait, a kényszerítő eszközök alkalmazása kivizsgálásának eljárási szabályait,
 5. a fegyver és egyéb kényszerítő eszköz használatának kivizsgálásának rendjét és az azonnal foganatosítandó 

intézkedéseket,
 6. a honvédelmi szervezet és a  honvédelemért felelős miniszter által az  állam nevében alapított, honvédelmi 

szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény jogi képviseletének és jogi képviselete 
felügyeletének rendjét,

 7. a honvédségi munkavállalók munkabérének folyósítását, jutalmazását, a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumi kormánytisztviselőknek, a  honvédségi munkavállalóknak és közeli 
hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések rendszerét és feltételeit, továbbá a  nyújtott 
üdültetés, pihentetés, szociális és a kegyeleti gondoskodás, az étkezési, valamint a lakhatási támogatások és 
költségtérítések körét, a jogosultság feltételeit és rendjét, továbbá az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő 
és a  külföldi képzésben részt vevő honvédségi munkavállalók, a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumi kormánytisztviselők részére nyújtható juttatások, költségtérítések megállapításának, 
kifizetésének és elszámolásának rendjét,

 8. a NATO központi nyilvántartó, a  NATO központi rejtjel elosztó hatóság működési rendjét, valamint 
a nyilvántartó rendszer működéséhez szükséges általános követelményeket és eljárásokat,
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 9. a meg nem térülő károk leírással vagy törléssel történő rendezésének és nyilvántartásának sajátos szabályait, 
a  kártérítési eljárás munkáltatói jogkört gyakorló általi megszüntetésére, a  kár leírására és a  törlésére 
vonatkozó munkáltatói jogkörök vezetési szintektől és a  kár összegétől függő differenciált módon történő 
megállapítására vonatkozó szabályokat,

10. az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  Honvédség munkakörei, beosztásai betöltésével 
összefüggésben az  alkalmassági vizsgálatra, annak elrendelésére, véleményezésére vonatkozó szabályokat, 
valamint az eljárás rendjét,

11. a behívásra tervezhető létszámot, a  katonai szolgálat időtartamát, a  katonai szolgálatra való behívás 
időpontját,

12. az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága 
elbírálásának, felülvizsgálatának rendjét,

13. a külföldi katonai szolgálat esetén a rangidős nemzeti képviselőt megillető jogköröket,
14. a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és 

katonai célú építmények, ingatlanok működési és védőterületei megállapításának szakmai szabályait,
15. a katonai jelképek tartalmi elemeit, leírását, az adományozásukra és használatukra vonatkozó szabályokat,
16. az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  katonai hatóságok eljárásáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatás díj mértékét és a díjfizetés szabályait,
17. a lő- és gyakorlóterek biztonságos használatához szükséges korlátozások elrendelésének és az  e  körben 

felmerülő károk megtérítésének részletes szabályait,
18. az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel 

viselésének módját, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozását, előzetes engedélyhez 
kötését, tilalmát, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetet, 
az egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjét,

19. a Honvédségnél rendszeresített egyéni lőfegyverek szolgálati feladatellátással összefüggő tárolásának és 
viselésének szabályait,

20. a honvédelmi szervezet működésére szolgáló, korlátozott elérésű területekre történő beléptetés eljárási 
szabályait, az engedélyezésre jogosult személyek kijelölésének rendjét,

21. a Honvédséghez köthető megjelöléseket és azok használata engedélyezésének szabályait,
22. a társadalom honvédelmi felkészítésének és a honvédelmi tudatosság erősítésének egyes feladatait,
23. a hadkötelesek katonai szolgálatra behívásának, és a  hadkötelezettek katonai szolgálatának, valamint 

leszerelésének rendjét,
24. az elrendelő okmány kibocsájtásának feltételeit, tartalmi elemeit, valamint alkalmazási körét,
25. a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének engedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokat, 

valamint
26. azokat a  honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, 

amelyek tekintetében a 47. §-ban meghatározott jogköröket gyakorolja.
 (3) Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben

a) határozza meg ágazata honvédelmi, valamint a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,
b) a feladat- és hatáskörét érintően honvédelemben közreműködő szerveket jelöljön ki, részükre honvédelmi 

kötelezettség teljesítésében való közreműködés kötelezettségét állapítsa meg,
c) határozza meg az  országos jelentőségű termelési, ellátási szolgáltatások, az  infrastrukturális hálózatok 

előkészítésének és igénybevételének anyagi jogi szabályait,
d) jelölje ki ágazatában az  irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi, résztulajdonosi jogkörük gyakorlásában 

érintett szervezetek közül a  meghagyásba bevonható szerveket, valamint határozza meg meghagyással 
kapcsolatos feladataikat.

 (4) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy – a honvédelemért felelős miniszterrel 
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi 
feladatok végrehajtására, valamint készletképzésre vonatkozó részletes követelményeket.

57. Hatályba léptető rendelkezések

111. §  Ez a törvény 2023. július 1-jén lép hatályba.

58. Átmeneti rendelkezések

112. §  A 9. § (3) bekezdését a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésekor 
el nem évült követelésekre is alkalmazni kell.
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59. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

113. §  E törvény
a) I. Fejezete az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(6) bekezdése és 45. cikk (5) bekezdése,
b) 4–6. §-a, 8. § (1)–(5) és (7) bekezdése, 13. §-a, 14. §-a, 17. §-a, 18. §-a, VII. Fejezete, VIII. Fejezete, 72–79. §-a,  

XI–XIII. Fejezete, XV. Fejezete és XVI. Fejezete az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése,
c) III. Fejezete és 1. melléklete az Alaptörvény XXXI. cikk (3)–(5) bekezdése,
d) 54. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
e) 110.  §-a és 118.  § b)  pontja az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (3)  bekezdése, 45.  cikk 

(5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése,
f ) 115. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 38. cikk (1) és (2) bekezdése, 45. cikk 

(5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése, valamint
g) 117. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

60. Hatályon kívül helyező és hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

114. §  Hatályát veszti az  Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz 
történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 15. §-a.

115. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.

116. §  Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 41. § (3) és (4) bekezdése és 3. melléklete.

117. § (1) Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 2. és 3. alcíme.

 (2) Hatályát veszti a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 36–39. §-a.

118. §  Nem lép hatályba a Vbö.
a) 85. § (1) bekezdés g) pontja,
b) 91. § (1)–(6) bekezdése, 91. § (7) bekezdés a)–g) és j)–k) pontja, 91. § (8) bekezdés a)–h), m) és p)–s) pontja,
c) 91. § (7) bekezdés h), i) és l) pontja, 91. § (8) bekezdés i)–l), n), o) és t) pontja,
d) 92. § (5) bekezdés a) pontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXL. törvényhez

Jegyzék a meghagyásba tartozó munkakörökről és a meghagyásba bevont szervekről

 1.  I. kategória
1.1.  a  köztársasági elnök, az  országgyűlési, európai parlamenti képviselő, főpolgármester, polgármester, 

önkormányzati képviselő, a megyei vagy fővárosi közgyűlés elnöke, tagja,
1.2.  az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,
1.3.  az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei,
1.4.  a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei,
1.5.  a Kúria elnöke és elnökhelyettesei,
1.6.  a legfőbb ügyész és helyettesei,
1.7.  az alapvető jogok biztosa és helyettesei,
1.8.  az Országos Bírósági Hivatal elnöke és elnökhelyettesei,
1.9.  a  Kit. 3.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti politikai felsővezető és politikai vezető, valamint 3.  § (7)  bekezdés 

a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető,
1.10.  a területi védelmi bizottság tagja, titkára,
1.11.  II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek, szervezetek vezetői.

 2.  II. kategória
2.1.  az Országgyűlés Hivatala,
2.2.  a Köztársasági Elnöki Hivatal,
2.3.  az Alkotmánybíróság Hivatala,
2.4.  az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
2.5.  a Magyar Tudományos Akadémia,
2.6.  az Állami Számvevőszék,
2.7.  a Magyar Nemzeti Bank,
2.8.  a bíróságok,
2.9.  az ügyészségek,
2.10.  a  Ksztv. szerinti központi kormányzati igazgatási szerv, az  önálló szabályozó szerv és az  autonóm 

államigazgatási szerv,
2.11.  a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint ezek járási és fővárosi kerületi hivatalai,
2.12.  a körjegyzőség, a polgármesteri hivatalok (a képviselő-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hivatala, 

a  fővárosi kerületi képviselő-testület hivatala), a  megyei közgyűlés hivatala, a  főpolgármesteri hivatal 
(a fővárosi közgyűlés hivatala), az önkormányzati hatósági igazgatási társulások,

2.13.  a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a  Duna Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

2.14.  a honvédelmi szervezetek,
2.15.  a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok,
2.16.  jogszabály, illetve a Kormány tagja által honvédelmi feladat ellátására kijelölt, honvédelemben közreműködő 

szervek, szervezetek
2.17.  az egyházi jogi személyek,
2.18.  a lakosság részére alapvető közüzemi szolgáltatást nyújtó szervek.

 3.  III. kategória: A területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt, meghagyásba bevont szervek.
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2. melléklet a 2021. évi CXL. törvényhez

A katonai eskü

 1.  A honvéd a katonai szolgálat megkezdésekor a következő esküt teszi le:

Én ................................................................................................... esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges 
honvédje leszek. Magyarország függetlenségét, az  állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az  Alaptörvény és 
a törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. 
Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk 
emberséggel és felelősséggel gondoskodom. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!

 2.  A fegyver nélküli katonai szolgálat megkezdésekor a hadkötelezett a következő esküt teszi le:

Én, ................................................................................................... esküszöm, hogy Magyarországot a  törvények betartásával, 
a  fegyver nélküli katonai szolgálat követelményeinek megfelelően híven szolgálom. (Az esküt tevő egyéni 
meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!

 3.  A honvéd koronaőr a következő esküt teszi:

Én ................................................................................................... ünnepélyesen esküszöm, hogy a  Magyarország alkotmányos 
folytonosságát megtestesítő Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytől megóvom és 
állhatatosan őrzöm, illetéktelen kézre jutását életem árán is megakadályozom. A  különleges szolgálat által 
megkívánt magas követelmények érdekében tudásomat, testi erőnlétemet a  legjobb állapotban tartom, egész 
életemben erkölcsi feddhetetlenségre törekszem.

A Honvéd Koronaőrség bajtársi szellemétől áthatva, példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar 
honvédhez méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem 
úgy segéljen!

2021. évi CXLI. törvény
egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: 1991. évi  
XI. törvény) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy 
más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, 
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezet, 
valamint a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság közegészségügyi felügyeletét, – az  egészségügyi államigazgatási szerv 
szakmai irányelveinek betartásával és vele együttműködve – a  katonai egészségügyi államigazgatási szerv 
gyakorolja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.



62 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 1. szám 

2. §  Az 1991. évi XI. törvény 14/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/E.  § A honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság, a  közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására 
kormányrendeletben kijelölt szerv, továbbá a  rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség vonatkozásában 
a  közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok ellátására kormányrendeletben kijelölt szerv e  törvény szerinti 
eljárásaiban
a) a hivatalbóli eljárás megindításáról az ügyfelet nem kell értesíteni,
b) nincs helye sommás eljárásnak,
c) az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható,
d) az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.”

3. §  Az 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben szabályozza a  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő 
ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti 
szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság feladatával kapcsolatos közegészségügyi 
követelményeket, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való 
együttműködés rendjét.”

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

4. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 1993. évi XCIII. törvény) 9.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói 
irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet 
használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, 
a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt 
gazdasági társaságoknál szervezett munkavégzés keretében kifejtett munkatevékenységre, a  rendkívüli 
munkavégzési körülmények esetére – e  törvény figyelembevételével, kivételesen indokolt esetben –  
eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre vonatkozóan.”

5. §  Az 1993. évi XCIII. törvény 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)
„e) a honvédelmi szervezetre, honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi 
szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon 
honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezetre, a  honvédelemért felelős miniszter 
hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságra, továbbá 
a rendvédelmi szervekre, az Országgyűlési Őrségre és az önkormányzati tűzoltóságra.”

6. §  Az 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a  közfoglalkoztatási, a  kormányzati szolgálati, 
a  politikai szolgálati, a  biztosi, a  közszolgálati, a  közalkalmazotti jogviszonyban, az  adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a  bíró szolgálati viszonyában, az  igazságügyi alkalmazottak 
szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű 
jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, 
iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső 
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a  szakirányú 



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  63

oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati 
képzés során, az  elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a  szabálysértési eljárás során 
alkalmazott közérdekű munka, valamint a  büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a  rendvédelmi szerveknél, 
az  Országgyűlési Őrségnél, az  önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint 
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által 
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

7. § (1) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, továbbá a  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős 
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény, 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján 
a  honvédelmi szervezet használatában lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést 
folytató szervezet a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri 
rendeletben kijelölt gazdasági társaság, továbbá a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, valamint 
az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket kijelölje, valamint 
azok sajátos feladatait és a hatósági eljárás eltérő szabályait rendeletben határozza meg;”

 (2) Az 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása 
alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő szakképző intézménynél, a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában 
lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, szervezett munkavégzést folytató szervezet, valamint 
a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt 
gazdasági társaságnál a  munkavégzésre irányuló jogviszony, a  közalkalmazotti jogviszony, a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony, a  kormányzati szolgálati jogviszony, a  politikai szolgálati jogviszony, a  biztosi jogviszony, 
a  közszolgálati jogviszony, valamint a  szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, 
e törvényben meghatározottaktól eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a tevékenységek 
veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a  hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a  hatósági tevékenység 
tapasztalatairól való beszámolás rendjét, a  munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint 
a  balesetek, a  foglalkozási megbetegedések és a  fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és 
minősítésére vonatkozó szabályokat.”

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

8. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény) 26.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a  honvédelmi szervezet használatában lévő 
ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti 
szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságoknál – e  törvény keretei között honvédelmi 
érdekből – eltérő követelményeket állapíthat meg.”

9. §  Az 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy az  energiapolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a  honvédelmi szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium vagyonkezelésében vagy más jogviszony alapján a honvédelmi szervezet használatában 
lévő ingatlanon honvédelmi érdeket szolgáló, a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.  § 9.  pontja 
szerinti szervezett munkavégzést folytató szervezetnél, a  honvédelemért felelős miniszter hatósági jogkörébe 
tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaságnál az  e  törvényben 
meghatározottaktól eltérő követelményeket.”
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4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

10. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1/A. § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fegyveres biztonsági őrség létrehozására)
„a) a honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi szervezetek létesítményei, a  honvédelemért felelős miniszter 
hatósági jogkörébe tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvény alapján miniszteri rendeletben kijelölt gazdasági társaság létesítményei 
(e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Magyar Honvédség létesítményei)”
(vonatkozásában jogosult.)

5. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

11. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) IV. Fejezet Minősített adat 
felhasználása alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott katonai művelet, kiképzési feladat, haditechnikai 
bemutató és haditechnikai eszköz, hadfelszerelés alkalmazása, karbantartása, javítása során az  érintett, minősített 
adatot kezelő Magyarországon települő honvédelmi szervezet a  birtokában lévő és ezen tevékenységéhez 
feltétlenül szükséges minősített adatot és minősített adatot tartalmazó technikai eszközt külföldön is 
felhasználhatja.
(2) A  minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetője gondoskodik az  (1)  bekezdésben meghatározott 
esetben külföldön felhasználásra kerülő minősített adat és minősített adatot tartalmazó technikai eszköz 
védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági intézkedések megtervezéséről és 
alkalmazásáról.”

12. §  A Mavtv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetőjét és biztonsági vezetőjét – a 14/A. § szerinti esetben – 
a (2) bekezdés a)–l) és p) pontjában foglalt rendelkezési jogosultságok illetik meg.”

6. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

13. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § A honvédelemért felelős miniszter törvényben meghatározott esetekben hatósági jogköröket gyakorol 
a  miniszteri rendeletben kijelölt honvédelmi érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági 
társaságok tekintetében.”

14. §  A Hvt. 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:)
„h) az (1)  bekezdésben és a  g)  pontban meghatározott feladatokkal összefüggő műveletek előkészítéséhez és 
végrehajtásához szükséges információs műveletek teljesítése.”

15. §  A Hvt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakutasításban állapíthatók meg a honvédelmi szervezetek szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására – a  KNBSZ kivételével – valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára, honvédelmi államtitkára, 
helyettes államtitkára, kizárólag a honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a Magyar Honvédség parancsnoka és 
helyettese, szemlélője, csoportfőnöke, főnökei, továbbá a  Magyar Honvédség egészségügyi főnöke és 
transzformációs főnöke jogosult.”

16. §  A Hvt. 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Magyarország honvédelmi érdekeinek védelme és biztosítása, a  kapcsolódó szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése, valamint az  országvédelem kibertér műveleti erőkkel történő fenntartása és fokozása érdekében 
a  Honvédség és a  KNBSZ kibertér műveleti erői közvetlenül együttműködnek egymással. A  kibertér műveleti 
képességek fejlesztését, valamint a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatokat a  Honvédség 
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a KNBSZ-től kapott információk felhasználásával és a KNBSZ szakmai támogatásával látja el. Ha a kibertér műveleti 
képességek fejlesztése, a  kapcsolódó tervezési, biztonsági és szabályozási feladatok nemzetbiztonsági 
vonatkozással bírnak, a végrehajtásukhoz a KNBSZ főigazgatójának egyetértése szükséges.”

17. § (1) A Hvt. 62/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják)
„a) a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a  KNBSZ-t – és az  e  törvény szerinti katonai feladatok – ideértve 
az  ezekre való felkészülést és a  gyakorlatokat – kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal szembeni 
védelmét, az arra történő felkészülést és – a külön jogszabályban meghatározott elektronikus információbiztonsági 
feladatokra figyelemmel – a kapcsolódó biztonsági feladatokat,”

 (2) A Hvt. 62/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti katonai feladatok ellátásának védelme kapcsán felmerülő részfeladatokat 
a  Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg. Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti feladatok szakmai 
koordinációjáért – a  kapcsolódó közjogi döntések keretei között – a  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt 
kibervédelmi ügyeletes parancsnok felel.”

 (3) A Hvt. 62/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti fellépésre az  ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal 
megerősített fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –,
a) szövetségi kötelezettség teljesítésének keretében,
b) nemzetközi művelettel összefüggésben, vagy
c) honvédelmi veszélyhelyzet idején
a kibervédelmi ügyeletes parancsnok döntése alapján van lehetőség.”

 (4) A Hvt. 62/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti fellépésre az  ott meghatározottak nemzetbiztonsági információkkal 
megerősített fennállása esetén – a kapcsolódó közjogi döntések keretei között –
a) különleges jogrendben, valamint
b) a (6) bekezdéstől eltérő egyéb esetben a Kormány döntése alapján van lehetőség.”

 (5) A Hvt. 62/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok ellátáshoz szükséges műveleti információkat a  Honvédség kibertér műveleti 
erői a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be.
(10) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az  állami szervek és  
a  18.  § (2)  bekezdésében felsorolt állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek 
együttműködnek, a  kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek 
a Honvédség katonai kibertér műveleti erőivel.”

18. §  A Hvt. 40/A. alcíme a következő 62/B. §-sal egészül ki:
„62/B. § A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél 
kisebb zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha a 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenyegetés vagy támadás 
elhárítása, vagy megszakítása érdekében tett intézkedések során vagy azzal összefüggésben a  katonai kibertér 
műveleti erők kárt okoznak, de az  intézkedés elmulasztása feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel járt 
volna, az  így okozott károkért a  katonai kibertér műveleti erőket nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták.”

19. §  A Hvt. 80. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)
„18a. információs művelet: a  műveleti területen lévő személyek és azok csoportjai információs ellátottságának 
módosítására, valamint a Honvédség erőinek és műveleteinek kedvező információs környezet kialakítására irányuló 
szervezett és rendszerszerűen felépített tevékenységek összessége.”

20. § (1) A Hvt. 81. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az  e  törvényben meghatározott kibertér 
műveleti feladatokban közreműködő szervezeteket, valamint e feladatok végrehajtásának rendjét.”

 (2) A Hvt. 81. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki azokat a  honvédelmi 
érdekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, amelyek tekintetében 
a 22/A. §-ban meghatározott jogköröket gyakorolja.”
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21. § (1) A  Hvt. 62/A.  § (8)  bekezdésében a  „figyelemmel, rendeletben határozza” szövegrész helyébe a  „figyelemmel 
határozza” szöveg lép.

 (2) A Hvt. 83. § a) pontjában az „a III/A. és III/B. Fejezetek” szövegrész helyébe az „a 22/A. §, a III/A. Fejezet, a III/B. Fejezet” 
szöveg lép.

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény módosítása

22. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 23. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)
„e) a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állományú katonát,”

 (2) Az Mmtv. 23. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]
„c) a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet, valamint a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá 
tartozó szakképző intézmény,”

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

23. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazotti” 
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg lép.

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2.  § 12.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12. honvéd tisztjelölt: a  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy, aki a  képzés időtartama alatt hallgatói 
jogviszonyban és a XX. Fejezetben meghatározottak szerinti szerződéses szolgálati viszonyban áll,”

25. §  A Hjt. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„11. A tájékoztatás és a bejelentés
14. § (1) A felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról 
tájékoztatni, amely a  szolgálati viszony létesítése, módosítása vagy megszüntetése, valamint az  e  törvényben 
meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
(2) A  tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az  lehetővé tegye a  jog gyakorlását és 
a kötelezettség teljesítését.
14/A.  § Az e  törvényben meghatározott bejelentési kötelezettséggel összefüggő ügyekben a  nyilatkozat írásban, 
papíralapon vagy elektronikus úton nyújtható be.”

26. §  A Hjt. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az állomány tagja megbízható
a) üres szolgálati beosztás ellátásával, vagy
b) szolgálati beosztása ellátásában legalább harminc napig akadályozott személy helyettesítésével,
feltéve, hogy a  szolgálati beosztás ellátásához miniszteri rendeletben előírt végzettségi, képzettségi, rendfokozati 
követelményeknek és az alkalmassági feltételeknek megfelel.
(2) A megbízásra az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel vagy az eredeti beosztás ellátása mellett kerülhet 
sor, és a  megbízás időtartama az  egy évet nem haladhatja meg. Az  eredeti beosztás ellátása mellett történő 
megbízásra az állomány tagjának beleegyezésével kerülhet sor.
(3) Szervezetszerű függetlenített helyettesnek a  parancsnoka helyettesítésére szóló megbízás csak az  eredeti 
beosztás ellátása alóli mentesítéssel történhet.
(4) Az állomány tagja kizárólag egy szolgálati beosztás ellátásával bízható meg, és egy szolgálati beosztás ellátásával 
kizárólag az állomány egy tagja bízható meg.
(5) Az  eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő megbízás időtartama alatt az  állomány tagja részére 
a  megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár. Ha a  megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény 
távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege kevesebb, mint az  eredeti beosztás szerinti illetmény távolléti 
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díjba tartozó elemeinek együttes összege, akkor az  illetmény távolléti díjba tartozó elemeit az  eredeti beosztás 
szerint kell megállapítani.
(6) Az eredeti beosztás ellátása mellett történő megbízás időtartama alatt az állomány tagja havonta a megbízással 
betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz tartozó besorolási osztály és besorolási kategória szerinti 
alapilletmény 20%-ának megfelelő összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult. Az eredeti beosztás 
ellátása mellett történő megbízás esetén az  állomány megbízott tagja részére a  megbízással ellátott beosztás 
ellátásából adódó túlszolgálat nem rendelhető el.
(7) Vezetői beosztást betöltő személy számára a beosztottja helyettesítéséért díjazás nem fizethető.
(8) A megbízás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.
(9) Az állomány tagjának a megbízás megszüntetésére irányuló kérelme elutasítása esetén a megbízás fenntartását 
indokolni kell.”

27. §  A Hjt. 59. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szolgálati viszony a 38. § (8) bekezdésétől, a 68. § (1) bekezdés b) pontjától 
eltérően nem szűnik meg a  törvény erejénél fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség 
teljesítésének elmulasztása esetén. Az  állomány tagja a  veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapon belül 
teljesítheti a  kiképzési, a  képzési és vizsgakötelezettségét, amelyhez szükséges feltételeket a  munkáltató köteles 
biztosítani. A  kiképzési, a  képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az  állomány tagjának 
szolgálati viszonya a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított hat hónap elteltével megszűnik.”

28. §  A Hjt. 68/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti munkakörbe történt vezénylés esetén a  (4)  bekezdés 
szerinti határidőt az  alkalmatlanság miniszteri rendeletben meghatározott módon történő ismételt 
megállapításától, vagy ha az  ismételt alkalmassági vizsgálat nem kötelező, akkor a  vezénylés megszűnésétől kell 
számítani.”

29. § (1) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a  68/A.  § (3)  bekezdése szerinti esetben az  állomány volt tagját 
az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]
„d) huszonöt év vagy azt meghaladó, de harminc évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának,”
(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével 
csökkentett összege.)

 (2) A Hjt. 68/G. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja a  68/A.  § (3)  bekezdése szerinti esetben az  állomány volt tagját 
az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra megillető távolléti díj összege]
„e) harminc év vagy azt meghaladó, de harmincöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 85%-ának,
f ) harmincöt évet elérő vagy meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 90%-ának”
(a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes bruttó összegével 
csökkentett összege.)

30. §  A Hjt. 92. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a  felmentési idő számítása szempontjából a  kormányzati 
szolgálati, a  honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati, a  rendvédelmi igazgatási 
szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minősített időket, 
a  pótszabadság mértéke szempontjából ezek mellett a  munkaviszonyban eltöltött időt is be kell számítani. Ha 
a  szolgálati viszonyban töltött idő megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, 
közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.”

31. §  A Hjt. 115. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  szülési szabadság idejére járó illetmény személyi jövedelemadóval és a  munkavállalót terhelő 
társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított 
– havi összege nem lehet kevesebb, mint a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti 
csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett – az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával 
számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.”
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32. § (1) A Hjt. 123. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  állomány bírósági szervezethez, a  bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az  ügyészi 
szervezethez vezényelt, a  46.  § (1)  bekezdés b)  pontja, valamint ezen vezénylés megszűnését követően  
a  46.  § (1)  bekezdés f )–o), q)–s) és v)  pontja alapján rendelkezési állományba tartozó tagjának alapilletményét,  
ha az az (5) bekezdés alapján nem állapítható meg, vagy ha e szervezeteknél a kinevezése határozatlan idejű,
a) a kijelölt regionális nyomozó ügyészségek, a  kijelölt törvényszékek, a  Központi Nyomozó Főügyészség, 
a  főügyészségek, illetve a  járási (kerületi) ügyészségek esetében az  I. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak 
megfelelő besorolási kategória,
b) a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség és a  Fővárosi Ítélőtábla esetében a  II. besorolási osztály és a  viselt 
rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória,
c) a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal esetében a III. besorolási osztály és a viselt rendfokozatnak 
megfelelő besorolási kategória
alapján kell megállapítani, azzal, hogy az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a vezénylést megelőző 
napon érvényes alapilletmény összege.”

 (2) A Hjt. 123. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)–(4)  bekezdést az  állomány 46.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, vagy 
a  nem Magyarországon települő honvédelmi szervezet vagy a  Magyarországon települő honvédelmi szervezet 
külföldön működő szervezeti elemének szolgálati beosztásában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a tartós külföldi szolgálatot megelőző napon alapilletményre
a) eltérő besorolási osztály szerint volt jogosult, mint a  külföldi szolgálat során betöltött beosztáshoz tartozó 
besorolási osztály, vagy
b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja alapján volt jogosult,
akkor a külföldi szolgálat alatt részére járó alapilletményt a magasabb illetményt biztosító besorolási osztály vagy 
vezénylő zászlósi vagy felsővezetői beosztási szint szerint kell részére megállapítani a  külföldi szolgálatra történő 
vezénylést megelőző napon érvényes szorzószámok alkalmazásával.”

33. §  A Hjt. 128. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (3)  bekezdéstől eltérően naponta miniszteri rendeletben meghatározott összegű fokozott igénybevételi 
illetménypótlékra jogosult az  állomány azon tagja, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tábori 
körülmények között végrehajtott kiképzésen vesz részt. Ebben az esetben nem alkalmazható a 104. § és a 247/H. §.”

34. §  A Hjt. 170. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Leírással kell rendezni)
„e) a kárt, ha azt nem szándékosan okozták és annak összege az 5000 Ft-ot nem haladja meg.”

35. §  A Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha)
„a) az önkéntes tartalékos katona hivatásos, szerződéses vagy honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonyt létesít,”

36. §  A Hjt. 219. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Az  (1) és (1c)  bekezdéstől eltérően a  214.  § (1a)  bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona számára 
a tényleges szolgálatteljesítésének jellegére tekintettel laktanyai elhelyezés is biztosítható.”

37. §  A Hjt. 128–133. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„128. Általános rendelkezések
225. § (1) A  honvéd tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a  katonatiszti életpályára történő felkészülés. 
A  honvéd tisztjelölt szerződéses szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet 
jogszabályban és a szerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.
(2) A honvéd tisztjelöltekre e törvény állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.
(3) Nem alkalmazható a  33.  § (3)  bekezdése, a  34.  §, a  35.  § (2), (3), (5)  bekezdése, a  38.  § (1), (2), (6), (9), 
(10)  bekezdése, a  39.  §, a  40.  § (2)  bekezdése, a  42.  § (1)  bekezdése, (2)  bekezdés b)–e)  pontja, (3)  bekezdése, 
a  43–45.  §, a  46.  § (1)  bekezdés a)–i) és k)–v)  pontja, (2)–(5)  bekezdése, a  47–57.  §, az  58/A–58/E.  §,  
az  59.  § (1)  bekezdés d)  pontja, (2)  bekezdés c)  pontja, a  62.  § (1)  bekezdése, (2)  bekezdés c) és f )–g)  pontja,  
(2a)–(7) bekezdése, a 63–66. §, a 67. § (1) bekezdés e)–i) pontja, a 68. § (1) bekezdés a), b), g) és h), pontja, a 69. §, 
a  70.  § (3)  bekezdése, a  76.  §, a  83–87.  §, a  88.  § (2)  bekezdése, a  94–101.  §, a  103–104.  §, a  107.  §,  
a  108.  § (1)  bekezdés j) és k)  pontja, a  109–113.  §, a  117.  § (3)  bekezdése, a  122.  § (1)–(2) és (6)  bekezdése, 
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a  123–128.  §, a  134. és 134/A.  §, a  135.  § (1)  bekezdés d)  pontja, (2)  bekezdése, a  137.  § és a  138.  §,  
a 140. § (4) bekezdése, a 140/C. §.
(4) A  140.  § (2)  bekezdés h)  pontja a  honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1. napjától 
alkalmazható.

129. Az V. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
226.  § (1) A  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a  Magyar Honvédséggel a  képzés időtartamára 
e  Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszonyt létesít. A  képzés befejezését követően a  szerződése további  
10 évvel meghosszabbodik azzal, hogy a képzés befejezésétől az állomány tagjára a szerződéses szolgálati viszonyra 
vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.
(2) A honvéd tisztjelölt az állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait a legjobb képességei szerint 
folytatja, a  tanulmányai befejezését követően honvédelmi szervezetnél kötelezően szolgálati viszonyban töltött 
időként legalább 10 év időtartamú szolgálatot teljesít, ide nem értve az  önkéntes tartalékos szolgálatot.  
A  Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a  honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres 
befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.
(3) A honvéd tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban meghatározott képzési idő 
alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama a képzési időbe nem számít bele.
(4) A honvéd tisztjelölt részére a szerződést és a munkaköri leírását legkésőbb a szolgálatteljesítés első napján át kell 
adni.
(5) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követően köteles a Magyar Honvédségnél előírt alapkiképzést végrehajtani.
(6) A honvéd tisztjelölt esetében a szerződéses szolgálati viszony létesítésekor hat hónap próbaidőt kell kikötni.
(7) A  35.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  honvéd tisztjelöltet az  állományba vételi 
szerződésben első hallgatói rendfokozatába kell kinevezni.
(8) Ha a  honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a  hivatásos vagy a  szerződéses állomány tagja,  
akkor a  hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonya az  e  Fejezet szerinti szerződéses viszony létesítésével 
megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát elveszti, és vele az  (1) bekezdés szerint kell szerződéses szolgálati 
viszonyt létesíteni. Az állomány tagjának szolgálati viszonyát ebben az esetben folyamatosnak kell tekinteni.

130. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
227.  § (1) A  honvéd tisztjelölt számára jogszabályban nem meghatározott további tanulmányi vagy képzési 
kötelezettség írható elő a szerződésében.
(2) A  honvéd tisztjelölt felmentési ideje 1 hónap. A  honvéd tisztjelölt és a  munkáltatói jogkört gyakorló ennél 
rövidebb felmentési időben is megállapodhat.
(3) A  honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a  68.  §-ban foglaltak mellett megszűnik a  kizárás fenyítés jogerőre 
emelkedésével.
(4) Ha a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a képzés időtartama alatt, illetve ha az állomány tagjának a szolgálati 
viszonya a  226.  § (2)  bekezdése szerinti 10 éves határozott idejű szolgálata alatt miniszteri rendeletben 
meghatározott okból szűnik meg, a  honvéd tisztjelöltnek, illetve az  állomány tagjának miniszteri rendeletben 
meghatározott visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A  visszafizetési kötelezettség a  szolgálati viszony 
megszűnését követő naptól esedékes.
(5) A  visszafizetési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a  miniszter – miniszteri rendeletben 
meghatározott rendben – a honvéd tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel 
mentesítheti.
228.  § (1) Az  a  honvéd tisztjelölt, aki a  tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a  tantervben rögzített, 
a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy aki a hallgatói jogviszonyát 
megszünteti,
a) a második évfolyam sikeres befejezését megelőzően legénységi állományban, őrvezető kezdő rendfokozattal,
b) a második évfolyam sikeres befejezését követően altiszti állományban, őrmester kezdő rendfokozattal
a 226. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti a továbbiakban a szerződéses katonai szolgálatát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti honvéd tisztjelölt esetében a  226.  § (2)  bekezdése szerint vállalt idő a  hallgatói 
jogviszony megszűnésétől számítandó. A  honvéd tisztjelölt részére az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti 
rendfokozatának megfelelő szolgálati beosztást kell biztosítani.
(3) Nem kell biztosítani a  honvéd tisztjelölt számára a  foglalkoztatást az  (1)  bekezdés szerint, ha a  hallgatói 
jogviszonya az e Fejezet szerinti szerződéses szolgálati viszony próbaideje alatt szűnik meg, valamint ha a hallgatói 
jogviszonya az alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.
(4) A  honvéd tisztjelölt kérelmére a  munkáltatói jogkört gyakorló a  szolgálat érdekére, vagy a  tisztjelölt különös 
méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezheti az  (1)  bekezdés szerinti legénységi vagy altiszti 
állományba vételt. Ez az állománykategória-váltás nem érinti azt, hogy az állomány tagja a tanulmányai befejezését 
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követően honvédelmi szervezetnél a  226.  § (2)  bekezdése szerint legalább 10 év időtartamú szolgálatot köteles 
teljesíteni.
(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti állománycsoport-váltás nem mentesíti az állomány tagját a 226. § (2) bekezdésben 
vállalt szolgálati idő letöltése, valamint a 227. § (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettség alól.

131. A VI., a VIII. és a IX. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
229. § (1) A honvéd tisztjelölt rendfokozata
a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,
b) a második évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató törzsőrmester,
c) a harmadik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató főtörzsőrmester,
d) a negyedik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató zászlós.
(2) A  honvéd tisztjelölt rendfokozati jelzése az  őrmesteri, törzsőrmesteri, főtörzsőrmesteri és zászlósi rendfokozati 
jelzéseknek a hallgatói jogállásra utaló megkülönböztető jelzéssel ellátott változata.
(3) A  honvéd tisztjelölt szolgálatteljesítése kiképzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani,  
hogy az  a  honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A  honvéd tisztjelölt 
laktanyai elhelyezésre jogosult és kötelezett.
(4) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a szerződéses szolgálati viszonyának fennállását nem 
érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a honvéd tisztjelölt honvédelmi szervezethez szolgálatteljesítésre és 
szakmai tapasztalatszerzésre, továbbá külföldi képzésre, kiképzésre vezényelhető.
(5) A  honvéd tisztjelölt az  oktatási szünet időtartamára – a  kötelező gyakorlat, kiképzés és a  (4)  bekezdés szerinti 
vezénylés kivételével – mentesül a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.

132. A X. és a XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
230.  § (1) A  honvéd tisztjelölt havonta a  miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. 
Az  illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az  alapilletmény legalább 
a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj 
mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti illetményen felül a honvéd tisztjelöltet megillető egyéb juttatásokat miniszteri rendelet 
állapítja meg.

133. A XIII. és a XIV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
231. § (1) A honvéd tisztjelölttel szemben a 147. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti fenyítés szabható ki azzal, 
hogy a 147. § (1) bekezdés c) pontja szerint a  távolléti díjba tartozó illetményelemek együttes összege legfeljebb  
5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
(2) A  honvéd tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a  büntető-, 
a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása 
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.”

38. §  A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 45–46. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„45. a honvéd tisztjelölteknek a  honvédtiszti alapképzés időtartama alatt, illetve az  állomány tagjának a  10 éves 
határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére vonatkozó 
szabályokat, a  visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a  halasztás engedélyezésének rendjét, 
a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,
46. a honvéd tisztjelölt alapilletményének évfolyamonkénti eltérő mértékét, a  tanulmányi díjának mértékét, 
az illetménypótlék összegét és az egyéb juttatások körét.”

39. §  A Hjt. a következő 247/G. §-sal egészül ki:
„247/G. § (1) Azon személyek esetében, akik részére 2021. december 31-én a 68/G. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
összegben folyósították az  egészségkárosodási ellátást, de az  egészségkárosodási ellátás megállapításának 
időpontjában a  szolgálati viszonyban töltött idejük alapján a  68/G.  § (2)  bekezdés e) vagy f )  pontjában 
meghatározott számítás szerint jogosultak lettek volna a magasabb összegre, 2022. január 1-jétől részükre a 68/G. § 
(2)  bekezdés e) vagy f )  pontja szerinti összegben kell az  egészségkárosodási ellátást megállapítani és 
továbbfolyósítani.
(2) A 115. § (4a) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni kell.
(3) A  honvéd tisztjelölti szolgálati viszony az  egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv7.) megállapított 1.  § (1)  bekezdése,  
2. § 12. pontja, 208. § (6) bekezdése, 215. § (1) bekezdés a) pontja és XX. Fejezet alapján – a 2021/2022. tanévben 
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képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével – 2022. augusztus 20-án átalakul a  Módtv7.-tel megállapított 
XX. Fejezet szerinti szerződéses katonai szolgálati viszonnyá.
(4) A honvéd tisztjelöltet legkésőbb a (3) bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni 
a szolgálati viszony átalakulásáról, és az átalakuló szolgálati viszony tartalmi elemeiről.
(5) A honvéd tisztjelölt – a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező honvéd tisztjelöltek kivételével – legkésőbb 
2022. július 15-ig írásban nyilatkozik, hogy a  tisztjelölti szolgálati viszonyának (3)  bekezdés szerinti szerződéses 
katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárul-e. Ha a  honvéd tisztjelölt az  előírt határnapig nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a  tisztjelölti szolgálati viszonyának a  Módtv7.-tel megállapított  
XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszonnyá történő átalakulásához hozzájárult.
(6) Ha a honvéd tisztjelölt a szolgálati viszonyának (3) bekezdés szerinti átalakulásához nem járul hozzá, a honvéd 
tisztjelölti szolgálati viszonya és ösztöndíjszerződése 2022. július 16. napján megszűnik.
(7) A (3) bekezdés szerinti időpontban a korábban megkötött ösztöndíjszerződés megszűnik.
(8) A  Módtv7.-tel megállapított XX. Fejezet szerinti katonai szolgálati viszony alapján az  illetmény az  átalakulás 
napjától illeti meg a honvéd tisztjelöltet.
(9) A  szolgálati viszony (3)  bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a  honvéd tisztjelöltnek próbaidő nem 
köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat nem kell elvégezni.”

40. §  A Hjt.
 1. 1.  § (1)  bekezdésében az  „ , a  honvéd tisztjelöltekre, és a  honvéd altiszt-jelöltekre” szövegrész helyébe  

az „és a honvéd altiszt-jelöltekre” szöveg,
 2. 2.  § 12b.  pontjában a  „honvéd altiszt-jelöltnek” szövegrész helyébe a  „honvéd altiszt-jelöltnek, valamint 

honvédelmi alkalmazottnak” szöveg,
 3. 2.  § 12b.  pont a)  alpontjában az  „az Országos Képzési Jegyzékben” szövegrészek helyébe  

az „a szakmajegyzékben” szöveg,
 4. 2.  § 26.  pontjában a „kivéve a  honvédelmi szervezetnek minősülő szervezeteket, a  minisztériumok védelmi 

igazgatással foglalkozó szervezeti elemeit, valamint” szövegrész helyébe a „kivéve a honvédelmi szervezetnek 
minősülő szervezeteket, valamint” szöveg,

 5. 46.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „megszűnéséig” szövegrész helyébe a „megszűnéséig, ide nem értve azt,  
aki a külföldi szolgálat időtartama alatt honvédelmi szervezetnél szolgálati beosztást tölt be” szöveg,

 6. 52/A.  § (3)  bekezdésében a  „központi államigazgatási szervek területi” szövegrész helyébe a  „központi 
államigazgatási szervek, valamint azok területi” szöveg,

 7. 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „hivatásos szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe a  „hivatásos 
szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szöveg,

 8. 123. § (1) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,
 9. 142.  § (2)  bekezdésében a „balesetének” szövegrész helyébe az „a munkavédelemről szóló törvény szerint 

bejelentett balesetének” szöveg,
10. 208. § (6) bekezdésében az „ösztöndíjára” szövegrész helyébe az „illetményére” szöveg,
11. 234. § (2) bekezdésében a „nemzeti köznevelésről” szövegrész helyébe a „szakképzésről” szöveg,
12. 235. § (2) bekezdésében a „227. § (4) bekezdését” szövegrész helyébe a „226. § (5) bekezdését” szöveg,
13. 235. § (3) bekezdésében a „227. § (5) és (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „226. § (6) bekezdését” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti a Hjt.
a) 32. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 208. § (6) bekezdésében az „a hazai ösztöndíján felül” szövegrész,
c) 134. alcíme,
d) 233. § (2) bekezdésében az „ , a 232. § (4) bekezdése” szövegrész.

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

42. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) honvéd veterán: az a volt katona, aki a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
ja) 1988. augusztus 1-jét követően a  Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve igazoltan harci 
cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,
jb) a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és
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jc) ilyen személyként – a  miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban: Grémium) 
határozatával – elismerésre került.”

43. §  A Haktv. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő 
egészségügyi adatkezelés
8/J. § (1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi 
adatkezelést végző honvédelmi szervezet kezeli az  adatkezeléssel érintett személyek (3)  bekezdésben megjelölt 
személyes adatait.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelés célja az  érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az  egyéni 
alkalmasság megállapítása, felkészülés az  egészségügyi ellátás megszervezésére és az  esetlegesen felmerülő 
speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.
(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek alábbi adatait:
a) családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,
b) elérhetőségi adatok,
c) Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
d) szomatometriai adatok,
e) testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az  alapbetegségre, gyógyszerszedésre, 
allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés 
tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és okára, korábbi műtétre vonatkozó 
adatok, nem kötelező védőoltás felvételére vonatkozó információk,
f ) az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.
(4) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a  (3)  bekezdés a)–e)  pontjában 
megjelölt személyes adatok kezelése az  érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az  érintett haladéktalanul köteles 
jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.
(5) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális 
működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az  egyéni 
alkalmasság minősítésének eredményéről tájékoztatja a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az  előzetes állapotfelmérés során 
egészségileg alkalmatlan minősítést kaptak, az  alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve 
az adatkezelési cél (7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén 
az  arról való tudomásszerzés napjáig tart. Az  alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének 
szükségességét legalább háromévente felül kell vizsgálni.
(7) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  felülvizsgálatot megelőzően és azt követően 
folyamatosan egyeztetést folytat a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal,  
amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.”

44. § (1) A Haktv. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A személyügyi szakterület a Honvédség személyi állománya, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy 
kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozói és az  egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
foglalkoztatottak 2.  melléklet szerinti adatait, valamint az  ösztöndíjra jogosult, ösztöndíjban részesült érintettek  
(a továbbiakban: ösztöndíjban részesülő) 6/B. alcímben meghatározott adatait kezeli.
(2) A  személyügyi szakterület adatait – személyi állománya vonatkozásában – a  honvédelmi szervezet és 
a  Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete kezeli. Az  ösztöndíjban részesülők 
adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli.”

 (2) A Haktv. 10. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)
„d) az ösztöndíjban részesülők esetében az  ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és 
az  adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint 
a kapcsolattartás.”

45. § (1) A Haktv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek  
a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az  annak alapjául szolgáló iratokba 
betekinthetnek az 1. § e) pontja szerinti foglalkoztatottak jogviszonyával, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonnyal, valamint az  ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, 
ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá statisztikai adatok előállítása, tervezési 
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feladatok végrehajtása, a  honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátása céljából a  feladata ellátáshoz 
szükséges mértékig
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, 
valamint a Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, az altisztek vonatkozásában az MH vezénylő zászlós,
b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szervének 
kijelölt tagja,
c) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az állományilletékes 
parancsnok, a vezénylő zászlós és a szakmai felelős,
d) az állomány érintett tagjait illetően a  szolgálati panasz, a  fegyelmi, a  kártérítési, a  szabálysértési, a  büntető, 
a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz 
és beadvány elbírálásának előkészítésében eljáró személyek,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f ) a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
g) a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,
h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
i) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezet kijelölt tagja,
j) a honvédelmi szervezetnél az  érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok tekintetében 
az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,
k) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv kijelölt tagja adatfeldolgozói feladatai 
ellátásának mértékéig,
l) a Honvédség haderőtervezési és szervezési feladatainak ellátásáért, valamint szervezet fejlesztéséért felelős szerv 
kijelölt tagja a haderőtervezési és szervezési feladatai végrehajtását befolyásoló adatok tekintetében,
m) az önkéntes tartalékos katona adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervének 
kijelölt tagja,
n) a miniszter által vezetett minisztérium humánpolitikai, tervezési és koordinációs, valamint kontrolling feladatokat 
ellátó önálló szervezeti egysége kijelölt tagja.”

 (2) A Haktv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  személyügyi szakterület a  pénzügyi szakterület által végzett feladatainak ellátása érdekében továbbítja 
azokat a feladatai ellátásához szükség adatokat, amelyeket az a 14. melléklet szerint kezelhet.”

46. §  A Haktv. a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai
13/C.  § (1) A  Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a  Honvéd Kadét Programban részt vevő 
partneriskolával szerződő honvédelmi szervezet az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) adóazonosító jelét,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) bankszámlaszámát,
h) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
i) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát, és
j) tanulmányi igazolását.
(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az  adatkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli 
a törvényes képviselő
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt 
vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  érintett adatait a  Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola 
(3)  bekezdésben meghatározott adattovábbításától az  érintett tanulói jogviszonyának megszűnését vagy 
megszüntetését követő 3 évig kezeli.
(6) A  Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az  adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja 
az érintett tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.
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13/D.  § (1) A  Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők 
következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f ) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g) tanulmányi igazolását,
h) a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,
i) tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,
j) hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,
k) nyertes pályázó esetén
ka) bankszámlaszámát,
kb) adóazonosító jelét,
kc) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázó és az  ösztöndíjban részesülő (1)  bekezdésben 
meghatározott adatait
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az  ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.
13/E.  § (1) A  Mészáros Lázár ösztöndíj vonatkozásában a  Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére 
kijelölt szervezete és a  szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázók és 
az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
h) tanulmányi igazolását,
i) nyertes pályázó esetén
ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic) adóazonosító jelét,
id) bankszámlaszámát.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) A Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete az (1) bekezdésben meghatározott 
adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések 
megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az  eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az  ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.
13/F.  § (1) Az  önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a  pályázatok kiírására, elbírálására és az  ezzel 
összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédségi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet 
az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
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b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,
f ) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
h) tanulmányi igazolását,
i) nyertes pályázó esetén:
ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,
ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
ic) adóazonosító jelét,
id) bankszámlaszámát.
(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(4) A  pályázatok kiírására, elbírálására és az  ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat a  pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket 
az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az  eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.
(6) Az (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából 
betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.
13/G. § (1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére 
kijelölt szervezete mint adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázók és az  ösztöndíjban részesülők 
következő adatait kezeli:
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakóhelyét,
e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,
f ) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,
g) tanulmányi igazolását,
h) az árvaellátást megállapító határozat másolatát,
i) a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,
j) nyertes pályázó esetén:
ja) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
jb) adóazonosító jelét,
jc) bankszámlaszámát.
(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az  adatkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli 
a törvényes képviselő
a) családi és utónevét, születési nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) anyja születési nevét,
d) lakcímét.
(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.
(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
(5) Az  adatkezelő honvédelmi szervezet az  ösztöndíjra pályázó és az  ösztöndíjban részesülő (1)  bekezdésben 
meghatározott adatait
a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig
kezeli.”

47. §  A Haktv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a) a honvédségi nyugdíjasnak, a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba 
felvett személynek,
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b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján 
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve 
szociális ellátásra jogosultaknak,
c) az állomány elhunyt tagjának, az  önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a  hadkötelezettség alapján 
történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az  elhunyt nyugállományú katonának, 
az  elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az  elhunyt kormánytisztviselőnek, az  elhunyt kormányzati ügykezelőnek, 
az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,
d) az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és
e) az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott állomány esetén a jogviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követően, a Honvédséggel kötött egyéni megállapodás alapján
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés 
adományozása, valamint az  érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével, 
az  érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen 
évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes 
kapcsolattartással.”

48. §  A Haktv. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Veterán nyilvántartás
16/A. § (1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, 
elbírálása, nyilvántartása, a  jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint 
kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:
1. családi és utónév (születési név),
2. születési hely, idő,
3. anyja születési neve,
4. személyi azonosító,
5. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége,
6. értesítendő személy neve, címe, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
8. büntetlen előéletre vonatkozó adat,
9. elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,
10. a szolgálati viszony jellege,
11. a szolgálati viszony kezdete,
12. a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,
13. elért rendfokozat(ok),
14. a szolgálat során elért címek,
15. betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
16. kitüntetések, egyéb elismerések,
17. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
18. harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre 
vonatkozó adatok,
19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
20. a veterán jogállásról való döntés.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat
a) a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,
b) az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy
c) az érintett
továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.
(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén akkor használhatók fel az adatkezelő részére megküldött adatok, ha az érintett 
részt kíván venni az  eljárásban. A  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából 
a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet.
(5) Az  érintett honvédelmi szervezete a  (2)  bekezdés szerinti adatokat a  (3)  bekezdés b)  pontja szerint abban 
az esetben továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokba a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és 
tagjai betekinthetnek.
(7) Ha nem áll rendelkezésre a  döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az  adatkezelő a  (3)  bekezdés  
a) és b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.
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(8) Az  adatkezelő a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésére kijelölt szervezet részére 
az általa végzett feladatainak ellátása céljából továbbítja a (2) bekezdés 1., 3, 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja 
szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre, levelezési címre vonatkozó adatokat, a 7. pontja szerinti adóazonosító jelre 
vonatkozó adatokat, továbbá a  13.  pontja szerinti adatok közül az  utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és 
a 20. pontja szerinti adatot.
(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente 
felülvizsgálja.”

49. §  A Haktv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Pénzügyi szakterület a  Honvédség személyi állománya, az  ösztöndíjban részesülő és a  veterán jogállású 
érintettek 14. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.
(2) A  pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a  honvédelmi szervezet, szakterületéhez 
tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet 
kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, 
szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre 
kijelölt szervezet kezeli. A veterán jogállású érintettek adatait a  jogállással összefüggő pénzügyi feladatok ellátása 
céljából a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli.”

50. §  A Haktv. 21/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény 
az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli)
„e) a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát.”

51. §  A Haktv. a következő III/B. Fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
A HONVÉDELMI TANÁCS ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
24/U. § A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium kezeli az  adatkezeléssel érintett személyek (2) és (3)  bekezdésben 
megjelölt személyes adatait.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelő a  részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával, 
igénybevételével és működésével összefüggésben a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés 
ellenőrzése, a  belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az  élet- és vagyonbiztonság, 
valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a  minősített adatok védelme céljából, elektronikus 
beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:
a) családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági tanúsítvány 
száma, és
b) alkalmasság ténye.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelő a  részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével, 
aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége, 
valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:
a) családi és utónév,
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,
c) alkalmasság ténye.
24/V. § (1) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
a) adatokat – a  24/U.  § (2)  bekezdés b)  pontja és (3)  bekezdés c)  pontjának kivételével – az  érintett személyi 
állomány maga szolgáltatja a 24/U. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,
b) adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja az érintett 
személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az  adatokban történő változásról 8 napon belül tájékoztatót 
küld a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,
c) adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok megküldésével 
értesíti a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.
(2) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének 
időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül, 
de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.
(3) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális 
működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak 
minősített érintettekről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.
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(4) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát 
megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely – adatpontosítás céljából –  
adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.”

52. §  A Haktv. VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„VII. FEJEZET
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
40.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hadköteles katonák szolgálati 
viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló 
iratokat vagy másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, 
vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 10. melléklet 3–8. pontja szerinti adatokat,
b) a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,
d) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) a katonai igazolvány megnevezést,
f ) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,
g) Magyarország címerét,
h) a Honvédség emblémáját, és
i) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – a 10. melléklet 11. és 12. pontja kivételével – az e § szerinti nyilvántartásba 
a  személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő 
átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a  részére megküldött katonai 
igazolványokról a  hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés szerinti adatokat 
tartalmazza.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(7) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés d)–f ) és i)  pontja szerinti adatokat a  katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt 
tartalmazza.
(8) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti 
igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
41. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony 
fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint
b) a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium, a  Honvédség vagy a  honvédelmi miniszter által az  állam 
nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban együtt e  fejezet alkalmazásában: honvédelmi szervezet) 
személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolvány  
(a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)
kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a  10.  melléklet 1–8. és 10–13.  pontja szerinti adatokat és 
az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai 
szolgálati – ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát –,  
biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a  jogviszony 
megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A  szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: igazolvány) 
tartalmazza
a) az igazolvány megnevezését,
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b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(6) A  honvédelmi szervezet a  saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött igazolványokról 
a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
42. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség által biztosított ellátások 
igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadásával 
összefüggő feladatok ellátása céljából a tényleges állományból nyugállományba helyezett személyek 10. melléklet 
szerinti adatait és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a  jogosultság fennállása 
kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig. Ha 
az  igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az  igazolvány igénylése tekintetében 
cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az  adatkezelő a  törvényes 
képviselő 10. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat 
is kezeli.
(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–9. pontja szerinti adatokat,
b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f ) a Honvédség emblémáját, és
g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés c), d) és g)  pontja szerinti adatokat a  katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a  katonai 
nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
(5) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében 
az  érdekvédelmi nyilvántartásból a  katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az  érintett 10.  melléklet 
1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai 
igazgatás területi szerve számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó, (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a  részükre 
megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a  jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek,  
amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  katonai igazgatás területi szerve az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára 
vonatkozó adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány megsemmisítése céljából.
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(9) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

26. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
43. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az 1. § d) pont da)–dc) alpontja szerinti 
személyekről a  Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló 
honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e  személyek 10.  melléklet  
1–8. és 10–13.  pontja szerinti adatait és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  jogosultság 
fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen 
leteltéig kezeli. Ha az  igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az  igazolvány igénylése 
tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az  adatkezelő 
a törvényes képviselő 10. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy 
másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által 
rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a) a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
b) a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
c) a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f ) a Honvédség emblémáját és
g) a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a  honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal 
gyakorolja.
(5) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében 
a  honvédségi nyugdíjas igazolvány igénylésekor az  érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az  érintett 
10. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve 
részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai 
igazgatás területi szerve számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  katonai igazgatás területi szerve az  illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a  részére 
megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az  érintett jogosultságának azonosítása céljából, a  jogosultság 
fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  katonai igazgatás területi szerve az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára 
vonatkozó adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az igazolvány megsemmisítése céljából.

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  hatósági és ellenőri tevékenységek 
végrehajtására kijelölt állomány ez  irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával 
összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és az adatok 
hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a  jogosultság kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő  
5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza
a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,
b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 6–8. pontja szerinti adatokat,
c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,
e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját,
h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,
i) a hatáskör megnevezését, és
j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.
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(3) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (5)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  honvédelmi szervezet a  szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a  hatáskör gyakorlója a  jogosultság 
időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés 
és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/A. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/A. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett 
katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez  irányú jogosultságainak és a  katonai rendészeti szolgálat 
ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a  10.  melléklet  
1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai 
rendész jogosultság kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő 
eredménytelen leteltéig.
(2) A katonai rendészigazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendészigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatokat ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(6) A  honvédségi szervezet a  saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött katonai 
rendészigazolványokról a  katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/B. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos 
adatkezelés
44/B. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség személyi állományába 
tartozók részére a különleges jogrend – kivéve a veszélyhelyzet – időszakában, valamint a Magyarország területén 
kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek 
és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a  betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, 
az  egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a  tábori lelkészek azonosítása és speciális 
státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása 
céljából a  10.  melléklet 1–8. és 10–14.  pontja szerinti adatokat és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy 
másolataikat kezeli a  személyazonossági igazolvány kiadásától a  Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
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(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosának nevét és a 10. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,
c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) a Honvédség emblémáját,
g) a vörös kereszt emblémáját,
h) az „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a  Magyar Honvédség reguláris haderejének. 
Az  igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a  hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és 
betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított 
védelemben részesül.” feliratot,
i) az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés e) és h)  pontja szerinti adatokat a  személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(5) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(6) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (7)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(7) A  honvédelmi szervezet az  (1)  bekezdésben meghatározott időtartam alatt a  részére megküldött 
személyazonossági igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(8) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.

27/C. A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/C. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett 
katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és 
a  belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok 
ellátása, valamint a  biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a  10.  melléklet 1–8. és  
10–13. pontja szerinti adatokat és az  adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a  katonai futár 
jogosultságának kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a  hiánypótlásra nyitva álló idő 
eredménytelen leteltéig kezeli. Az  e  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi 
szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A Belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a  10.  melléklet 5–8.  pontja szerinti 
adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját,
h) a „Fegyverviselésre jogosult” feliratot.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a  (2)  bekezdés e) és h)  pontja szerinti adatokat a  belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is 
tartalmazza.
(4) A  honvédelmi szervezet az  igazolvány érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi nyilvántartásból 
továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.
(5) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült igazolványt megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó (6)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
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(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a  részére megküldött belföldi katonai futár 
igazolványokról a  belföldi katonai futár jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat tartalmazza.
(7) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a  bevonás okára vonatkozó 
adatot továbbítja a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az  igazolvány 
megsemmisítése céljából.

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés
45.  § (1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  honvédek részére a  különleges 
jogrend – a veszélyhelyzetet ide nem értve – időszakában, békeidőszakban, valamint Magyarország területén kívüli 
szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az  azonosítás biztosítására 
szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e  személyek 10.  melléklet  
1–8. és 10–14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi 
igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra 
nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.
(2) A személyi igazolójegy tartalmazza
a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és
b) a HUNGARY feliratot.
(3) A  honvédelmi szervezet a  személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a  személyügyi 
nyilvántartásból továbbítja az  érintett 10.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai 
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása 
céljából.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi 
a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és az  ehhez kapcsolódó, (5)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás vezetése céljából.
(5) A  honvédelmi szervezet a  részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről 
annak kiadásától a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet,  
amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A  honvédelmi szervezet az  érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a  bevonás okára 
vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi 
igazolójegy megsemmisítése céljából.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a  honvédelmi szervezet által rögzített adatai 
tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései
46. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e Fejezetben meghatározott, 
a  honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal  
– ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik – 
nem kapcsolhatóak össze.
(2) A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat 
a honvédelemért felelős miniszter normatív utasításban szabályozza.”

53. § (1) A Haktv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Haktv. 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Haktv. 21. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

54. §  A Haktv.
a) 1.  § e)  pontjában a „szervezeteknél foglalkoztatott” szövegrész helyébe a „szervezeteknél, illetve a  Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) foglalkoztatott” szöveg,
b) 19. § (3) bekezdésében a „tagdíjak” szövegrész helyébe a „tagdíjak, valamint az ösztöndíjak” szöveg,
c) 19. § (5) bekezdésében a „költségtérítések” szövegrész helyébe a „költségtérítések, ösztöndíjak” szöveg,
d) 19.  § (5)  bekezdés h)  pontjában a  „munkaügyi” szövegrész helyébe a  „katonai foglalkoztatás felügyeleti 

hatósági” szöveg,
e) 20. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szövegrész helyébe 

a „KNBSZ” szöveg,
f ) 70. § (4) bekezdésében a „10. melléklet a), b), e), f ) és j) pontja” szövegrész helyébe a „10. melléklet 1., 2., 5., 6. 

és 10. pontja szöveg
lép.
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11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról  
2015. évi XLII. törvény módosítása

55. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott esetben és körben –)
„d) a rendvédelmi tisztjelöltre,”

56. §  A Hszt. 2. §-a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„22a. rendvédelmi tisztjelölt: a  rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a  képzés időtartama alatt 
hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll;”

57. §  A Hszt. 142. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval és 
a  munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények figyelmen 
kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett  
– az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.”

58. §  A Hszt. XXVII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„XXVII. FEJEZET
A RENDVÉDELMI TISZTJELÖLT
284. § (1) A  rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi 
tisztjelölti jogviszony) teljesít szolgálatot, amelyben őt és a  vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő 
rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. 
A  rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a  rendvédelmi szervnél a  tiszti besorolási osztályba 
tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.
(2) A rendvédelmi tisztjelöltre e törvénynek a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a 15. §, az 52–72. §, a 78. és 79. §, a 86–95. §, a 96–98. §, 
a 114–133. §, valamint a 154–178. §.

112. A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítése és megszüntetése
285. § (1) A  rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyt az  országos parancsnok vagy 
az  országos főigazgató a  rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi 
nyilvántartását, rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a  rendvédelmi szerv végzi. 
A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos 
parancsnoka, illetve országos főigazgatója.
(2) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a rendvédelmi tisztjelölttel szemben hallgatói 
jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba, akinek 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, 
lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős 
megállapításával szűnt meg.
(3) A  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. 
A  rendvédelmi tisztjelölt köteles a  rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos 
állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az  őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot 
teljesíteni. A  rendvédelmi szerv köteles a  rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek 
befejezését követően hivatásos állományba venni, és a  végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban 
foglalkoztatni.
(4) A rendvédelmi tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban közzétett Képzési és 
Kimeneti Követelményben meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének 
időtartama a képzési időbe nem számít bele.
(5) A rendvédelmi tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell 
adni.
(6) A  rendvédelmi tisztjelölt a  beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. 
A  rendvédelmi tisztjelölt a  rendészeti alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, ezt követően a  hivatásos 
állomány tagja számára előírt esküt tesz.
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(7) A rendvédelmi tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. 
A  próbaidő alatt a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti 
alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.
285/A. § (1) A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony megszűnik
a) a rendvédelmi tisztjelölt halálával,
b) ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
c) a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével,
d) a hallgatói jogviszony megszűnésének napján,
e) a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezéssel.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a) nemzetbiztonsági szempontból a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra alkalmatlanná vált,
b) a képzési idő alatt a  jogszabályban előírt, egészségi, pszichológia vagy fizikai alkalmassági követelményeknek 
nem felel meg.
(3) Felmentés esetén a  felmentési idő egy hónap. A  rendvédelmi tisztjelölt írásbeli kérelme alapján a  felek ennél 
rövidebb felmentési időben is megállapodhatnak.
285/B. § (1) Az a rendvédelmi tisztjelölt, aki rendelkezik a 285. § (6) bekezdés szerinti „Tisztjelölt” vizsgával és
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a  tantervben rögzített, a  tanulmányokban való előrehaladással 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy
b) a hallgatói jogviszonyát megszünteti,
annak rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát 
a  törvény erejénél fogva elveszti és őt a  munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati viszonyba történő kinevezéssel 
egyidejűleg a rendvédelmi szervnél tiszthelyettesi besorolási kategóriába tartozó beosztásba helyezi.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  rendvédelmi tisztjelölt kérelmére és 
a  rendvédelmi tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel – a  hivatásos jogviszonyban 
továbbfoglalkoztatás helyett – engedélyezheti a  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő 
továbbfoglalkoztatást. A  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatás nem érinti 
a (4) bekezdés szerint megállapítandó időtartamot.
(3) Nem kell biztosítani a  rendvédelmi tisztjelölt számára az  (1) és (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatást,  
ha a  hallgatói jogviszonya a  285.  § (7)  bekezdés szerinti próbaidő alatt szűnik meg, valamint ha a  hallgatói 
jogviszonya a rendészeti alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti rendvédelmi tisztjelölt esetében a  285.  § (3)  bekezdése szerint vállalt időtartamot 
a hallgatói jogviszony megszűnésétől kell számítani.
285/C. § (1) Ha a rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya próbaidő alatt, a 285/A. § (1) bekezdés 
b)–d) pontja, vagy 285/A. § (2) bekezdése alapján szűnik meg, a rendvédelmi tisztjelölt a képzés költségeit miniszteri 
rendeletben meghatározottaknak megfelelően köteles megtéríteni. A  megtérítési kötelezettség a  rendvédelmi 
tisztjelölti jogviszony megszűnését követő naptól esedékes.
(2) A  megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a  miniszter – miniszteri rendeletben 
meghatározott szabályok alapján – a  rendvédelmi tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő 
körülményeire figyelemmel mentesítheti.
(3) Ha a szolgálati jogviszony a 285. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam előtt, a 80. § (1) bekezdés d), f ) 
vagy g)  pontja, a  80.  § (2)  bekezdés a), b) vagy f )  pontja, a  82.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja, vagy  
a  86.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontja alapján szűnt meg, a  hivatásos állomány tagja a  rendvédelmi tisztjelölti 
jogviszonya alapján részére kifizetett juttatás összegét miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, időarányos 
mértékben köteles megtéríteni.
285/D.  § A rendvédelmi tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyának 
fennállását nem érinti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a rendvédelmi tisztjelölt részére a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a  rendvédelmi szervnél szolgálati feladatot határozhat meg. A  rendvédelmi tisztjelölt a  munkáltatói 
jogkör gyakorlójától kérheti, hogy a  hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejűleg különös méltánylást 
érdemlő egyéni érdekére tekintettel a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony szünetelését engedélyezze.

113. A rendvédelmi tisztjelölti szolgálat
286. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti 
állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt rendfokozata
a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,
b) a második évfolyamon a tanév első napjától hallgató törzsőrmester,
c) a harmadik évfolyamon a tanév első napjától hallgató főtörzsőrmester,
d) a negyedik évfolyamon a tanév első napjától hallgató zászlós.
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(3) A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálati feladatait 
a  Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A  Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek 
a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi 
szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét 
az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás 
tartalmazza.
(4) A  rendvédelmi tisztjelölt esetében a  szolgálati érintkezés során szóban „hallgató” megszólítást kell alkalmazni, 
amelyet írásban a jövendő hivatásának megfelelő rendvédelmi szervnél alkalmazott jelzővel kell kiegészíteni.
(5) A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése során – a 285. § (6) bekezdésében meghatározott képzettségi szintet 
meghaladó – intézkedésre önállóan nem jogosult. A  sikeres „Tisztjelölt” vizsgát követően – az  eskütétel után –  
szakmai gyakorlaton vagy elrendelt szolgálati tevékenység során szolgálati fegyvert, felszerelést a  rendvédelmi 
szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.
(6) Az  (5)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rendőrség rendvédelmi tisztjelöltje a  vele rendvédelmi tisztjelölti 
jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerven kívül, más rendőrségi szervnél is teljesítheti a szakmai gyakorlatát. Ebben 
az esetben a szakmai gyakorlat során a rendvédelmi tisztjelölt szolgálati fegyvert, felszerelést a szakmai gyakorlatot 
biztosító rendvédelmi szerv számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a  jogszabályok előírásainak 
megfelelően használhat.
(7) A  rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy 
az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse.
(8) A  rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 
katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá 
a  Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására 
jelölhető ki.
(9) A  rendvédelmi tisztjelölt az  oktatási szünet időtartamára – a  kötelező gyakorlat kivételével – mentesül 
a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.
(10) Szabadságra kizárólag a  hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt szolgálati feladatokat ellátó 
rendvédelmi tisztjelölt jogosult. A rendvédelmi tisztjelöltet ezen időtartamra a 143–146. §-ban foglaltaktól eltérően 
a heti szolgálatteljesítési idejének alapulvételével megállapított, évi öt heti szolgálatteljesítésnek megfelelő mértékű 
alapszabadság időarányos része illeti meg.

114. A rendvédelmi tisztjelölt járandóságai
287. § (1) A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. 
Az  illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az  alapilletmény legalább 
a  garantált bérminimumnak megfelelő összeg. Az  alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, valamint 
a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) A rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes 
élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra 
jogosult.
(3) A  rendvédelmi tisztjelölt pénzbeli járandóságait a  rendvédelmi szerv havonta egy összegben a  tisztjelölt által 
megnevezett fizetési számlára átutalja.
(4) Nem jogosult illetményre a rendvédelmi tisztjelölt, ha a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya szünetel, valamint ha 
jogellenesen távol van.

115. A rendvédelmi tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége
287/A.  § (1) Ha a  rendvédelmi tisztjelölt a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából vagy a  hallgatói jogviszonyából 
eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A  tisztjelölttel szemben fenyítésként  
a 185. § (1) bekezdés a), b) és h) pontja, valamint az alapilletmény csökkentése fegyelmi fenyítés szabható ki azzal, 
hogy az alapilletmény legfeljebb 5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
(2) A  rendvédelmi tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a  büntető-, 
a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása 
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.
(3) A rendvédelmi tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkalmazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét 
miniszteri rendelet határozza meg. A  fegyelmi jogkör gyakorlásába a  Rendvédelmi Tagozat, valamint a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem bevonható.
(4) A  rendvédelmi tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyából és a  hallgatói 
jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.
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(5) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A rendvédelmi tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.”

59. §  A Hszt. 341. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:)
„27. megállapítsa
a) a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, 
a rendvédelmi tisztjelölti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket,
b) a rendvédelmi tisztjelöltet megillető alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét, 
az  illetménypótlék összegét, és az  egyéb juttatások körét, jogosultsági feltételeit, mértékét, megállapításának és 
folyósításának rendjét,
c) a rendvédelmi tisztjelölteknek a  rendvédelmi alapképzés időtartama alatt, illetve az  állomány tagjának  
a  10 éves határozott idejű szolgálata alatt fennálló visszafizetési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére 
vonatkozó szabályokat, a  visszafizetési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a  halasztás engedélyezésének 
rendjét, a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait,”

60. §  A Hszt. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„361.  § A 142.  § (3)  bekezdésében foglaltakat a  folyamatban lévő szülési szabadságok tekintetében is alkalmazni 
kell.”

61. §  A Hszt. a következő 368/A. §-sal egészül ki:
„368/A. § (1) A 284. § (1) bekezdése szerinti, a  rendvédelmi szervvel ösztöndíj szerződéssel tisztjelölti jogviszonyban 
álló tisztjelöltek jogviszonya az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 
2021. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított XXVII. Fejezet alapján  
– a  2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével – 2022. augusztus 1-jén átalakul 
a Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonnyá.
(2) A  tisztjelöltet legkésőbb az  (1)  bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni 
a tisztjelölti jogviszonyát érintő módosítás tartalmi elemeiről.
(3) A tisztjelölt – a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével – legkésőbb 2022. július 1-ig 
írásban nyilatkozik, hogy jogviszonyának átalakulásához hozzájárul-e. Ha a  tisztjelölt az  előírt határnapig nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a  tisztjelölti jogviszonyának rendvédelmi tisztjelölti jogviszonnyá történő 
átalakulásához hozzájárult.
(4) Ha a  tisztjelölt a  tisztjelölti jogviszonyának átalakulásához nem járul hozzá, a  tisztjelölti jogviszonya és 
ösztöndíjszerződése 2022. július 31-ével megszűnik.
(5) A  Módtv3.-mal megállapított XXVII. Fejezet szerinti rendvédelmi tisztjelölti jogviszony alapján az  illetmény  
2022. augusztus 1. napjától illeti meg a rendvédelmi tisztjelöltet.
(6) A  tisztjelölti jogviszony (1)  bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a  rendvédelmi tisztjelöltnek 
próbaidő nem köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat elvégezni nem kell.”

12. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

62. §  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 3.  § 29a.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„29a. katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás: a  4.  § (2)  bekezdésére tekintettel katonai célt szolgál 
a  hazai költségvetési forrásból megvalósuló, a  2.  melléklet 18.  pontjához kapcsolódó olyan építészeti-műszaki 
tervezési szolgáltatás, amely az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály szerinti, a  sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmény, 
építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, 
korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-
műszaki dokumentáció elkészítésére, annak ellenőrzésére, továbbá tervezői művezetésre irányul,”

63. §  A Vbt. 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „1.  mellékletben felsorolt kategóriáknak” szövegrész helyébe 
az „1. mellékletben foglalt kategóriáknak” szöveg lép.
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13. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

64. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) I. Fejezete 
a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok
6/A.  § (1) A  nyilatkozattevő személyének az  Mt. 22.  § (2)  bekezdése szerinti azonosításához nem szükséges 
a  nyilatkozattevőnek az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus aláírása vagy minősített elektronikus aláírása.
(2) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, továbbá a  megszüntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozat, a  fegyelmi vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a  sérelemdíj megfizetése ügyében hozott 
határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkört 
gyakorló részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.
(3) A (2) bekezdés szerint elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri 
rendeletben kijelölt képviselője öt napon belül záradékolással ellátott, hiteles papír alapú kiadmányt készít. 
A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást 
arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A honvédelmi 
alkalmazottal a papír alapú kiadmányt kell közölni.
(4) Többoldalú jognyilatkozat esetén, ha a  munkáltatói jogkört gyakorló az  iratot a  (2)  bekezdés szerint 
elektronikusan írja alá, az  akarategységet hitelesen tükröző kiadmány az  a  papír alapú kiadmány, amely 
a  munkáltatói jogkört gyakorlónak legalább fokozott biztonságú aláírását tartalmazó elektronikus iratról  
– a  (3)  bekezdés rendelkezései alapján – készült és egyidejűleg tartalmazza az  iratot nem elektronikusan aláíró 
személy aláírását is.
(5) A  jogorvoslat módjára és határidejére a  munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján a  munkáltatói 
döntés ellen bírósági eljárásnak van helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság és 
az alperes megnevezését, a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidőt, a jogorvoslat előterjesztésének helyét, 
valamint azt a  felhívást, hogy a  keresetlevelet a  határidő végéig postára kell adni, vagy elektronikusan be kell 
nyújtani. Ha a  határidő jogvesztő, a  felhívásnak arra is ki kell terjednie, hogy a  keresetlevélnek a  határidő végéig 
a bírósághoz vagy az intézkedésre jogosult első fokú hatósághoz meg kell érkeznie.
(6) Ha a  munkáltatói jogkört gyakorló a  jognyilatkozatot elektronikus dokumentum hozzáférhetővé tétele útján 
közölte, és a  címzett vagy az  átvételre jogosult más személy az  átvételt az  elektronikus dokumentum átvételét 
követő öt napon belül nem igazolja vissza, a munkáltatói jogkört gyakorló postai úton közli vele a jognyilatkozatot. 
Ilyen esetben a jognyilatkozat közlésének napja a második közlés napja.”

65. §  A Haj.tv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony
a) helyettesítés céljából,
b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, vagy
c) tartós külföldi munkavégzés idejére
határozott időre történő kinevezéssel létesíthető.”

66. §  A Haj.tv. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás esetén az Mt. 99. § (7) bekezdés a) pontját alkalmazni kell.”

67. §  A Haj.tv. 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)
(áthelyezéssel az e törvény és)
„bf ) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

68. §  A Haj.tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a honvédelmi szervezet egészét vagy egy részét (szervezeti egységét, anyagi és nem anyagi erőforrásainak 
vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportját) az  Mt. hatálya alá tartozó munkáltató veszi át, 
a  honvédelmi szervezet átvett szervezeti egységénél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi 
alkalmazottak honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.”

69. §  A Haj.tv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 22. §, a 23. § és a 25. § nem alkalmazható, ha a 22. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti időpont előtt
a) tett honvédelmi szervezeti vagy honvédelmi alkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy
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b) megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is –
alapján a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a 22. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti időpontot követően megszűnik. 
Az  a) és b)  pont szerinti, a  22.  § (1) vagy (4)  bekezdésében foglalt időpont előtti jognyilatkozattal vagy 
megállapodással kapcsolatban a  honvédelmi alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén  
a  22.  § (1) vagy (4)  bekezdésében foglalt időpontot követően az  átadó honvédelmi szervezet helyébe az  átvevő 
munkáltató lép, valamint ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni.”

70. §  A Haj.tv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Mt. 53.  §-a alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ennek alapján 
a  honvédelmi alkalmazott honvédelmi szervezetnél, vagy a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya 
alá tartozó munkáltatónál végez munkát.”

71. §  A Haj.tv. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján illetmény vagy fizetés nélküli szabadságon lévő és ez  alatt 
határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonya alapján jubileumi jutalomra nem jogosult.”

72. § (1) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„l) a honvédelmi szervezetnél munkaviszonyban,”
(töltött időt.)

 (2) A Haj.tv. 83. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„n) a Hvt. 2019. január 1. és 2019. december 31. között hatályos 1.  mellékletében meghatározott gazdasági 
társaságnál, annak jogelődjénél vagy jogutódjánál munkaviszonyban”
(töltött időt.)

 (3) A Haj.tv. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1) bekezdésen túlmenően figyelembe kell 
venni
a) a korábbi munkaviszony teljes időtartamát,
b) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
c) az (1) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
eltöltött időt.”

73. §  A Haj.tv. V/A. Fejezete a következő 89/G. §-sal egészül ki:
„89/G.  § Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá  
a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az  egészségügyről szóló törvény 
szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően – az  ilyen 
szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött 
munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi honvédelmi alkalmazott a  3.  § (2)  bekezdése szerinti 
többletkötelezettséget nem vállalhat.”

74. §  A Haj.tv. 15. alcíme a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A.  § A miniszter a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat honvédelmi alkalmazottai pszichikai alkalmasságának 
vizsgálatára vonatkozó szabályokat közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg.”

75. §  A Haj.tv. 97. §-a a következő (9c)–(9e) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A  2021. január 1. és 2021. december 31. között hatályos 19/A.  § (2)  bekezdése szerinti, a  munkaidőkeret  
12 hónapnál hosszabb lehetséges tartamáról szóló megállapodás 2021. december 31. után továbbra is érvényes, 
azzal, hogy
a) a munkaidőkeret megállapodás szerinti leghosszabb tartama, és
b) az e  megállapodás alapján 2022. január 1-jén folyamatban lévő, eredetileg 12 hónapnál hosszabb időtartamra 
közölt munkaidőkeret tartama
12 hónapra változik.
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(9d) A  (9c) bekezdés b) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezet 15 napon belül tájékoztatja a honvédelmi 
alkalmazottat a munkaidőkeret tartamának megváltozott befejező időpontjáról.
(9e) Ha 2022. január 1-jén folyamatban levő munkaidőkeret tartamát a honvédelmi szervezet a 2021. január 1. és 
december 31. között hatályos 19/A.  § (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján állapította meg – ideértve 
a  (9c)  bekezdés b)  pontját is – akkor erre a  munkaidőkeretre az  Mt. 99.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat 
a munkaidőkeret tartamának átlagában kell figyelembe venni.”

76. §  A Haj.tv. 17. alcíme a következő 99/D. §-sal egészül ki:
„99/D.  § Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi 
CXLI.  törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti az  orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, 
szakgyógyszerész, továbbá a  Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem 
egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően az  ilyen szakvizsga megszerzése 
feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben 
foglalkoztatott egészségügyi honvédelmi alkalmazott által tett, többletkötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.”

77. §  A Haj.tv. VII. Fejezete a következő 19. alcímmel egészül ki:
„19. Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés
105. §  E törvény a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6.  cikkének, a  16.  cikk b)  pontjának, valamint a  19.  cikkének – való megfelelést 
szolgálja.”

78. §  A Haj.tv.
a) 19/A. § (2) bekezdésében a „harminchat” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésében a „munkáltatónál” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,
c) 22. § (7) bekezdésében a „honvédelmi szervezet azért változik meg, mert” szövegrész helyébe a „jogutódlás 

úgy történik, hogy” szöveg,
d) 23.  § (2)  bekezdésében a  „honvédelmi alkalmazott munkabére” szövegrész helyébe a  „munkavállaló 

munkabére” szöveg,
e) 23. § (2) bekezdésében az „alkalmazott illetménypótlék” szövegrész helyébe az „alkalmazotti illetménypótlék” 

szöveg,
f ) 23.  § (2)  bekezdésében az  „alkalmazott illetménypótlékok” szövegrész helyé az  „alkalmazotti 

illetménypótlékok” szöveg,
g) 83.  § (4)  bekezdésében a  „jogviszony megállapításakor” szövegrész helyébe a  „jogviszonyban töltött idő 

megállapításakor” szöveg
lép.

79. §  Hatályát veszti a Haj.tv.
a) 19/A. § (4) bekezdése,
b) 83. § (3) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 55–56. §, valamint az 58–59. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A 24. §, a 35. §, a 37. §, a 38. §, a 40. § 1., 10., 12. és 13. pontja, valamint a 41. § 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

81. §  A 14–20. §, a 21. § (1) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

 1.  A Haktv. 2. melléklet g) pont go) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a szolgálat teljesítésének adatai:)
„go) külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO menetparancs adatai,”

 2.  A Haktv. 2. melléklet g) pont gq) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a szolgálat teljesítésének adatai:)
„gq) sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint 
sebesülésre vonatkozó adatok,”

2. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez
„10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre

 1.  születési családi és utónév,
 2.  házassági, felvett családi és utónév,
 3.  anya születési családi és utónevei,
 4.  születési hely,
 5.  születési idő,
 6.  jogviszony megnevezése, katona esetében a  rendfokozat és a  rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és 

ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futár igazolvány esetén a jogosultság kezdete,
 7.  arckép,
 8.  saját kezű aláírás,
 9.  a  nyugállomány tagja és a  szolgálati járandóságra jogosult esetében az  egyenruha-viseléssel összefüggő 

rendelkezés,
10.  személyi azonosító,
11.  az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,
12.  az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,
13.  az  igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az  igazolvány vagy személyi 

igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint 
az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai

14.  a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma.” 

3. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez

 1.  A Haktv. 21. melléklet 1.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (2) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„1.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”

 2.  A Haktv. 21. melléklet 2.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (3) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„2.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”

 3.  A Haktv. 21. melléklet 3.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:]
(az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:)
„3.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,”
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A Kormány 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelete
a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából 
megállapított szolgálati juttatásról

A Kormány az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos és 

szerződéses állományú katonára (a továbbiakban: katona),
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagjára (a továbbiakban: hivatásos 
szolgálati jogviszonyban álló) és

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Navtv.) hatálya alá tartozó pénzügyőri státuszú foglalkoztatott – a 11. § szerinti szűkítéssel – 
(a továbbiakban: pénzügyőr)

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: hivatásos szolgálatot ellátó személy] terjed ki.

2. §  Az e  rendelet szerinti, a  hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás (a  továbbiakban: 
szolgálati juttatás) nem képezi részét a  hivatásos szolgálatot ellátó személy illetményének, azonban a  szolgálati 
juttatás elszámolására és kifizetésére az  illetmény elszámolására és kifizetésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

2. A szolgálati juttatás és a szolgálati juttatásra jogosultak köre

3. § (1) A  hivatásos szolgálatot ellátó személyek Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismeréseként  
– az e rendeletben meghatározottak szerint – egyszeri szolgálati juttatásban részesülnek.

 (2) A szolgálati juttatásra jogosultságról és annak összegéről a munkáltatói jogkör gyakorló munkáltatói intézkedést ad ki.
 (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedésben a visszafizetési kötelezettséggel 

érintetteket a 4. alcímben foglaltakról tájékoztatja.
 (4) A szolgálati juttatást az e rendeletben foglalt kivételekkel 2022. február 15. napjáig kell kifizetni.

4. §  A szolgálati juttatásra jogosult – az 5. és a 12. § szerinti kivétellel –
a) a 2021. december 31. napján hivatásos szolgálatot ellátó személy, függetlenül attól, hogy a  jogviszonya 

határozott vagy határozatlan időre áll fenn,
b) akinek 2021. január 1. napja és 2021. december 31. napja között

ba) szolgálatellátása során vagy azzal összefüggésben szerzett sérülése vagy
bb) szolgálati kötelmekkel összefüggésben bekövetkezett megbetegedése
miatt szűnt vagy szűnik meg a szolgálati jogviszonya,

c) a 2021. december 31. napján nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő.

5. § (1) Nem jogosult a szolgálati juttatásra
a) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki lemondási idejét tölti,
b) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki felmentési idejét tölti, ha

ba) a felmentési idő megkezdését megelőző napon nem rendelkezett – az adott jogviszonyra érvényes 
számítás alapján – három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, vagy

bb) a felmentésére neki felróható okból került sor,
c) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, akinek a szolgálati jogviszonya szünetel,
d) az a  hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki mérlegelési jogkörben engedélyezett illetmény nélküli 

szabadságát tölti,
e) az a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki a Hszt. 320. § szerinti szenior állomány tagja, valamint
f ) az a szerződéses állományú katona, aki egyoldalú szerződésbontása esetén lemondási idejét tölti
2021. december 31. napján.
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 (2) E § alkalmazásában felróható okból következik be a felmentés, ha
a) a katona teljesítményértékelése alapján vagy nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná válik,
b) a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló felmentésére

ba) alkalmatlanság vagy méltatlanság miatt kerül sor, ide nem értve az egészségi, illetve pszichológiai 
alkalmatlanság esetét, vagy

bb) a szolgálati beosztás felajánlásának kötelezettsége esetén a részére felajánlott szolgálati beosztás el 
nem fogadása miatt kerül sor,

c) a pénzügyőr felmentésére
ca) alkalmatlanság, kifogásolható életvitel megállapítása vagy méltatlanság miatt kerül sor, ide nem 

értve az egészségi, illetve pszichológiai alkalmatlanság esetét, vagy
cb) a  munkakör felajánlásának kötelezettsége esetén a  részére felajánlott munkakör el nem fogadása 

miatt kerül sor.

6. § (1) Az a hivatásos szolgálatot ellátó személy,
a) aki 2021. december 31. napján a próbaidejét tölti,
b) aki 2021. december 31. napján fegyelmi büntetés, fenyítés, szolgálati beosztásból vagy pénzügyőr esetén 

állásából felfüggesztés hatálya alatt áll,
c) akivel szemben 2021. december 31. napján büntetőeljárás, fegyelmi eljárás, vagy méltatlansági eljárás van 

folyamatban,
d) aki 2021. december 31. napján kifogástalan életvitel ellenőrzés alatt áll
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: korlátozó ok] jogosult a szolgálati juttatásra, de részére a szolgálati juttatás 
kifizetésére csak a korlátozó ok megszűnését követően – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint – kerül sor.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint próbaidőt töltő hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a szolgálati juttatást 
a próbaidő lejártát követően, abban az esetben kell kifizetni, ha a  jogviszonya nem szűnt meg. Ebben az esetben 
a szolgálati juttatást a próbaidő lejártát követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a szolgálati juttatás 
alapját a 2021. december 31-én érvényes illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

 (3) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja esetén a  szolgálati juttatást abban az  esetben kell kifizetni, ha a  büntetőeljárás, 
a  fegyelmi eljárás vagy a  méltatlansági eljárás nem a  hivatásos szolgálatot ellátó személy jogviszonyának 
megszűnésével zárult, azzal, hogy a kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a hivatásos szolgálatot ellátó személy nem áll 
fegyelmi büntetés vagy fenyítés hatálya alatt. Ebben az esetben a szolgálati juttatást a korlátozó ok megszűnését 
követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a szolgálati juttatás alapját a 2021. december 31. napján 
érvényes illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

 (4) Az  (1)  bekezdés d)  pontja esetén a  szolgálati juttatást abban az  esetben kell kifizetni, ha a  hivatásos szolgálatot 
ellátó személy életvitele kifogástalan. Ebben az esetben a szolgálati juttatást az eljárás megszűnését követő hónapra 
járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a  szolgálati juttatás alapját a  2021. december 31. napján érvényes 
illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

3. A szolgálati juttatás számításának alapja és mértéke

7. §  A szolgálati juttatás alapja – az ezen alcím szerinti kivétellel –
a) a katona és a pénzügyőr vonatkozásában a részére megállapított illetményből számított távolléti díj összege, 

illetve
b) a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló vonatkozásában a  távolléti díjnak, valamint – ha ilyen 

megállapítására sor került – a  miniszter által rendeletben megállapított kiegészítő juttatásnak az  együttes 
összege,

amely a hivatásos szolgálatot ellátó személyt 2021. december 31. napján megilleti.

8. § (1) A  nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a  7.  §-t azzal 
az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  szolgálati juttatás alapja a  nyugdíj előtti rendelkezési állományban,  
2021. december 31. napján járó illetmény összege.

 (2) A katona vezénylése esetén – ideértve a más szervhez vezénylést is – a 7. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a szolgálati juttatás alapja a Hjt. 122. § (4) bekezdése szerint megállapított illetmény alapján számított távolléti díj. 
A más szervhez vezényelt katona esetében nem lehet figyelembe venni a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó 
illetményszabályokat vagy egyedi illetménymegállapítást. A  Hjt. 122.  § (4)  bekezdése alapján e  tekintetben 
munkáltatói jogkör gyakorlójának a vezénylő szervezetet kell tekinteni.
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 (3) A  7.  §-tól eltérően a  Hszt. 37. alcíme alapján munkakör vagy meghatározott feladat ellátására más szervhez 
vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló esetében a  szolgálati juttatás alapja a  szolgálati idő 
figyelembevételével
a) tiszti besorolás esetén „E” besorolási kategória és 100%-os mértékű hivatásos pótlék, vagy
b) tiszthelyettesi besorolás esetén „D” besorolási kategória és 150%-os mértékű hivatásos pótlék
és a részére megállapított címpótlék, szolgálatiidő-pótlék, idegennyelv-tudási pótlék és kiegészítő juttatás együttes 
összegével kalkulált illetmény.

 (4) A 4. § b) pontja szerinti esetben a juttatás alapja,
a) ha a szolgálati jogviszony 2021. december 31. napját megelőzően szűnt meg, a jogosultat a szolgálati viszony 

megszűnését megelőző napon,
b) ha a  szolgálati jogviszony 2021. december 31. napján vagy ezt követően szűnt meg, a  jogosultat  

a 2021. december 31. napján
megillető illetményből a 7. § figyelembevételével számított összeg.

9. § (1) A szolgálati juttatás mértéke a 7. és a 8. § szerinti számított összeg hatszorosa.
 (2) A vezényelt hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a szolgálati juttatást a vezénylő szerv fizeti.

4. A visszatérítési kötelezettség

10. § (1) A  szolgálati juttatás teljes összegének  visszatérítésére köteles – a  (2)–(4)  bekezdés szerinti kivétellel – a  hivatásos 
szolgálatot ellátó személy, aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati 
jogviszonnyal, és szolgálati jogviszonya a  létesítéstől számított három év folyamatos szolgálati jogviszony elérését 
megelőzően megszűnik.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a hivatásos szolgálatot ellátó személyt, 
aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és szolgálati 
jogviszonya a három év folyamatos szolgálati jogviszony elérését megelőzően
a) azonnali hatályú lemondással vagy
b) fizikai alkalmatlanság megállapítása miatt
szűnik meg.

 (3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a  pénzügyőrt, aki 2021. december 31. 
napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és a  három év folyamatos szolgálati 
jogviszony elérését megelőzően, kérelmére, tisztviselői munkakörbe kerül kinevezésre.

 (4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően mentesül a visszatérítési kötelezettség alól az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, 
aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és a  szolgálati 
jogviszonya a három év folyamatos szolgálati jogviszony megszerzését megelőzően
a) a hivatásos szolgálatot ellátó személy halálával,
b) egészségügyi, illetve pszichológiai alkalmatlanság megállapítása miatt felmentéssel,
c) szolgálati beosztás vagy pénzügyőr esetén munkakör felajánlásának kötelezettsége esetén részére szolgálati 

beosztás vagy pénzügyőr esetén munkakör felajánlására nincs lehetőség, és ezen okból felmentéssel,
d) a hivatásos szolgálatot ellátó személy szolgálati jogviszonya, folytatólagosan időbeli megszakítás nélkül 

jogszabály alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá, közszolgálati jogviszonnyá, közalkalmazotti 
jogviszonnyá, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyá, honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá vagy 
igazságügyi alkalmazotti jogviszonnyá és politikai szolgálati jogviszonnyá történő átalakulással, áthelyezéssel

e) a Navtv., a Hszt. és a Hjt. szerinti egészségkárosodási ellátásra való jogosultságra figyelemmel
szűnik meg.

 (5) A szolgálati juttatásra való jogosultság szempontjából a hivatásos szolgálatot ellátó személy szolgálati jogviszonyát 
folyamatosnak kell tekinteni, ha a  jogosultsági idő alatt a  Hszt., a  Hjt. vagy a  Navtv. hatálya alá tartozó szolgálati 
viszonyok közötti áthelyezésre kerül sor.

 (6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásában, a pénzügyőr esetén a három év folyamatos szolgálati jogviszony 
fennállását a  2021. január 1-jét megelőzően fennálló, a  Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszony 
figyelembevételével kell megállapítani.

5. Különös rendelkezések

11. §  A Navtv. hatálya alá tartozó pénzügyőri státuszú foglalkoztattak közül csak a  pénzügyőri munkakört betöltő 
pénzügyőri státuszú foglalkoztatottak jogosultak a szolgálati juttatásra.



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  95

12. §  Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem jogosult a szolgálati juttatásra a hivatásos szolgálatot ellátó 
személy, illetve – amennyiben részére a  juttatás már kifizetésre került – a  2021. december 31-ig megszerzett 
szolgálati jogviszony időtartamától függetlenül a 10. § (1) bekezdése szerinti visszatérítési kötelezettség terheli azt 
a hivatásos szolgálatot ellátó személyt, akinek a részére a munkáltatója a koronavírus elleni védőoltásnak az állami 
és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló kormányrendelet 
alapján illetmény nélküli szabadságot rendelt el, vagy akinek a részére illetmény nélküli szabadság elrendelésének 
van helye.

6. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről 
szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katona 
a  koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő 
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (8)  bekezdése szerinti 
illetmény nélküli szabadság elrendelésével egyidejűleg – legfeljebb az R. 2. § (9) bekezdése szerinti időtartamra – 
külön munkáltatói intézkedés nélkül rendelkezési állományba tartozik, a  rá vonatkozó állományilletékes 
parancsnoki jogköröket a  Magyar Honvédség központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és 
pénzügyi ügyeinek intézését az illetmény nélküli szabadságot elrendelő honvédelmi szervezet végzi.
(2) Az R. 2. § (11) bekezdése szerinti esetben
a) szolgálati beosztásba helyezéssel az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állomány további külön munkáltatói 
döntés nélkül megszűnik, vagy
b) szolgálati beosztásba helyezés hiányában ennek megtörténtéig, de legfeljebb az  illetmény nélküli szabadság 
elrendelésétől számított egy év elteltéig az  állomány érintett tagja az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési 
állományban tartható úgy, hogy az illetményét az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezést megelőző 
napon érvényes illetmény-megállapításban szereplő alapilletmény alapjául szolgáló besorolási osztály és besorolási 
kategória szerint kell megállapítani.”

 (2) Hatályát veszti a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,
a 10.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a szociális hozzájárulási 
adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A Kvtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2022. évben 5000,0 millió 
forint lehet.

3. §  A Kvtv. 5. § (6) bekezdésétől eltérően a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős 
miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és 
szakanyagok értékesítéséből származó, 2022. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a  XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni. E  bevétel a  2022. évben a  Magyar 
Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés 
fejlesztésre, az  értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint a  honvédelmi szervezeteknél 
keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használható fel. E bevétel együttes 
összege 3000,0 millió forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a honvédelemért felelős miniszter dönt, 
a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

4. § (1) A  Kvtv. 9.  §-ában foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  Kormány a  központi költségvetési szervek, 
az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a  köztestület által irányított köztestületi 
költségvetési szervek intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatain a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarításának 
befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettségét rendeli el.

 (2) E  § alkalmazásában a  szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összegén 
a  központi költségvetési szerveknek, az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és 
a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain 
a  2022. évi elemi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adónak a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban közölt, az államháztartásért felelős miniszter által 
elfogadott összeget kell érteni.

 (3) A  fejezetet irányító szerv – költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban, 
az  államháztartásért felelős miniszter által kért formában – 2022. február 15-ig tájékoztatja az  államháztartásért 
felelős minisztert a megtakarítás összegéről.

 (4) A  megtakarítás összegét a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
2022. március 10-ig kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó 
megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára.

 (5) A megtakarítás összegét a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek további 
intézkedésig nem használhatják fel, illetve – a feladatátadás esetét kivéve – nem csoportosíthatják át.

 (6) A  feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a  befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

5. § (1) A Kvtv. VI. Fejezetében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
által vállalt, az  alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött – 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a  (2)–(6)  bekezdés szerint az  állam visszavonhatatlan 
viszontgaranciája áll fenn.
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 (2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által – befektetési és beruházási célú 
finanszírozáshoz kapcsolódóan – vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség
a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,
b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

 (3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az  általuk kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő 
kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (4) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a  (2)  bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok 
által kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (5) A kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény vagy
b) kötvénytulajdonos.

 (6) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 
2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

6. §  A Kvtv. 68.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  2022. évben a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti 
szakirányú oktatás valamint duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a kötelezettség-csökkentő 
tétel kiszámításához tartozó
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

7. §  A Kvtv. 73. §-ától eltérően a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási 
költségvetési értékhatár a  2022. évben magyar filmalkotás esetén 370,6 millió forint, magyar részvételű 
koprodukciós filmalkotás esetén 640,9 millió forint.

8. § (1) Az Áht. 33. §-ában meghatározottaktól eltérően az Országos Atomenergia Hivatal Kvtv.-ben meghatározottól eltérő 
címrendi besorolásához szükséges előirányzatok létrehozására az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

 (2) Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2021. évben nem kell kiadnia.
 (3) A  Kvtv. 1 melléklet XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 

jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás 
teljesíthető a  Kormány jóváhagyásával az  energiahordozók áremelkedéséből fakadó kedvezőtlen gazdasági 
következmények megelőzése és csökkentése, valamint az  állami vagyon gyarapodása céljából, amennyiben 
e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2022. évben.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 8. § (1) és (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 10. § 2022. január 14-én lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A honvédelmi miniszter 26/2021. (XII. 17.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés 
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.  22.) 
Korm.  rendelet 40.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a  továbbiakban: honvédelmi szervezet), valamint a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) HKR: honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képező, 

a  honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az  országos 
katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködés érdekében létrehozott, a  Magyar Honvédség 
(a  továbbiakban: MH) meglévő képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekből felépülő, ideiglenes 
szervezet,

b) katasztrófavédelmi terv: az  a  dokumentum, amely meghatározza – a  katasztrófavédelemről és a  hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Kat.) 
rendelkezéseinek megfelelően – a  katasztrófaveszély, valamint a  veszélyhelyzet ideje alatt az  MH 
katasztrófavédelmi tevékenysége tervezésére, szervezésére, a  HKR riasztására, részleges vagy teljes 
aktivizálására és a katasztrófavédelmi tevékenységek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

c) objektumvédelmi terv: a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a  veszélyes katonai objektum 
veszélyességi övezetében lévő, más jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó 
személyi állomány mentése, a  haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a  környezetben 
bekövetkező károk enyhítése érdekében a  végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a  végrehajtó 
szervezetre, a vezetésre és a mentési feladatokat elősegítő adatszolgáltatásra vonatkozó terv,

d) végrehajtó erők: a  várható és a  bekövetkezett események, azok következményeinek előrejelzésére, 
megelőzésére, felmérésére, a  védekezésben, a  következmények felszámolásában és a  helyreállításban 
történő közreműködésre kijelölt és felkészített munkacsoportok.

2. A HKR rendeltetése

3. § (1) A  HKR elemei közreműködnek a  katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülésben, a  katasztrófaveszély vagy 
a veszélyhelyzet ideje alatti tevékenységekben, a katasztrófa időszakában történő védekezésben, a következmények 
felszámolásában, a helyreállításban, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

 (2) A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintő katasztrófa, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi 
állomány és vagyoni javak megóvása, mentése, a  következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli 
felszámolása, valamint a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: 
KKB) vagy a  KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja (a  továbbiakban: KKB NVK), valamint a  védelmi 
igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés a  hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtásában.

4. §  A HKR elemei katasztrófa bekövetkezésekor vagy katasztrófaveszély esetén kerülnek aktivizálásra.

3. A HKR felépítése

5. § (1) A HKR-nek a miniszter által vezetett minisztériumbeli (a továbbiakban: HM) feladatokat ellátó eleme a Honvédelmi 
Minisztérium Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT).

 (2) A HKR-nek az MH-ban működő elemei
a) a Magyar Honvédség Parancsnoksága Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: MHP IMK),
b) az operatív csoport,
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c) a helyi vezetési elem,
d) a végrehajtó erők,
e) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) és
f ) az MH Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: MH JVCS).

 (3) Aktivizálás esetén a  HKR HM szintű feladatainak végrehajtása a  Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer 
keretében, a HKR MH-ban működő elemeinek vezetése az MH Műveleti Vezetési Rendszer keretében történik.

4. A HKR működtetésével összefüggő feladatok a katasztrófa időszakában

6. §  A HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT) a katasztrófa időszakában
a) szakmai irányítást gyakorol a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenysége felett,
b) képviseli az ágazatot a KKB-ban,
c) vezeti a HM HOT-ot,
d) jóváhagyásra előterjeszti a  miniszternek a  katasztrófaveszély ideje alatt alkalmazandó intézkedések, 

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések honvédelmi ágazaton belüli 
érvényesülésének szabályait, továbbá a katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat,

e) felterjeszti a miniszternek az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) jogkörét meghaladó kirendelésekre 
vonatkozó javaslatokat, előkészíti a  tájékoztatót az  Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó 
bizottsága részére, és

f ) szükség szerint elrendeli a  HM HOT funkcionális szakértőkkel történő szakmai megerősítését, továbbá 
a  katasztrófavédelmi feladatokban való MH közreműködés HM-beli feladatait végző válságkezelési csoport 
szükség szerinti megalakítását és annak működtetését.

7. §  Az MH PK a katasztrófa időszakában
a) dönt a Hvt. 37. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,
b) vezeti az MH katasztrófavédelmi tevékenységét, és
c) irányítja az MHP IMK-t.

8. § (1) A HM HOT a HM HOÁT intézkedése alapján, az MH PK egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.
 (2) A HM HOT a katasztrófa időszakában

a) kidolgozza a  HM HOÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a  honvédelmi ágazatra háruló feladatok 
végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,

b) előkészíti a miniszter és a HM HOÁT döntéseit,
c) a HM HOÁT által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,
d) a HM nevében folyamatosan együttműködik a védelmi igazgatás területi szerveivel, valamint a KKB NVK-val, 

amelyen keresztül kapcsolatot tart a  védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel és 
a honvédelemben közreműködő szervekkel,

e) gyűjti és elemzi a várható és a kialakult helyzettel kapcsolatos információkat,
f ) végzi a  HM és az  MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésével kapcsolatos HM-en belüli, 

továbbá a HM-en kívüli minisztériumi szintű koordinációt,
g) közreműködik a  védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és 

végrehajtásában,
h) ágazati szakértőt biztosít a KKB NVK-ba, és
i) folyamatosan együttműködik az  MHP IMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el 

az MHP IMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.

9. § (1) Az MHP IMK a HKR aktivizálása esetén részleges vagy teljes állománnyal az MH PK intézkedése alapján, a HM HOÁT 
egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.

 (2) Az  MHP IMK váltásvezető feladatait, valamint az  MHP IMK szakmai feladatait az  MH PK által kijelölt személyek 
látják el.

 (3) Az MHP IMK a katasztrófa időszakában
a) összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges 

információkat,
b) riasztja a kijelölt végrehajtó erőket,
c) kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,
d) foganatosítja a  miniszternek vagy az  MH PK-nak a  riasztott végrehajtó erők kirendelésére vonatkozó 

döntéseit,
e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont végrehajtó erőket,
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f ) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,
g) javaslatot tesz a HKR-be kijelölt végrehajtó erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint 

a katasztrófavédelmi feladatokba további bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,
h) időszakos és eseti jelentések formájában információt biztosít a  HM HOT részére a  végrehajtó erők 

katasztrófavédelmi közreműködéséről,
i) a  várható és kialakult helyzettel kapcsolatos információk folyamatos és kölcsönös rendelkezésre állása 

érdekében összekötőt biztosít a KKB NVK-ba, és
j) előkészíti az MH PK katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.

10. § (1) Az  operatív csoport teljes állománnyal az  MH PK vagy az  MHP IMK parancsnok intézkedése alapján kerül 
aktivizálásra.

 (2) Az operatív csoport a katasztrófa időszakában az MHP IMK irányítása alapján az alárendeltségében lévő honvédségi 
szervezetek helyi vezetési eleme útján vagy közvetlenül vezeti a végrehajtó erőket.

11. §  A  katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az  operatív csoportot működtető honvédségi szervezet 
parancsnokának javaslatára az  MHP IMK váltásvezető dönt a  HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen 
kialakított munkacsoportjaitól eltérő munkacsoportok kialakításáról, valamint ezek felkészítés utáni alkalmazásáról.

12. §  A végrehajtó erők feladata
a) a  miniszter vagy az  MH PK kirendelésre vonatkozó döntése, valamint az  MHP IMK és az  operatív csoport 

feladatszabása alapján közreműködés a katasztrófák elleni védekezésben, és
b) a  nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzése, felmérése, ellenőrző és jelző szervezet 

(MH  Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer) működtetése, mérési adatok folyamatos 
szolgáltatása Magyarország területén a gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi riasztás adása veszélyes ipari 
anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez.

13. §  Az ÁIK – nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszéllyel összefüggő helyzetben – végrehajtja a 12. § b) pontjában 
meghatározott feladatokat, értékelt adatokat szolgáltat az  MH PK döntései előkészítéséhez, és azonnal értesíti 
a közvetlenül veszélyeztetett honvédelmi szervezeteket.

14. § (1) Az  MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete az  MHP IMK útján hajtja végre a  katasztrófavédelmi 
feladatok egészségügyi biztosítását, valamint ellátja a  katasztrófavédelmi tervben meghatározott speciális 
egészségügyi szakfeladatokat. Az  MH működését érintő járványok, nemzetközi horderejű népegészségügyi 
veszéllyel összefüggő helyzetek és járványügyi katasztrófák esetén aktiválja az MH JVCS-t.

 (2) Az  MH JVCS szakmai testületként működik, és javaslatot tesz az  MHP IMK útján az  MH PK részére a  szükséges 
járványügyi intézkedésekre.

15. §  Az  MH geoinformációkat szolgáltató szervezete geoinformációs adatokat biztosít a  katasztrófák elleni védekezés 
megszervezéséhez.

16. § (1) A  katasztrófavédelmi tevékenység helyszínén a  kirendelt végrehajtó erők szakmai feladatait parancsnokaik útján 
a helyi védelemvezető határozza meg.

 (2) A  katasztrófavédelmi közreműködési feladatok végrehajtásában csak a  kijelölt, felkészített, munkavédelmi 
oktatásban részesített, a  közreműködési feladatokhoz szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi 
felszereléssel ellátott végrehajtó erők vehetnek részt.

5. Együttműködés a KKB munkaszerveivel

17. § (1) Katasztrófa elleni védekezés időszakában a  HM HOT állományából feladatellátásra a  KKB NVK-ba delegált ágazati 
szakértő látja el a honvédelmi ágazat képviseletét, amely feladatkörében folyamatosan és kölcsönösen információt 
szolgáltat a HM HOT, valamint a KKB NVK részére.

 (2) A  KKB NVK-ba delegált ágazati szakértői feladatok ellátására a  HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló 
szervezeti egységéből, valamint a  HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló és válságkezelésért felelős 
önálló szervezeti egységéből kijelölt személy kerülhet kijelölésre.

 (3) A katasztrófa elleni védekezés időszakában az MHP KKB NVK-val való kapcsolattartása a 9. § (3) bekezdés i) pontja 
alapján történik.
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18. §  A  KKB Tudományos Tanácsába és annak Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójába ágazati 
szakértőt a KKB-nek, a KKB Titkárságának vagy a KKB Tudományos Tanácsának felkérése esetén a HM HOÁT jelöl ki.

6. Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás

19. §  A HKR riasztása történhet
a) az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,
b) a  honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, katasztrófa, valamint az  ágazaton kívüli katasztrófa 

esetén a honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője, illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése alapján, 
vagy

c) az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezetének 
értesítése alapján.

20. § (1) A  KKB-tól, a  KKB NVK-tól, valamint annak működése eléréséig a  hivatásos katasztrófavédelmi szervtől, a  védelmi 
igazgatás területi szerveitől vagy a  kormányügyelettől érkező, a  katasztrófavédelmi feladatokban való 
közreműködésre történő felkérés, illetve a honvédségi közreműködés várható szükségességére vonatkozó riasztás 
esetén a  HM Ügyelet (a  továbbiakban: HM Ü) haladéktalanul értesíti a  HM HOÁT-ot, az  ügyeletes HM-beli 
felsővezetőt, továbbá tájékoztatja az MH Központi Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ).

 (2) A HM HOT részleges vagy teljes aktivizálása annak készenléti szolgálatban lévő állományának HM Ü általi riasztásán 
keresztül történik. A  HM HOT részleges vagy teljes aktivizálását – az  MH PK egyidejű tájékoztatása mellett – 
a HM HOÁT rendeli el.

 (3) Az  MH-tól a  KKB NVK-ba beosztott összekötő, továbbá a  HKR MH-n belüli elemeinek riasztáson keresztül történő 
részleges vagy teljes aktivizálását az MH PK rendeli el a HM HOÁT tájékoztatása mellett.

 (4) A HKR teljes aktivizálását a miniszter rendeli el a HM HOÁT és az MH PK együttes szakmai javaslatára.
 (5) A  HKR MH-n belüli elemeinek riasztását, és a  riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását 

–  azonnali intézkedést igénylő esetben az  MH PK tájékoztatása mellett – az  MHP IMK váltásvezetője is jogosult 
elrendelni.

21. § (1) A  HM HOT, az  MHP IMK, az  operatív csoport állománya, az  ÁIK kijelölt állománya, valamint a  végrehajtó erők 
meghatározott munkacsoportjaiba kijelölt állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot lát el.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott készenlétben lévő HKR elemek részleges vagy teljes aktivizálását a  jogosultak 
az  arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése alapján rendelik el. A  szakmai értékelés kiterjed 
különösen a  kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a  fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint 
a honvédségi közreműködés mértékére.

7. A honvédelmi erők ágazaton kívüli igénybevételének rendje

22. § (1) A  végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából való kirendelésének általános rendje szerint 
a  katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű irányító szerv, illetve a  védelmi igazgatás területi szerve 
a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérését a KKB-hez vagy a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK 
az  igényeket továbbítja a  HM Ü részére. Ha a  KKB vagy a  KKB NVK nem kerül összehívásra, továbbá aktivizálásra, 
a  honvédségi közreműködésre vonatkozó kérést közvetlenül vagy a  kormányügyelet útján kell a  HM Ü részére 
megküldeni.

 (2) A  HM Ü a  beérkezett honvédségi közreműködésre vonatkozó kérésről haladéktalanul értesíti a  HM HOÁT-ot, 
az ügyeletes HM-beli felsővezetőt és az MH KÜ-t.

 (3) A  kijelölt végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából történő kirendeléséről a  miniszter vagy 
az MH PK dönt.

23. §  A honvédségi erők kirendelésének 22. §-ban meghatározott általános rendjétől eltérően a honvédségi erők azonnali 
katasztrófavédelmi közreműködésére a  Hvt. 37.  § (3a)  bekezdésében meghatározott körülmények fennállása és 
eljárásrend szerint kerülhet sor.

8. A HKR működési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történő felkészülés időszakában

24. §  A miniszter a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) kiadja a HKR szervezeti és működési szabályzatát, és
b) szabályozza a  HM-ben működő ügyeleti és készenléti szolgálatokba vezényelt állomány vezénylésének 

rendjét.
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25. § (1) A HM HOÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) gondoskodik a HKR felkészítéséről,
b) gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozóinak kidolgozásáról és naprakészen tartásáról,
c) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,
d) kijelöli az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző munkacsoportban a HM-et 

képviselő ágazati szakértőket,
e) meghatározza a HM HOT szakmai összetételét,
f ) gondoskodik a HKR működtetéséhez szükséges elkülönített költségvetési javaslat összeállításáról,
g) évente a  HM közigazgatási államtitkára (a  továbbiakban: HM KÁT) előzetes egyetértésével kiadandó belső 

rendelkezésben meghatározza a HKR következő évi működésének, valamint fejlesztésének fő irányait, és
h) képviseli az ágazatot a KKB-ban.

 (2) A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) gondoskodik a  HKR minisztériumi szintű szabályozói kidolgozása és naprakészen tartása jogi, kodifikációs 

feladatainak biztosításáról,
b) az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti belső rendelkezéssel való előzetes egyetértésével hozzájárul a  HKR 

működése, valamint fejlesztése fő irányainak meghatározásához,
c) a  HM HOÁT alárendeltségében előkészített szakmai javaslat alapján kialakított, a  HKR működtetéséhez 

szükséges elkülönített költségvetési előirányzat biztosításával gondoskodik a  HKR működőképességéről és 
lehetőségeken belüli fejlesztéséről, továbbá a HKR feladatok során alkalmazandó egyes speciális eszközök és 
felszerelések biztosításáról.

26. §  Az MH PK a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) szabályozza a  végrehajtásban részt vevő honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi alkalmazási terveinek 

kidolgozását,
b) intézkedik az operatív csoportok és a végrehajtó erők kijelölésére,
c) jóváhagyja az MH katasztrófavédelmi tervét,
d) biztosítja a  katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos 

meglétét,
e) szabályozza az  alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, 

a HKR MH-n belüli riasztási feltételeit,
f ) gondoskodik a  katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök 

hadrafoghatóságáról,
g) kijelöli az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet 

HKR részeként működő elemeit, továbbá szabályozza a működésük rendjét,
h) meghatározza az MHP IMK szakmai összetételét, és
i) kijelöli a KKB NVK-ba az MH-t képviselő összekötőt.

27. § (1) A  HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló és válságkezelésért felelős önálló szervezeti egysége 
a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) felelős a  Kat. 82.  § (3)  bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai előkészítéséért – a  HM 

veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával –,
b) előkészíti a HKR szervezeti és működési szabályzatát,
c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a  HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó 

irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,
d) végzi a  HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai 

koordinációját,  éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint 
az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,

e) meghatározott szakállományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a  HM HOT 
aktivizálhatóságát és annak működését,

f ) tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,
g) koordinálja a  KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a  HM-et a  katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
h) végzi a  katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs 

feladatait,
i) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat, és
j) biztosítja a  HM HOT és a  katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés HM-en belüli 

feladatait végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket.
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 (2) A HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
c) a  hivatásos katasztrófavédelmi szervvel együttműködve részt vesz a  védelmi igazgatás területi szerveinek 

elnökei részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,
d) javaslatot tesz a  HM HOÁT részére a  központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai 

kapcsolattartás rendjére,
e) meghatározott állományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a  HM HOT 

aktivizálhatóságát és annak működését, és
f ) közreműködik a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítésében.

 (3) A  Magyar Honvédség Parancsnokságának (a  továbbiakban: MHP) az  MHP IMK működtetéséért felelős önálló 
szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) összeállítja az MH katasztrófavédelmi tervét,
b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,
c) összehangolja a  más magasabb szintű parancsnokság, az  MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját, 
irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,

d) biztosítja az MHP IMK riasztási, aktivizálási feltételeit,
e) szervezi és végrehajtja a  katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének 

ellenőrzését, és
f ) előkészíti, valamint levezeti az MHP IMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

 (4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége
a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minősítésének nyilvántartását, és
b) működteti az ágazati veszélyes anyag és veszélyes objektum adatbázist.

 (5) A  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti adatbázis felhasználhatóságát a  HM veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége biztosítja az  MHP-nak az  MHP IMK működtetéséért felelős 
önálló szervezeti egysége és az ÁIK-ot működtető honvédségi szervezet részére.

9. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése

28. §  A  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a  veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, más 
jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre az  ágazati létesítmény parancsnoka objektumvédelmi 
tervet készít.

10. Segítségnyújtás a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz

29. § (1) A  katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a  Kormány döntéseinek és az  Országgyűlés határozatainak 
előkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a  nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati 
koordinációját a HM HOÁT végzi.

 (2) A  HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közreműködő erői és eszközei kijelölésével, 
felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntéséből adódó feladatokat – az érintett honvédelmi 
szervezetekkel együttműködésben – az MH PK végzi.

11. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés

30. § (1) A HM HOÁT irányítást gyakorol a HM HOT felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő 
részvétele felett.

 (2) Az MH PK
a) irányítást gyakorol az  MH-n belüli HKR elemek katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése, továbbképzése, 

valamint gyakorlatokon történő részvétele felett,
b) intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt alárendeltségében lévő állomány felkészítési rendszere, módszere, 

tematikája kidolgozására,
c) biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés keretében 

szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon az MH részvételét, és
d) jóváhagyja az  MHP-nak az  MHP IMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége által az  MHP  IMK 

katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervét.
 (3) A  katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a  katasztrófavédelmi munkavédelem és balesetelhárítás 

különös szabályaira is.
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12. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követő intézkedések

31. §  A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követően haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten nyilván kell 
tartani a  keletkezett károkat, a  vagyoni hátrányokozást, a  védekezésben részt vevők egészségkárosodását, 
a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

13. A lakosság tájékoztatása

32. § (1) A HM kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége
a) végzi a  lakosságtájékoztatás, a  társadalommal és a  sajtóval való kapcsolattartás minisztériumi szintű 

feladatait,
b) elkészíti a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó ágazati lakossági tájékoztatási tervet, és
c) nukleáris veszélyhelyzetben működteti a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportot.

 (2) A  lakossági tájékoztatás, a  társadalommal és a  sajtóval való kapcsolattartás MH szintű feladatait az  MHP 
kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége végzi a HM sajtófőnökének irányítása alatt.

14. Záró rendelkezések

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

34. §  A HM Ü feladatait annak működésének megkezdéséig az MH KÜ – alapfeladatai ellátása mellett – látja el.

35. §  Hatályát veszti a  honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 
1/2019. (I. 31.) HM rendelet.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 27/2021. (XII. 17.) HM rendelete
a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 29. 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. § (1) A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. Méretes Szabóság: a  tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő főtisztek, továbbá 
a nyugállományú tábornokok egyenruházati cikkeinek mérték utáni készítését végző szervezeti elem;”

 (2) Az R. 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. Öltözködési Szabályzat: az  egyenruházat viselésére vonatkozó szabályokat meghatározó, a  honvédelemért 
felelős miniszter által kiadott rendelet;”

 (3) Az R. 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. ruházati szakterület: a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti elem;”

 (4) Az R. 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. ruházati szolgáltatás: mérték utáni ruházat készítése, ékítmények hímzése, textiltisztítás, lábbeli fertőtlenítés, 
hadfelszerelési cikkek javítása, karbantartása;”
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2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igényjogosult)
„b) – ha az egyenruházat tényleges biztosításával történik az ellátása – felelős a ruházati szakanyagok jogosultság 
keletkezését követő átvételéért, továbbá a mérethelyesség soron kívüli ellenőrzéséért,”

 (2) Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) és ce) alponttal egészül ki:
(Az igényjogosult
amennyiben ruházati utalványfüzet kibocsátásával valósul meg az ellátása,)
„cd) köteles a ruházati utalványfüzet elvesztését és az előtalálását haladéktalanul bejelenteni, és
ce) köteles az  érvényességi időt vesztett, vagy a  keretmaradvánnyal nem rendelkező ruházati utalványfüzetet 
a ruházati szakterület részére leadni.”

3. §  Az R. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. A ruházati illetmények tervezése, felhasználása és elszámolása
2/A.  § (1) A  ruházati illetmények tervezésének, felszámításának alapja a  norma, amelyet a  honvédelemért felelős 
miniszter évente határoz meg.
(2) A felszámítható jogcímek alapadatait a norma tartalmazza.
(3) A  ruházati illetményt felszámítani a  békében rendszeresített létszámadatok, az  állománytáblában, munkaköri 
jegyzékben rögzített munkaköri azonosító kód vonzatú tényleges beosztások, valamint az  egyéb felszámítható 
jogcímek igazolt tényleges számadatai után lehet.
(4) A  felszámítási kimutatás a  jogcím szerinti ruházati illetmény és a  létszám alapadat együttes szorzata, amely 
a következő év szükségletét határozza meg.
2/B.  § (1) A  Honvédség összesített ruházati felszámítási kimutatása a  Honvédség ruházati szakterületének 
a következő költségvetési évre vonatkozó központi és nemzetközi költségvetési erőforrás tervének az alapokmánya.
(2) A  honvédelmi szervezet az  éves megrendeléseket a  felszámítási kimutatással összhangban, az  abban szereplő 
felszámítási jogcímek pénzösszege alapján, a  ruházati termékek és a  rendszeresített nyomtatványok egységárait 
megállapító szakutasítás figyelembevételével készíti el.
2/C.  § A  beszerzési eljárások tervezésének előkészítésekor elemezni kell az  előző költségvetési év főbb adatait, 
a kitűzött célokat, a gazdálkodás tapasztalatait, a meglévő ruházati készletek mennyiségét, minőségét, a tervezett 
költségvetési előirányzatokat, valamint a ruházati ellátással és szolgáltatással kapcsolatos követelményeket és ezek 
együttes hatását a beszerzésekre.”

4. §  Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szolgálati viszony megszűnését követően állományba visszavett hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt 
alapfelszerelési ruházati illetményre a  visszavétel napjától – próbaidő kikötése esetén annak leteltét követően –  
jogosult.”

5. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utánpótlási ruházati illetmény az alapfelszerelési ruházati illetményre való jogosultságot követő évtől, évente 
járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult elhasználódott egyenruházatának 
pótlását.”

6. §  Az R. 7. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Kiegészítő ruházati illetményre jogosult)
„k) a légiutas-kísérési feladatokban részt vevő hivatásos és szerződéses állomány és
l) a  repülőszerelő fegyvernemi azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő hivatásos és 
szerződéses tiszt, altiszt, illetve legénységi állomány.”

7. §  Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti időtartamokra arányosított ruházati illetmény összegével az  utánpótlási ruházati 
illetményt csökkenteni kell.”

8. §  Az R. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  KNBSZ esetében az  éves utánpótlási ruházati illetmény előrehozását és pénzbeli juttatás teljesítését 
a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében szabályozza.”
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9. § (1) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  nyugdíj előtti rendelkezési állomány esetén a  hivatásos tiszt és altiszt ruházati illetmény keretösszegének 
maradványát az  ellátásért felelős honvédségi szervezetnek legkésőbb a  rendelkezési állomány kezdő napját 
megelőző munkanapon kell elszámolni.”

 (2) Az R. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az igényjogosult ruházati utalványfüzet terhére történő anyagátvételre a ruházati illetményének elszámolásáig 
jogosult.”

10. §  Az R. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A ruházati illetmény terhére történő ruházati ellátás
19/A. § (1) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány a köznapi 
és társasági ruházatát utalványfüzet terhére szerzi be a Katonai Ruházati Ellátó Ponton, Méretes Szabóságnál vagy 
a  szolgáltatónál. A  15M gyakorló ruházattal és felszereléssel történő ellátás az  alapfelszerelési ruházati illetmény 
terhére az egyenruházat tényleges biztosításával és a Katonai Ruházati Ellátó Ponton keresztül történik.
(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány az  elhasználódott 
köznapi, társasági és 15 M gyakorló ruházat, valamint felszerelés pótlását a  ruházati illetménye terhére szerzi be 
a Katonai Ruházati Ellátó Pontnál, Méretes Szabóságnál vagy a szolgáltatónál.”

11. §  Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellátás körébe a társasági ruházati cikkek vonhatók be.”

12. §  Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) A  természetbeni ellátásra jogosultat – a  logisztikai utaltsági rendnek megfelelően – az  ellátásért felelős 
ruházati szakterület a ruházati raktári készletéből látja el mérethelyes ruházattal.
(2) A  hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt első ellátmányként a  15 M gyakorló ruházattal történő ellátását 
az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.
(3) A  legénységi állomány az  elhasználódott ruházatának a  cseréjét, utánpótlását az  ellátásért felelős ruházati 
szakterület hajtja végre.
(4) A  legénységi állomány tagja részére az  alapfelszerelési ellátmányt az  alapkiképzés megkezdésekor a  kiképzést 
végrehajtó honvédségi szervezet biztosítja. Az  így kiadott alapellátmány az  alapkiképzés befejezését követő 
beosztásba helyezés során is a legénységi állomány egyenruházati ellátását képezi.
(5) A  természetben ellátott részére – ha az  elhelyezése nem otthonában valósul meg – a  4.  mellékletben 
meghatározott változatok szerinti ágyfelszerelést kell biztosítani. Az ágynemű rendszeres cseréjéről és tisztításáról 
az ellátásért felelős ruházati szakterületnek kell gondoskodnia.
(6) Az állomány honvédelmi szervezetek közötti áthelyezése, vagy vezénylése során az alapfelszerelési ellátmányát 
a számviteli előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős honvédelmi szervezetek között át kell csoportosítani.
(7) Az igényjogosult részére természetbeni ellátás keretében biztosított egyenruházati szakanyagokról az ellátásért 
felelős ruházati szakterület méret szerinti operatív nyilvántartást vezet.
(8) Az ÖT állomány ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.
(9) Ha az ÖT állomány beosztásra történő felkészítésének és tényleges szolgálatteljesítésének helyszíne nem egyezik 
meg, a részére biztosított teljes önkéntes tartalékos alapfelszerelést mérethelyesen át kell adni.
(10) A honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre. 
A  honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt jogviszony megszűnését követően hivatásos vagy szerződéses állományba vett, 
felavatott tiszt, altiszt részére, az  állományba vételt megelőzően – szakmai végzettségének megfelelően, első 
beosztásától függően, a  haderőnemi és fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve – az  önálló szervnek tiszti, 
altiszti alapfelszerelést kell kiadni, valamint az  alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben alapfelszerelési ruházati 
illetményt kell hitelesíteni a tárgyévi norma alapján.
(11) A  természetben ellátottól a  jogviszonyának megszűnésével egyidejűleg a  kiadott egyenruházatot azonnali 
hatállyal be kell vonni.
(12) Közjogi méltóságok, politikai felsővezetők, közigazgatási államtitkárok, helyettes államtitkárok, illetve 
a  természetbeni ellátásra jogosultak részére kiadott ruházati szakanyagok egyedi elbírálás alapján a  Magyar 
Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének engedélyével saját 
tulajdonba adhatók.”

13. § (1) Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  KNBSZ hivatásos állományának öltözete egyenruházatból és polgári ruházatból áll, amelynek biztosítása 
utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadása nélkül valósul meg.”
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 (2) Az R. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  KNBSZ-hez vezényelt tiszt, altiszt az  utánpótlási ruházati utalványfüzetben biztosított ruházati illetményre 
az átvezénylés időpontjáig jogosult.”

14. §  Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A pénzbeli kifizetésekre való jogosultságot, valamint annak összegét a tárgyévi norma határozza meg.”

15. §  Az R. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben (a  továbbiakban: 
missziós feladat) részt vevő hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti, valamint a legénységi szerződéses állomány tagja 
a 3. mellékletben meghatározott ruházattal és felszereléssel kerül ellátásra.
(2) Ha a missziós feladat megkezdése előtt a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja nem rendelkezik 
a  ruházati szakanyagok átvételéhez elegendő ruházati illetménnyel, akkor kérelmeznie kell a  tárgyévet követő év 
utánpótlási ruházati illetményének a 17. § (3) bekezdése szerinti előrehozását.”

16. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

17. §  Az R.
a) 1. § 1. pontjában az „a ruházati szolgálat” szövegrész helyébe az „a ruházati szakterület” szöveg,
b) 2. alcím címében, 17. § (3) bekezdés a) pontjában a „parancsnok” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet 

vezetője” szöveg,
c) 2.  § (1)  bekezdésében az  „A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője (a  továbbiakban együtt: 

parancsnok)” szövegrész helyébe az „A honvédelmi szervezet vezetője” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a KREP-ből, RM-ből” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati 

Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból” szöveg,
e) 2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „a KREP-ből, az RM-ből” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati 

Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból” szöveg,
f ) 3.  §-ában az  „A Hjt. 214.  § (1a)  bekezdése szerinti önkéntes tartalékos kivételével az  igényjogosultak 

egyenruházati ellátása” szövegrész helyébe az „Az igényjogosultak egyenruházati ellátása” szöveg,
g) 4.  § (1)  bekezdésében a  „minimális egyenruházattal” szövegrész helyébe a  „minimális egyenruházattal, 

amelynek biztosítása természetbeni ellátás keretében történik” szöveg,
h) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Próbaidős ruházati illetményre jogosult” szövegrész helyébe a  „Próbaidős 

természetbeni ruházati ellátásra jogosult” szöveg,
i) 5.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe az  „önkéntes tartalékos 

(a továbbiakban: ÖT)” szöveg,
j) 6.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, 7.  § (2)  bekezdés j)  pontjában az „önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe 

az „ÖT” szöveg,
k) 7.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „a Hjt.” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 

CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
l) 10. § (2) bekezdésében az „A KREP-ben, az RM-ben” szövegrész helyébe az „A Katonai Ruházati Ellátó Pontnál, 

a Méretes Szabóságnál” szöveg,
m) 10. § (5) bekezdésében az „a KREP, az RM vagy a szolgáltató” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati Ellátó 

Pont, a Méretes Szabóság, a szolgáltató vagy a ruházati szakterület képviselője” szöveg,
n) 13. § (1) bekezdésében a „KNBSZ” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: 

KNBSZ)” szöveg,
o) 17.  § (4)  bekezdésében az  „elvesztését” szövegrész helyébe az  „elvesztését, megrongálódását, 

megsemmisülését” szöveg,
p) 18.  §-ában a  „jogosulatlanság fennállásakor” szövegrész helyébe a  „jogosultság megszűnésének esetén” 

szöveg,
q) 19. § (6) bekezdésében a „(2) bekezdés a) és e) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) pontja” szöveg,
r) 25. § (4) bekezdésében az „A hadszíntéren” szövegrész helyébe az „A műveleti területen” szöveg
lép.
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18. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § 4. pontjában a „természetbeni” szövegrész,
b) 1. § 5. pontja,
c) 1. § 7. pontja,
d) 1. § 9. pontjában az „(a továbbiakban: KREP)” szövegrész,
e) 6. § (3) bekezdése,
f ) 9/A. §-a,
g) 17. § (2) bekezdése,
h) 19. § (2) bekezdésében a „meg nem hosszabbított” szövegrész,
i) 9. alcíme,
j) 28. §-a.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„1. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. AZ ALAPFELSZERELÉSI RUHÁZATI ILLETMÉNYBE TARTOZÓ ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1.1. Köznapi, társasági és hallgatói díszruházat

A B C D E F G H I J K L M N

1

Megnevezés

M
ér

té
ke

gy
sé

g

Hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja részére

H
on

vé
d 

tis
zt

je
lö

lt

2

Á
lta

lá
no

s

Ej
tő

er
ny

ős

Re
pü

lő
sz

er
el

ő

Lé
gi

er
ős

H
ad

ih
aj

ós

3 Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő

4 Köznapi Bocskai-sapka szerelve db 1   1                  

5 Köznapi sapka db 1 1 1 1             1 1

6 Sötétkék köznapi sapka db         1 1 1 1 1 1    

7 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve db                 1      

8 Társasági Bocskai-sapka szerelve db 1   1                  

9 Sötétkék tányérsapka szerelve db         1   1          

10 Hadihajós társasági tányérsapka szerelve db                 1      

11 Női kalap szerelve db   1   1                

12 Fekete női kalap szerelve db   1   1   1   1   1    

13 Nyaksál db 1   1                  

14 Fekete nyaksál db         1   1   1      

15 Női nyaksál db   1   1                

16 Női fekete nyaksál db           1   1   1    

17 Köznapi zubbony db 1   1               1  

18 Sötétkék köznapi zubbony db         1   1   1      

19 Köznapi pantalló db 2   2               1  

20 Sötétkék köznapi pantalló db         2   2   2      

21 Köznapi női zubbony db   1   1               1

22 Sötétkék köznapi női zubbony db           1   1   1    

23 Köznapi női szoknya db   1   1               1
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24 Sötétkék köznapi női szoknya db           1   1   1    

25 Köznapi női pantalló db   1   1               1

26 Sötétkék női köznapi pantalló db           1   1   1    

27 Társasági zubbony db 1   1                  

28 Sötétkék társasági zubbony db         1   1          

29 Hadihajós társasági zubbony db                 1      

30 Fekete társasági pantalló db 1   1               1  

31 Sötétkék társasági pantalló db         1   1   1      

32 Társasági női kosztümkabát db   1   1                

33 Sötétkék társasági női kosztümkabát db           1   1   1    

34 Fekete társasági női szoknya db   1   1                

35 Sötétkék társasági női szoknya db           1   1   1    

36 Fekete női pantalló db                       1

37 Posztóköpeny db 1   1                  

38 Sötétkék posztóköpeny db         1   1   1      

39 Női köpeny béléssel db   1   1               1

40 Sötétkék női köpeny béléssel db           1   1   1    

41 3/4-es ballonkabát db 1   1               1  

42 Sötétkék 3/4-es ballonkabát db         1   1   1      

43 Női ballonkabát db   1   1               1

44 Sötétkék női ballonkabát db           1   1   1    

45 4/4-es ballonkabát db 1   1               1  

46 Sötétkék 4/4-es ballonkabát db         1   1   1      

47 Köznapi nyakkendő db 1   1               1  

48 Fekete köznapi nyakkendő db         1   1   1      

49 Köznapi női nyakkendő db   1   1               1

50 Fekete köznapi női nyakkendő db           1   1   1    

51 Fekete társasági nyakkendő db 1   1   1   1   1      

52 Fekete társasági női nyakkendő db   1   1   1   1   1    

53 Köznapi ing hosszú ujjú db 1   1               1  

54 Köznapi ing rövid ujjú db 1   1               1  

55 Világoskék köznapi ing hosszú ujjú db         1   1   1      
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56 Világoskék köznapi ing rövid ujjú db         1   1   1      

57 Köznapi női ing hosszú ujjú db   1   1               1

58 Köznapi női ing rövid ujjú db   1   1               1

59 Világoskék köznapi női ing hosszú ujjú db           1   1   1    

60 Világoskék köznapi női ing rövid ujjú db           1   1   1    

61 Társasági fehér ing hosszú ujjú db 1   1   1   1   1   1  

62 Társasági fehér női ing hosszú ujjú db   1   1   1   1   1   1

63 Társasági fehér ing rövid ujjú db 1 1 1 1 1 1

64 Társasági fehér női ing rövid ujjú db 1 1 1 1 1 1

65 Barna zokni pár 3   3               3  

66 Hosszú ujjú ingblúz db 1   1                  

67 Hosszú ujjú világoskék ingblúz db         1   1   1      

68 Hosszú ujjú női ingblúz db   1   1                

69 Hosszú ujjú világoskék női ingblúz db           1   1   1    

70 Fekete zokni pár 1   1   3   3   3   1  

71 Félcipő pár 1   1               1  

72 Fekete félcipő pár 1   1   2   2   2   1  

73 Női cipő pár   1   1               1

74 Fekete női cipő pár   1   1   2   2   2   1

75 Gyakorló pulóver db 1 1 1 1             1 1

76 Sötétkék gyakorló pulóver db         1 1 1 1 1 1    

77 Bőrkesztyű pár 1 1 1 1             1 1

78 Fekete bőrkesztyű pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

79 Deréköv db 1 1 1 1             1 1

80 Fekete deréköv db 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2    

81 Köznapi paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

82 Köznapi paroli évfolyamjelzés pár                     1 1

83 Társasági paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1        

84 Csillag db 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2    

85 Hadihajós rendfokozati jelzés pár                 1 1    

86 Vállzsinór db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

87 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1   1   1   1   1   1  
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88 Állományt kifejező jelvény db 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    

89 Névkitűző db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

90 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1   1   1   1   1      

91 Rendfokozati jelzés női köpenyre pár   1   1   1   1   1    

92 Paroli posztóköpenyre pár 1   1   1   1   1      

93 Paroli női köpenyre pár   1   1   1   1   1   1

94 Végzettséget kifejező jelvény db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

95 Fegyvernemi jelvény pár 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

96 Szúrósgomb db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

97 Csapatkarjelzés köznapi db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

98 Csapatjelvény db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

99 Hímzett köznapi évfolyamjelzés pár                     2 2

100 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 3 3                

101 Hímzett sötétkék köznapi rendfokozati jelzés pár         3 3 3 3 3 3    

102 Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

103 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés pár                     1 1

104 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

105 Hímzett név felirat tépőzáras db 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

106 Hímzett államjelzés tépőzáras db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

107 Hallgatói díszzubbony db                     1  

108 Hallgatói női díszzubbony db                       1

109 Nyakgallér db                     1 1

110 Évfolyamjelzés díszzubbonyra pár                     1 1

111 Hallgatói díszcsákó szerelve db                     1 1

112 Nadrágtartó db                     1 1

113 Fehér kesztyű pár                     1 1
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1.2. Hadi- (gyakorló) ruházat

  A B C D E F G H I J K

1

Megnevezés

M
ér

té
ke

gy
sé

g

Hivatásos és szerződéses tiszti, 
altiszti állomány 

Le
gé

ny
sé

gi

H
on

vé
d 

tis
zt

je
lö

lt

H
on

vé
d 

al
tis

zt
-je

lö
lt

Önkéntes Tartalékos

M
eg

je
gy

zé
s

2

Katonai szervezet 
készletéből 

természetbeni 
ellátás keretében

Katonai 
Ruházati Ellátó 

Ponton 
keresztül, 
ruházati 

illetmény 
terhére Ö

nk
én

te
s 

M
űv

el
et

i 
Ta

rt
al

ék
os

Ö
nk

én
te

s T
er

ül
et

-
vé

de
lm

i T
ar

ta
lé

ko
s

Ö
nk

én
te

s V
éd

el
m

i 
Ta

rt
al

ék
os

Ö
nk

én
te

s 
Ka

to
na

i 
Sz

ol
gá

la
t

3 15M gyakorló sapka db 1   1 1 1       1
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

4 15M gyakorló kalap db 1   1 1 1        
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

5 Sisaksapka db 1   1 1 1   1   1
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

6 15M gyakorló sisakborító db 1   1 1 1        
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

7 Nedvszívó kendő (porvédő sál) db   1 1 1 1        
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

8 15M gyakorló téli fejvédő db   1 1 1 1        
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

9 15M kiképzési / műveleti zubbony db 2 2 4 2 2       2
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

10 15M kiképzési / műveleti nadrág db 2 2 4 2 2       2
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

11 15M gyakorló esővédő kabát db 1   1 1 1       1
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

12 15M gyakorló polárpulóver db 1   1 1 1       1
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

13 15M gyakorló esővédő poncho db 1   1            
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

14 15M gyakorló esővédő nadrág db 1   1 1 1        
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

15 Téli kesztyű pár   1 1 1 1 1 1 1 1
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16 Téli felső db   2 2 2 2 1 1 1 1

17 Téli alsó db   2 2 2 2 1 1 1 1

18
15M hosszú ujjú gyakorló harci 
póló

db   2 2            
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

19 15M gyakorló póló/gyakorló póló db 4 3 7 4 4 3   3 4
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

20 Gyakorló zokni pár   7 7 7 7 3 3 3 3
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

21 Bakancs HAIX Nepal Pro pár 1 1 2 1 1       1
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

22  Hevederöv db   1 1 1 1 1 1 1 1

23 Bakancstisztító készlet db   1 1 1 1        

24 Varrókészlet db   1 1 1 1        

25 Elemlámpa db   1 1            

26 Multifunkciós zsebkés db   1 1            

27 Hálózsák db 1   1 1 1        

28 Hálózsák lepedő db 2   2 2 2        

29 Hátizsák db 1   1            

30 Kulacs evőcsészével db 1   1 1 1 1     1

31 Evőeszköz készlet db   1 1 1 1 1 1    

32 Hímzett névfelirat tépőzáras db 4   4 4 4 2 2   2

33
Hímzett gyakorló rendfokozati 
jelzés

db 5   5 5 5 2 2   2

34 Hímzett államjelző db 4   4 4 4 2 2   2

35 Hímzett színes nemzeti színű pajzs db 4   4 4 4   2   2

36 Gyakorló csapatkarjelzés db 2 1 2     2 2    

37
Különleges katonai képességet 
kifejező karfelirat (külön igény 
szerint)

db   4 4            

38
Szakcsapatot és vezetési szintet 
kifejező hímzett felirat

db 2 2 2

39 Bakancsápoló tub   1 1 1 1        
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40 90 M nyári gyakorló sapka db           1   1  

41 90 M téli gyakorló sapka db           1   1  

42 Fekete barett sapka szerelve db             1    

43 Csősál db           1 1 1  

44 90 M gyakorló zubbony db           2   2  

45 90 M gyakorló nadrág db           2   2  

46 90 M/2008 M gyakorló kabát db           1   1  

47
90 M/2008 M gyakorló kabátbélés 
(polárpulóver)

db           1   1  

48 2000 M gyakorló zubbony db           2   2  

49 2000 M gyakorló nadrág db           2   2  

50 93 M esővédő zubbony db           1   1  

51 Szakmai sál (fegyvernemi színű) db   1 1 1 1 1      
Feladat függvényében  

az ÖT állomány részére kiadható.

52 Tartalékos szolgálati bakancs pár           1 1 1  

53
Gyakorló paroli rendfokozati jelzés 
tépőzáras

pár           2   2  

54
Önkéntes tartalékos hímzett 
karfelirat

db           2 2    

55 Málhazsák db 1   1     1 1    

56 Rohamsisak db 1   1 1 1 1 1    

57 90 M tereptarka sisakborító db           1      

58 Brit gyakorló zubbony db             2    

59 Brit gyakorló nadrág db             2    

60 Brit gyakorló kabát db             1    

61 Brit polárpulóver db             1    

62 Brit gyakorló póló db             5    

63 Brit hosszú ujjú harci poló db             1    
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1.3. Sportfelszerelés

A B C D E F G H I

1

Megnevezés

M
ér

té
ke

gy
sé

g

Honvéd tisztjelölt Honvéd altiszt-jelölt

M
eg

je
gy

zé
s

2

Pr
ób

ai
dő

 a
la

tt

Pr
ób

ai
dő

t 
kö

ve
tő

en

Pr
ób

ai
dő

 a
la

tt

Pr
ób

ai
dő

t 
kö

ve
tő

en

3 Ffi. Nő Ffi. Nő

4 Táska db 1 1 1 1 1 1

5 Melegítő öltöny db 1 1 1 1 1 1

6 Sportpóló db 1 1 1 1 1 1

7 Sportnadrág db 1 1 1 1 1 1

8 Sportzokni pár 2 2 2 2 2 2
Kiadást követően  
az igényjogosult  

tulajdonába kerül.
”
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2. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„2. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1

Megnevezés

M
ér

té
ke

gy
sé

g

Ezredes dandártábornoki 
kinevezésekor

Őrmester és törzsőrmester 
tisztté, főtörzsőrmester 

zászlóssá vagy tisztté történő 
előléptetésekor

a Hjt. 57. § (1) bekezdése szerint

2 magasabb rendfokozatba akinek részére alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg

3 kinevezett ezredes előléptetett főtörzsőrmester dandártábornok zászlós

4

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

Á
lta

lá
no

s

Lé
gi

er
ős

5 Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő Ffi. Nő

6 Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1

7 Köznapi Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1

8 Köznapi Bocskai-sapka alti. szerelve db 1

9 Köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1

10 Köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1

11 Köznapi sapka alti. db 1 1

12 Sötétkék köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1

13 Sötétkék köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1

14 Sötétkék köznapi sapka alti. db 1 1

15 Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1

16 Társasági Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1

17 Társasági Bocskai-sapka alti. szerelve db 1

18 Sötétkék tányérsapka tbk. szerelve db 1 1

19 Sötétkék tányérsapka szerelve db 1

20 Női kalap db 1

21 Fekete női kalap db 1 1

22 Köznapi zubbony tbk. db 1 1

23 Köznapi zubbony db 1

24 Sötétkék köznapi zubbony tbk. db 1 1
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25 Sötétkék köznapi zubbony db 1

26 Köznapi pantalló tbk. db 1 1

27 Köznapi pantalló db 1

28 Sötétkék köznapi pantalló tbk. db 1 1

29 Sötétkék köznapi pantalló db 1

30 Köznapi női zubbony tbk. db 1 1

31 Köznapi női zubbony db 1

32 Sötétkék köznapi női zubbony tbk. db 1 1

33 Sötétkék köznapi női zubbony db 1

34 Köznapi női pantalló tbk. db 1 1

35 Köznapi női pantalló db 1

36 Sötétkék női köznapi pantalló tbk. db 1 1

37 Sötétkék női köznapi pantalló db 1

38 Társasági zubbony tbk. db 1 1

39 Társasági zubbony ti. db 1 1 1

40 Társasági zubbony alti. db 1

41 Sötétkék társasági zubbony tbk. db 1 1

42 Sötétkék társasági zubbony db 1

43 Fekete társasági pantalló tbk. db 1 1

44 Fekete társasági pantalló ti. db 1 1 1

45 Társasági pantalló alti. db 1

46 Sötétkék társasági pantalló tbk. db 1 1

47 Sötétkék társasági pantalló db 1

48 Társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1

49 Társasági női kosztümkabát db 1 1 1

50 Sötétkék társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1 1

51 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1

52 Fekete társasági női szoknya db 1 1

53 Társasági női szoknya alti. db 1

54 Posztóköpeny tbk. db 1 1
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55 Posztóköpeny db 1

56 Sötétkék posztóköpeny tbk. db 1 1

57 Sötétkék posztóköpeny db 1

58 Női köpeny béléssel tbk. db 1 1

59 Női köpeny béléssel db 1

60 Sötétkék női köpeny béléssel tbk. db 1 1

61 Sötétkék női köpeny béléssel db 1

62 Fekete társasági nyakkendő tbk. db 1 1 1 1

63 Fekete társasági nyakkendő db 1 1 1 1

64 Társasági nyakkendő alti. db 1

65 Fekete női társasági nyakkendő db 1 1

66 Női társasági nyakkendő alti. db 1

67 Félcipő pár 1

68 Fekete félcipő pár 1 1

69 Női cipő pár 1

70 Fekete női cipő pár 1 1

71 Deréköv db 1 1 1 1 1 1

72 Fekete deréköv db 1 1 1 1 1 1 1 1
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2. A REPÜLŐHAJÓZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN  
SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ 
SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A légiutas kísérési feladatokat ellátó állomány részére feladat függvényében biztosítható.)

A B C D

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Megjegyzés

2 2003 M repülőhajózó overall db 2

3 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel db 1

4 2003 M téli repülőhajózó ing db 2
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

5 2003 M téli repülőhajózó alsó db 2
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

6 2003 M nyári repülőhajózó ing db 2
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

7 2003 M nyári repülőhajózó alsó db 2
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

8 2003 M nyári repülőhajózó zokni pár 3
Kiadást követően az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

9 2003 M nyári repülőhajózó kesztyű pár 2

10 Repülőhajózó bakancs pár 1

3. REPÜLŐSZERELŐ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT 
TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS 
RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Repülőszerelő zubbony db 2

3 Repülőszerelő nadrág db 2

4 Repülőszerelő bakancs db 1

4. HARCKOCSIZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT 
TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS 
RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Harckocsizó kabát db 1

3 Harckocsizó overál béléssel db 2

4 Barett sapka szerelve db 1

5 Harckocsizó kesztyű pár 2
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5. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ 
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés

2 Koronaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2

3 Koronaőr sapkajelvény db 1 0,2

4 Koronaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre db 9 2

5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgő díszzubbony db 1 0

9 Koronaőr zubbonygomb füles db 23 3

10 Koronaőr ujjagomb rugós db 11 2

11 Koronaőr állományt kifejező jelvény db 1 0,2

12 Koronaőr karjelzés db 1 0,2

13 Koronaőr díszelgő paroli pár 1 0,2

14 Koronaőr fegyvernemi jelvény db 4 2

15 Csillag 15 mm-es db 6 0

16 Koronaőr vállfődísz db 2 0,5

17 Névkitűző db 1 0

18 Koronaőr lovagló nadrág db 1 0

19 Koronaőr díszöv db 1 0,2

20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2

21 Koronaőr csizma pár 1 0

22 Koronaőr mellzsinór db 1 0,2

23 Díszelgő kesztyű pár 4 1

24 Nadrágtartó db 1 0,2

25 Póló db 5 0

26 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
Kiadást követően  
az igényjogosult  

tulajdonába kerül.

27 Téli gyakorló zokni pár 3 0
Kiadást követően  
az igényjogosult  

tulajdonába kerül.

28 Koronaőr díszköpeny db 3 1

29 Paroli posztóköpenyre skarlátpiros pár 1 0,2

30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2

31 Vállzsinór db 1 0,2

32 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2
Tiszt részére  
biztosítandó.

33 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1
Tiszt részére  
biztosítandó.
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34 Polár nyakravaló db 1 0,2
Kiadást követően  
az igényjogosult  

tulajdonába kerül.

6. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE PALOTAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ 
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés

2 Palotaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 1

3 Palotaőr sapkajelvény db 1 0,2

4 Palotaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre db 10 2

5 Topán alátét palackzöld db 1 0,1

6 Topán veret db 1 1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgő díszzubbony db 2 0

9 Palotaőr zubbonygomb füles db 32 5

10 Palotaőr ujjagomb rugós db 17 3

11 Palotaőr állományt kifejező jelvény db 2 0,2

12 Palotaőr karjelzés db 2 0,2

13 Palotaőr díszelgő paroli pár 2 0,2

14 Palotaőr fegyvernemi jelvény db 6 2

15 Csillag 15 mm-es db 12 0

16 Palotaőr vállfődísz db 4 1

17 Névkitűző db 2 0

18 Palotaőr lovagló nadrág db 2 0

19 Palotaőr díszöv db 1 0,2

20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2

21 Palotaőr nyári csizma pár 1 0

22 Palotaőr téli csizma pár 1 0

23 Palotaőr mellzsinór db 1 0,2

24 Díszelgő kesztyű pár 5 1

25 Nadrágtartó db 1 0,2

26 Póló db 5 0

27 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

28 Téli gyakorló zokni pár 3 0
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

29 Palotaőr díszköpeny db 1 0

30 Paroli posztóköpenyre palackzöld pár 1 0,2

31 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2

32 Téli ing db 1 0,1
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33 Téli alsó db 1 0,1

34 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2
Tiszt részére  
biztosítandó.

35 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1
Tiszt részére  
biztosítandó.

36 Polár nyakravaló db 1 0,2
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

7. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE DÍSZZÁSZLÓALJÁNAK DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, 
KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS 
MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés

2 Díszelgő Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2

3 Kerek sapkajelvény db 1 0,2

4
Társasági szúrósgomb sapkára,  
díszköpenyre

db 13 2

5 Topán alátét optikai fehér db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgő díszzubbony db 1 0

9 Zubbonygomb füles db 23 3

10 Ujjagomb rugós db 11 2

11 Díszelgő állományt kifejező jelvény db 1 0,2

12 Díszelgő karjelzés db 1 0,2

13 Díszelgő paroli pár 1 0,2

14 Csillag 15 mm-es db 6 0

15 Díszelgő vállfődísz db 3 1

16 Névkitűző db 1 0

17 Díszelgő lovagló nadrág db 1 0

18 Díszelgő díszöv db 1 0,2

19 Kardtartó csatlék klt 1 0,2

20 Díszelgő csizma pár 1 0

21 Díszelgő mellzsinór db 1 0,2

22 Fehér kesztyű pár 5 1

23 Nadrágtartó db 1 0,2

24 Póló db 5 0

25 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

26 Téli gyakorló zokni pár 3 0
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.
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27 Díszelgő díszköpeny db 1 0

28 Díszelgő paroli díszköpenyre pár 1 0,2

29 Paroli posztóköpenyre optikai fehér pár 1 0,2

30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre db 1 0,1

31 Téli ing db 1 0,1

32 Téli alsó db 1 0,1

33 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2
Tiszt részére  
biztosítandó.

34 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1
Tiszt részére  
biztosítandó.

35 Polár nyakravaló db 1 0,2
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

8. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR SZOLGÁLATI ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ 
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés

2 Bocskai sapka köznapi szerelék nélkül db 1 0,2

3 Koronaőr sapkajelvény db 1 0,2

4 Koronaőr szúrósgomb sapkára db 4 1

5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór köznapi db 1 0,2

8 Köznapi öltöny db 1 0

9 Koronaőr zubbonygomb füles db 8 2

10 Koronaőr ujjagomb rugós db 6 1

11 Koronaőr állományt kifejező jelvény db 3 0,2

12 Koronaőr karjelzés db 1 0,2

13 Paroli köznapi öltönyre skarlátpiros pár 1 0,2

14 Koronaőr fegyvernemi jelvény db 2 0,5

15 Csillag 15 mm-es db 6 0

16 Névkitűző db 1 0

17 Köznapi ing hosszú ujjú db 3 0,2

18 Bokazokni barna pár 3 0
Kiadást követően  
az igényjogosult 

tulajdonába kerül.

19 Köznapi félcipő barna pár 1 0

20 Nyakkendő barna köznapi db 1 0,1

21 Fehér kesztyű pár 2 1

22 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1 0,1

23 Deréköv barna db 1 0,1

24 Nadrágtartó db 1 0,2
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25 Taktikai deréköv db 1 0,1

26 Pisztolytartó db 1 0,1

27 Tártartó db 1 0,1

28 Gázspray tartó db 1 0,1

29 Bilincstartó db 1 0,1

9. A HONVÉDSÉG PROTOKOLLÁRIS FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ 
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete 
terhére köteles átvenni.)

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Társasági zubbony db 1

3 Fekete társasági pantalló db 1

4 Fekete félcipő db 1

10. A LÉGIUTAS KÍSÉRÉSI FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNY KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI 
ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS FORMARUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A civil formaruházat pótlása a katonai szervezet intézményi költségvetés terhére csapathatáskörben történik.)

10.1. Női légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Egészruha db 2

3 Női zakó db 1

4 Női kabát db 1

5 Kendő db 1

6 Kitűző db 1

10.2. Férfi légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Férfi nadrág db 2

3 Férfi zakó db 1

4 Férfi mellény db 1

5 Férfi kabát db 1

6 Díszzsebkendő db 1

7 Ing db 5

8 Nyakkendő db 1

9 Kitűző db 2
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11. A KATONAZENEKAROK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI 
ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete 
terhére köteles átvenni.)

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Általános, férfi, tiszt, altiszt

3 Zenész Bocskai-sapka db 1

4 Társasági zubbony db 1

5 Fekete társasági pantalló db 1

6 Díszköpeny db 1

7 Fekete félcipő pár 1

8 Fehér kesztyű pár 1

9 Díszzsinór db 1

10 Lyra karjelzés pár 1

11 Általános, nő, tiszt, altiszt

12 Fekete női kalap db 1

13 Társasági női kosztümkabát db 1

14 Fekete társasági női szoknya db 1

15 Fekete társasági női pantalló db 1

16 Női zenészköpeny béléssel db 1

17 Fekete női cipő pár 1

18 Fehér kesztyű pár 1

19 Díszzsinór db 1

20 Lyra karjelzés pár 1

21 Légierős, férfi, tiszt, altiszt

22 Sötétkék tányérsapka db 1

23 Sötétkék társasági zubbony db 1

24 Sötétkék társasági pantalló db 1

25 Sötétkék posztóköpeny db 1

26 Fekete félcipő pár 1

27 Fehér kesztyű pár 1

28 Díszzsinór db 1

29 Lyra karjelzés pár 1

30 Légierős, nő, tiszt, altiszt

31 Fekete női kalap db 1

32 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1

33 Sötétkék társasági női szoknya db 1

34 Sötétkék társasági női pantalló db 1

35 Sötétkék női köpeny béléssel db 1

36 Fekete női cipő pár 1

37 Fehér kesztyű pár 1

38 Díszzsinór db 1

39 Lyra karjelzés pár 1
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12. A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ KATONÁK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA 
TARTOZÓ RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D

1 Megnevezés Mennyiség
Jogosultságra való 

időszak
Megjegyzés

2 Általános, férfi, tiszt, altiszt
Altisztnek barna színben 

biztosítandó.

3 Társasági Bocskai-sapka szerelve 1 darab szükség szerint

4 Nyaksál 1 darab szükség szerint

5 Társasági zubbony 1 darab szükség szerint

6 Fekete társasági pantalló 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

7 Posztóköpeny 1 darab szükség szerint

8 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint

9 Fekete társasági nyakkendő 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

10 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

11 Fekete félcipő 1 pár szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

12 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint

13 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

14 Általános, nő, tiszt, altiszt
Altisztnek barna színben 

biztosítandó.

15 Női kalap szerelve 1 darab szükség szerint

16 Női nyaksál 1 darab szükség szerint

17 Társasági női kosztümkabát 1 darab szükség szerint

18 Fekete társasági női szoknya 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

19 Női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint

20 Női ballonkabát 1 darab szükség szerint

21 Fekete társasági női nyakkendő 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

22 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

23 Fekete női cipő 1 pár szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

24 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint

25 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint
A cikkek kellékanyagokkal 

szerelve értendő.

26 Légierős, férfi, tiszt, altiszt
Altisztnek barna színben 

biztosítandó.

27 Sötétkék tányérsapka szerelve 1 darab szükség szerint

28 Fekete nyaksál 1 darab szükség szerint

29 Sötétkék társasági zubbony 1 darab szükség szerint

30 Sötétkék társasági pantalló 1 darab szükség szerint

31 Sötétkék posztóköpeny 1 darab szükség szerint

32 Sötétkék 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint
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33 Fekete társasági nyakkendő 1 darab szükség szerint

34 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

35 Fekete félcipő 1 pár szükség szerint

36 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint

37 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint

38 Légierős, nő, tiszt, altiszt
Altisztnek barna színben 

biztosítandó.

39 Fekete női kalap szerelve 1 darab szükség szerint

40 Női fekete nyaksál 1 darab szükség szerint

41
Sötétkék társasági női  
kosztümkabát

1 darab szükség szerint

42 Sötétkék társasági női szoknya 1 darab szükség szerint

43 Sötétkék női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint

44 Sötétkék női ballonkabát 1 darab szükség szerint

45 Fekete társasági női nyakkendő 1 darab szükség szerint

46 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

47 Fekete női cipő 1 pár szükség szerint

48 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint

49 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint
”

3. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„3. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A TÖRZSEK ÉS KONTINGENSEK ÉS FELAJÁNLOTT ERŐK RUHÁZATI NORMÁINAK ÖSSZETÉTELE ÉS 
MENNYISÉGE

A B C D E F

1. Megnevezés Me.
Alapnorma/ 
kiegészítő

Raktári készlet Megjegyzés
Feladatfüggő 
raktári készlet

2. 15 M műveleti zubbony db 3 0,2 2,14  

3. 15 M műveleti nadrág db 3 0,2 2,14  

4. 15 M hosszú ujjú harci póló db 2 1 1  

5. 15 M gyakorló kalap db 1 0,2 4  

6. 15 M gyakorló sapka db 1 0,2 4  

7. 15 M gyakorló esővédő kabát db 1 0,2 4  

8. 15 M polárpulóver (kabátbélés) db 1 0,2 4  

9. 15 M gyakorló esővédő nadrág db 1 0,1 4  

10. 15 M meleg kabátbélés esővédő db 1 0,2 8,15  

11. 15 M meleg nadrágbélés esővédő db 1 0,1 8,15  

12. 15 M esővédő poncho db 1 0,1 8,15  

13.
15 M hevederöv tépőzáras/ 
Hevederöv tépőzáras

db 1 0,1 4  

14. Sisaksapka db 1 0,1 4  

15. Gyakorló póló db 4 2 1  
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16. Bakancs pár 2 0,2 4  

17.
15 M gyakorló zokni/Nyári gyakorló 
zokni

pár 7 0 1,9  

18. Téli ing db 2 0,2 1  

19. Téli alsó db 2 0,2 1  

20. Evőeszköz készlet db 1 0,1 1,5  

21. Gyakorló kesztyű/Kötött téli kesztyű pár 1 0,2 1  

22. Téli gyakorló fejvédő db 1 0,1 1  

23. AK tártartó védőmellényhez db 5 0,5 7,8,15  

24. Pisztoly tártartó védőmellényhez db 3 0,1 8,15  

25. Gránáttartó dupla védőmellényhez db 2 0,1 7,8,15  

26. Egészségügyi zseb védőmellényhez db 1 0,1 8,15  

27. Rádiótartó védőmellényhez db 1 0,1 8,15  

28. Általános zseb védőmellényhez db 1 0,1 8,15  

29. Többcélú táska védőmellényhez db 1 0,1 8,15  

30. Kulacstartó védőmellényhez db 2 0,1 8,15  

31. Térdvédő pár 1 0,1 8,15  

32. Könyökvédő pár 1 0,1 8,15  

33. Mosóháló db 2 0,1 1  

34. Hímzett név felirat sivatagi tépőzáras db 4 0 1,3  

35.
Hímzett államjelzés sivatagi  
tépőzáras

db 4 0 1,3  

36. Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 4 0 1,3  

37. Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés db 5 0 1,3  

38. Megfigyelő sátor db 1 0,1 8,15  

39. Hálózsák db 1 0,1 8  

40. Hálózsák lepedő db 2 0,1 8  

41. Önfelfújódó matrac db 1 0,1 8,15  

42. Tengerészzsák lakattal db 2 0,1 2,15  

43. Kevlár sisak/Rohamsisak db 1 0,1 8,15  

44. Hátizsák db 1 0,1 2  

45. Elemlámpa db 1 0,1 8,15  

46. Ballisztikai porvédő szemüveg db 1 0,1 2,10,11,13,15  

47. Háti italhordó db 1 0,1 8,10,11,13,15  

48. Necckendő drapp db 1 0,2 1,5,10,11,13,15  

49. Moszkítóháló db 1 1,2 8,10,11,13,15  

50. Gyakorló csapatkarjelzés db 2 0 6  

51. Kék szakmai sál db 1 0,1 1,11  

52. Baseball sapka ENSZ db 1 0,1 1,3,11,13  

53. Barett sapka világoskék db 1 0,2 1,3,11,13  

54. Barett sapka zöld db 1 0,2 1,12  

55. Hímzett sapkajelvény lövész db 1 0 1,3,12  
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56. 96 M őrruha db 1,1

57. Jól láthatóságot biztosító felszerelés klt. 1,1

58. Testvédő felszerelés klt. 1,5

59. Műanyag pajzs db 1,5

60. Kevlár sisak arc- és tarkóvédővel db 1,1

61. Gumibot db 1,1

62. Patentbilincs db 1,1

63. Teleszkópos rendőrbot db 1,1

64. Téli álcaruha db 1,1

65. Gumicsizma db 1,1

2. AZ 1. PONTBAN FOGLALT TÁBLÁZAT E OSZLOPÁBAN FOGLALT MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

1: A tiszt és altiszt ruházati utalványfüzete terhére a KREP-ből veszi át, a szerződéses legénységi állományú katona 
ellátása csapathatáskörben, a természetbeni ellátás keretében történik.
2: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladat- 
végrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult által leadásra kerül az MH 64. LE részére.
3: A tényleges feladat végrehajtása esetén, a kiküldetés befejezését követően a szerződéses legénységi állományú 
katona tulajdonába térítésmentesen kerül.
4: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladat- 
végrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult használatában marad. Ha az  igényjogosult részben 
vagy egészében rendelkezik a ruházattal, úgy részére csak a norma szerinti különbözet adható ki. Ha a rendelkezésre 
álló ruházat elhasználódott és műveleti feladat végrehajtásra nem alkalmas, úgy az igényjogosult részére a minőségi 
cserét az állományilletékes katonai szervezet végzi.
5: Ha a misszió lejártát követő 1 éven belül az igényjogosult ismét vezénylésre kerül, nem biztosítható.
6: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. A honi területről nem 
biztosítható, a nemzetközi szervezetek által meghatározott karjelzések műveleti területen történő beszerzését a 
műveleti területen tartózkodó kontingens hajtja végre, a felkészülő kontingens parancsnokának az igénylése 
alapján. Tényleges feladat végrehajtása esetén az igényjogosult tulajdonába kerül.
7: Fegyvertelen (megfigyelő, tanácsadó), illetve kizárólag maroklőfegyverrel rendszeresített misszió esetén 
a gépkarabélyhoz és a kézigránáthoz tartozó felszerelés nem kerül biztosításra.
8: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja első ellátmányként 
a misszió megalakítása során. Műveleti területen marad, igény szerint utánpótlás a 64. LE-en keresztül.
9: Az anyag kiadást követően saját tulajdonba kerül.
10: MH IKBK részére.
11: UNFICYP, UNIFIL, egyéni részére.
12: MH KFOR, MH EUFOR részére.
13: EUTM Szomália, EUTM Mali, Minurso, Minuska, EUMM Grúzia, RSM RNK, MH NTE, MH BSZ, MH KMK részére.
14: A felajánlott erők vonatkozásában a hazai készenlét idejére 15 M kiképzési gyakorló ruházattal helyettesíthető.
15: A felajánlott erők vonatkozásában a készenlét időszakában a szakanyagok központi raktárban, „pool készletben” 
kerülnek megalakításra. A szakanyagok kiadására tényleges feladat elrendelés esetén kerül sor.”
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4. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„4. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

AZ ÁGYFELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés

M
ér

té
k-

 
eg

ys
ég 1. változat 2. változat 3. változat

Mennyiség

2 Nagy tollpárna db 1

3 Kis tollpárna db 1

4 Paplan db 1

5 Nagy tollpárnahuzat db 1

6 Kis tollpárnahuzat db 1

7 Paplanhuzat db 1

8 Lepedő db 1 2

9 Műanyag tömésű fejpárna db 1

10 Műanyag tömésű fejpárnahuzat db 1

11 Hálótermi takaró / Pléd db 2

12 PH ágybetét db 1

13 Hálózsák db 1
”

A honvédelmi miniszter 1/2022. (I. 7.) HM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 12.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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2022. évi 1. szám
 

1. melléklet az 1/2022. (I. 7.) HM rendelethez

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht.  

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím- 
csoport név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási 

előleg
Rendelkezésre  

bocsátás módja
Visszafizetés  

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

5. 032025

Civil, 
érdekképviseleti 
szervek és 
alapítványok 
támogatása

A honvédelem érdekében 
tevékenykedő vagy  
a HM tevékenységét 
támogató feladatokban, 
projektekben részt vevő 
civil és érdekképviseleti 
szervezetek, valamint 
alapítványok, vagyonkezelő 
alapítványok, közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok 
támogatása.

A honvédelem érdekében tevékenykedő 
vagy a HM tevékenységét támogató 
feladatokban, projektekben részt vevő:
1. civil szervezetek, így különösen 
a) honvéd sportegyesületek, 
b) a katonai hagyományokat őrző és 
érdekvédelmi feladatokat ellátó 
egyesületek, 
c) sport- és kulturális egyesületek, 
d) a hadirokkantak, hadigondozottak 
egyesülete vagy szövetsége, 
e) hadisírgondozási és -kutatási 
feladatokat ellátó egyesületek, 
f ) oktatási és tudományos szövetségek; 
2. honvédségi érdekvédelmi szervek és 
nyugdíjasklubok; 
3. alapítványok, vagyonkezelő 
alapítványok, közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok, közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványok, 
közalapítványok.

pályázati úton vagy 
egyedi döntéssel nyújtható

egy összegben vagy 
teljesítményarányos 
részletekben
 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti 
felhatalmazó nyilatkozat, 
vagy külföldi illetőségű 
kedvezményezettnél 
zálogjog, óvadék, 
bankgarancia vagy 
kezesség

A Magyar Honvédség (a 
továbbiakban: MH) 
Szociálpolitikai Közalapítvány 
esetén az MH Parancsnoksága,  
a hadisírgondozással és 
-kutatással kapcsolatos 
támogatások esetében  
a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
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Határozatok

A Kormány 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozata
a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával  
(„Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjának új koncepciójával 

(a továbbiakban: Honvéd Város Fejlesztési Program), valamint annak keretében
a) az I. ütemben az 1. melléklet A) pontja szerinti beruházások soron kívüli előkészítésével és megvalósításával,
b) az I. ütemben az 1. melléklet B) pontja szerinti beruházás megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy az  annak keretében létrejövő 
vagyonelemek a Budapesti Honvéd Sportegyesület vagyonkezelésébe kerüljenek,

c) a II. ütemben a 2. melléklet A) pont 1–4. alpontja szerinti programelemek előkészítésével a Budapesti Honvéd 
Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Határozat) szerint, azzal, hogy a  Határozat 2.  pont a), b) és c)  alpontja szerinti beruházások esetében 
az előkészítési fázisokat – a Határozat 4. és 5. pontjától eltérően – az új koncepciónak megfelelően legkésőbb 
2022. december 31. napjáig kell megvalósítani, ezzel összefüggésben az  elszámolási és visszatérítési 
kötelezettség – a Határozat 7. pontjától eltérően – 2023. január 30. napja,

d) a II. ütemben a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek teljes körű előkészítésével,
e) a III. ütemben a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek teljes körű előkészítésével;

 2. a Honvéd Város Fejlesztési Program felelősének az  emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával;

 3. az 1.  melléklet A)  pontja szerinti beruházások és a  2.  melléklet A)  pont 5–9.  alpontja szerinti programelemek 
előkészítésére és megvalósítására, valamint a  2.  melléklet B)  pontja szerinti programelemek előkészítésére 
a Budapesti Honvéd Sportegyesületet jelöli ki;

 4. a 2. melléklet B) pontja szerinti programelemek megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  melléklet 

A)  pontja szerinti beruházások előkészítésére és megvalósítására 1 260 630 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  melléklet A)  pontja szerinti beruházások 

előkészítésére és megvalósítására 1 260 000 000 forint összegben támogatási jogviszony létesítéséről, elszámolási, 
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás tekintetében visszatérítési 
kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. az 1.  melléklet B)  pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási 
keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 899 371 662 forintban határozza meg;

 8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Kvtv.  1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 65. Budapesti Honvéd Sportegyesület 
kosárlabda öltözőépületének megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:
a) a 2022. év tekintetében a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 10. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést 

a Kormány részére a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek megvalósításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

honvédelmi miniszter
Határidő: a 2. melléklet A) pont 5–9. alpontja szerinti programelemek teljes körű előkészítését követően

 11. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és 
a  honvédelmi miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  2.  melléklet B)  pontja szerinti 
programelemek teljes körű előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2022. december 31.
 12. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere és 

a honvédelmi miniszter bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján 
gondoskodjon
a) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlan Honvédelmi 

Minisztérium vagyonkezelésében lévő 9321/57386 tulajdoni hányad,
b) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 27999 helyrajzi számú ingatlanon a  Honvéd Város 

Fejlesztési Program keretében létrejövő vagyonelemek
Budapesti Honvéd Sportegyesület vagyonkezelésébe adásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
honvédelmi miniszter

Határidő: az ingatlan tulajdonosi joggyakorlásának Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság részére történő átadását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A Honvéd Város Fejlesztési Program I. ütemébe tartozó beruházások

 A) A Budapesti Honvéd Sportegyesület által előkészítendő és megvalósítandó beruházások
1. Atlétika öltözőblokkok felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út  

53. szám alatti ingatlanon)
2. Fedett atlétikai pálya sportburkolatának a  cseréje (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, 

Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
3. Kosárcsarnok belső felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út  

53. szám alatti ingatlanon)
4. Központi épületben főzőkonyha kialakítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület,  

Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
5. Judo csarnok homlokzati, energetikai és belső felújítása (Budapest 27950/6 helyrajzi számú, Budapest  

XIII. kerület, Tüzér utca 56–58. szám alatti ingatlanon)
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6. Tornacsarnok energetikai fejlesztése, tetőszigetelés, szellőzés kiépítése (Budapest 27999 helyrajzi számú, 
Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

7. Dózsa György úti telephely általános rendezése és közműfejlesztése (Budapest 27999 helyrajzi számú, 
Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

 B) A  Beruházási Ügynökség által megvalósítandó kosárlabda öltözőépület építése (Budapest 27999 helyrajzi számú, 
Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

2. melléklet az 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A Honvéd Város Fejlesztési Program II. és III. ütemébe tartozó programelemek

 A) Honvéd Város Fejlesztési Program II. ütem
1. Sportuszoda (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti 

ingatlanon)
2. Multifunkciós sportcsarnok (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám 

alatti ingatlanon)
3. Kajak-kenu edzőközpont megújítása (Budapest 23796/29 helyrajzi számú, Budapest III. kerület, 

Hajógyári-sziget területén található ingatlanon)
4. Lég- és lézerfegyver lőtér (sportlövők, öttusa és futólövészet számára (Budapest 27999 helyrajzi számú, 

Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
5. Központi épület homlokzati felújítása, kerítések és bejáratok felújítása (Budapest 27999 helyrajzi számú, 

Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
6. Zsinagóga műemlék jellegű felújítása a tetőre, homlokzatra és a belső terekre kiterjedően (Budapest 27913/1 

helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 55. szám alatti ingatlanon),
7. Labdarúgó pálya kialakítása a  meglévő atlétikai pálya közepén (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest 

XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
8. Atlétika pálya felújítása és fejlesztése (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, 

Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
9. Honvédségi épületek bontása, telekegyesítés, tereprendezés (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest 

XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)

 B) Honvéd Város Fejlesztési Program III. ütem
1. Kosárlabda Akadémia, Honvédelmi Minisztérium kadét kollégiuma, Sporthotel (Budapest 27999 helyrajzi 

számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
2. Sportóvoda (Budapest, 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 53. szám alatti 

ingatlanon)
3. Üzemeltetési és raktározási épület (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, 

Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
4. Szabadtéri 33,3 méteres úszómedence (Budapest 27999 helyrajzi számú, Budapest XIII. kerület, 

Dózsa György út 53. szám alatti ingatlanon)
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 64/2021. (XII. 22.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 64/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

 1. A  Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 1.  melléklet 
(a továbbiakban: HM SZMSZ) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi államtitkár irányítja
a) a védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár,
b) a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
c) a Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos,
d) a HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság vezetőjének,
e) a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetőjének és
f ) a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály vezetőjének
tevékenységét.”

 2. A HM SZMSZ 14. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kabinetfőnök a miniszter munkájának közvetlen támogatása érdekében)
„1. közvetlenül kapcsolatot tart a HM és az MH felsővezetőivel, a belső ellenőrzési vezetővel, továbbá a gazdálkodási 
ügyekért felelős államtitkári főtanácsossal és a  Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári 
főtanácsossal, a  miniszteri biztossal, a  nemzeti hadfelszerelési igazgatóval, a  minisztériumi felsővezetők 
titkárságának titkárságvezetőivel, a  Miniszteri Titkárság vezetőjével, a  sajtófőnökkel, a  katonai főreferenssel, 
az integritás tanácsadóval, az adatvédelmi tisztviselővel, a biztonsági vezetővel, valamint a miniszteri kiadmányozási 
jogkört gyakorló vezetőkkel,”

 3. A HM SZMSZ 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelmi államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkárt távolléte, akadályoztatása, illetve 
a beosztás betöltetlensége esetén a honvédelmi államtitkár által írásban kijelölt személy vagy – szakterületenként – 
több személy helyettesíti.”
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 4. A HM SZMSZ a következő 12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos
23/A. § (1) A Kit. 29. § (3) bekezdése alapján az MH-val való kapcsolattartás céljából, humánpolitikai szakterületen 
–  amennyiben a  humánpolitikáért felelős helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve – a  honvédelmi államtitkár 
közvetlen irányítása alatt a Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos működik.
(2) A Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos a Kit. 57. § (1) bekezdés a) pont 
ad)  alpontja szerinti besorolású álláshelyet tölt be. Az  álláshely hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati 
jogviszonyban is betölthető.
(3) A  Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos a  (7)  bekezdésben felsorolt álló 
önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a  miniszter és a  honvédelmi államtitkár által 
meghatározott egyéb ügyekben – az  érintett államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, valamint a  HM VGH 
vezetőjével együttműködve, a  humánpolitikai szakterületen – gondoskodik az  MH-val való hatékony 
kapcsolattartásról.
(4) A Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos feladatai végrehajtása érdekében 
közvetlenül felvilágosítást, tájékoztatást, adatot kérhet a  minisztérium önálló szervezeti egységeinek vezetőitől és 
munkatársaitól.”

 5. A HM SZMSZ a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. Az altiszti főreferens
29/A.  § (1) Az  altiszti főreferens a  miniszter altiszti tanácsadójaként a  kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében 
teljesíti szolgálatát.
(2) Az altiszti főreferens
a) felelős a honvédelmi szervezetek altiszti és legénységi állományát érintően a miniszter irányítói tevékenységének 
támogatásáért,
b) javaslatot tesz a miniszter részére az altiszti és a legénységi állományt érintő stratégiai kérdések megoldására, és
c) a  miniszter felhatalmazása alapján tájékoztatja és eseti jelleggel képviseli az  altiszti és a  legénységi állományt 
az  őket érintő kérdésekben, részt vesz az  altiszti és a  legénységi állomány egészét érintő rendezvényeken, 
kapcsolatot tart az  MH vezénylő zászlósával, a  miniszter által meghatározott nemzetközi szervezetek vezénylő 
zászlósaival, rangidős altisztjeivel.
(3) Az  altiszti főreferens részletes feladat- és hatáskörét a  miniszter a  Miniszteri Kabinet ügyrendjében határozza 
meg.”

 6. A HM SZMSZ 34. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önálló szervezeti egység a  2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, illetve azokhoz 
kapcsolódóan)
„1. adatokat, információkat gyűjt, ezek összegezésével és elemzésével jelentéseket állít össze, felterjesztésekkel, 
jelentésekkel vezetői döntéseket kezdeményez, illetve tájékoztatást nyújt minisztériumi felsővezetők, 
a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos, a  Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős 
államtitkári főtanácsos, a miniszteri biztos és a kabinetfőnök munkájának elősegítése és a közfeladatok végrehajtása 
érdekében,”

 7. A HM SZMSZ 34. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önálló szervezeti egység a  2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, illetve azokhoz 
kapcsolódóan)
„10. háttéranyagot állít össze minisztériumi felsővezetők, a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos, 
a  Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, a  kabinetfőnök 
tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléseihez, az  országgyűlési képviselők és az  alapvető jogok 
biztosa által kért tájékoztató anyagokhoz, az  alkotmánybírósági, a  rendőrségi és az  ügyészségi megkeresések 
teljesítéséhez, a  jogi képviselet ellátásához, a  médiától érkezett kérdések megválaszolásához, továbbá egyéb 
információigény teljesítéséhez,”

 8. A HM SZMSZ 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hatáskör címzettje – eltérő rendelkezés hiányában – a  kiadmányozási jog gyakorlását minisztériumi 
felsővezetőnek, a  kabinetfőnöknek, a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsosnak, a  Magyar 
Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsosnak, vagy valamely önálló szervezeti egység, 
nem önálló szervezeti egység vezetőjének az e Szabályzatban rögzítettek szerint átengedheti.”
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 9. A HM SZMSZ 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  minisztériumi felsővezetők, a  kabinetfőnök, a  gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos, 
a  Magyar  Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos, az  önálló szervezeti egységek 
vezetői, a nem önálló szervezeti egység vezetője a feladat- és hatáskörébe, átruházott hatáskörébe vagy átengedett 
kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben intézkedik és kiadmányoz.”

 10. A HM SZMSZ 42. § (23) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A HM Személyügyi Főosztály vezetője és távollétében vagy akadályoztatása esetén a  helyettesítésére kijelölt 
osztályvezető a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából kiadmányozza)
„g) a  kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a  kormányzati igazgatási szerveket és azok 
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése 
szerinti, a  Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzata alapján járó helyi utazási bérlet juttatás 
engedélyezését.”

 11. A HM SZMSZ 66. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  HM képviseletében eljáró személy részére a  tervezetet az  (1)  bekezdés szerinti önálló szervezeti egység 
a  HM  Jogi Főosztály útján felterjeszti fel azzal, hogy a  HM Személyügyi Főosztály által előkészített tanulmányi 
szerződés tervezetét, annak (4) bekezdés szerinti záradékolását követően a HM Személyügyi Főosztály terjeszti fel 
a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár részére.”

 12. A HM SZMSZ 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § A közigazgatási államtitkár e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja vagy szükség szerint 
módosítja
a) a közszolgálati szabályzatot,
b) az  egységes iratkezelési szabályzat hiányában a  minisztérium iratkezelésének helyi rendjét meghatározó 
intézkedést,
c) a minisztérium intézményi működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatokat, illetve szabályozókat és
d) a  minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatainak végrehajtásáról szóló 
szabályozót.”

 13. (1)  A  HM SZMSZ 3.  § (4)  bekezdésében a „KNBSZ-t és a  HHK-t” szövegrész helyébe a „KNBSZ-t, a  honvédségi 
szervezeteket és a HKK-t” szöveg lép.

(2) A HM SZMSZ
a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép,
b) 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul,
c) 3. függeléke helyébe a 3. függelék lép.

 14. Hatályát veszti a HM SZMSZ 74. § f ) pontja.
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1. függelék a 64/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz
„1. függelék

Szervezeti felépítés

”

2. függelék a 64/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz
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 1. A  HM SZMSZ 2. függelék 7.3.0.3. HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály cím, 5. Egyéb feladatok alcím 
a következő b) ponttal egészül ki:
(Egyéb feladatok)
„b) A honvédelmi államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz a Nemzetbiztonsági Munkacsoport ülésein.”

 2. A  HM SZMSZ 2. függelék 7.3.2.3. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály cím, 1. Kodifikációs 
feladatok alcím a következő m) ponttal egészül ki:
„m) Kidolgozza a honvéd középiskolák és kollégiumok létrehozásának stratégiai irányelveit.”

 3. A  HM SZMSZ 2. függelék 7.3.2.3. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály cím, 2. Koordinációs 
feladatok alcím a következő 2.17–2.20. ponttal egészül ki:
„2.17. Koordinálja a honvédelmi ágazat hazai és nemzetközi, kultúrával, szabadidő-, és versenysporttal kapcsolatos 
és a honvédelem ügyét népszerűsítő sportrendezvények feladatait.
2.18. Kapcsolatot tart a  közoktatás, kollégiumi nevelés esetében a  köznevelésről, szakképzésről törvény szerinti 
állami köznevelési és szakképzési szervvel, valamint a képzést végrehajtó szerv fenntartói jogkörének gyakorlójával.
2.19. Koordinálja a  honvéd középiskolák és kollégiumok fenntartásával és létrehozásával kapcsolatos felső szintű 
feladatokat.
2.20. Végzi a  honvéd középiskola és kollégium fenntartóját megillető beszámoltatási jog érvényesítésével 
összefüggő feladatokat.”

 4. A  HM SZMSZ 2. függelék 7.3.2.3. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály cím, 4. Európai uniós, 
NATO- és nemzetközi feladatok alcím a következő g) ponttal egészül ki:
„g) Közreműködik és felügyeletet biztosít a HKK nemzetközi kapcsolatainak kialakításában és működtetésében.”

 5. A  HM SZMSZ 2. függelék 7.3.2.3. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály cím, 5. Funkcionális 
feladatok alcím a következő 5.31–5.35. ponttal egészül ki:
„5.31. Végzi a  HKK-val kapcsolatos szabályozók kidolgozásával, a  megállapodásokra, szerződésekre vonatkozó 
szabályozók előkészítésével összefüggő feladatokat.
5.32. Véleményezi és jóváhagyásra felterjeszti a HKK intézményi működését meghatározó dokumentumokat.
5.33. Végzi a középszintű érettségi fenntartói képviseletével összefüggő feladatokat.
5.34. A HKK esetében végzi a közneveléshez és szakképzéshez kapcsolódó fenntartói ellenőrzést.
5.35. Véleményezi a tárcaközi egyeztetések közneveléshez kapcsolódó előterjesztéseit.”
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3. függelék a 64/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz
„3. függelék

Az önálló szervezeti egységek tagozódása

Irányító Szervezeti egység

7. Miniszter

7.0.0.1. HM Miniszteri Titkárság

7.0.0.2. HM Miniszteri Kabinet (Kabinetfőnök)

7.0.0.3. HM Nemzetbiztonsági Főosztály

7.0.0.4. HM Belső Ellenőrzési Főosztály

7.0.0.4.1. Központi Gazdálkodást Ellenőrző Osztály 
7.0.0.4.2. Intézményi Gazdálkodást Ellenőrző Osztály 
7.0.0.4.3. Általános Ellenőrzési Osztály

7.1. Közigazgatási államtitkár

7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság

7.1.0.1.1. Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály

7.1.0.2. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály

7.1.0.2.1. Döntéselőkészítő és Koordinációs Osztály 
7.1.0.2.2. Szervezési és Keretszám-gazdálkodási Osztály

7.1.0.3. HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály

7.1.0.4. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály

7.1.0.4.1. Erőforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály 
7.1.0.4.2. Beszerzés-felügyeleti és Szabályozási Osztály 
7.1.0.4.3. EU Forrástervező Osztály 
7.1.0.4.4. Védelmi Tervezés Koordinációs Osztály

7.1.0.5. HM Kontrolling Főosztály

7.1.0.5.1. Költségvetés és Gazdálkodás Monitoring Osztály 
7.1.0.5.2. Gazdálkodás-felügyeleti Osztály 
7.1.0.5.3. Honvédelmi és Haderőfejlesztési Monitoring Osztály

7.1.1. Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

7.1.1.1. HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

7.1.1.1.1. Informatikai Osztály

7.1.1.2. HM Jogi Főosztály

7.1.1.2.1. Kodifikációs Osztály 
7.1.1.2.2. Kormányzati Koordinációs és Adatvédelmi Osztály 
7.1.1.2.3. Nemzetközi Jogi Osztály 
7.1.1.2.4. Magánjogi Osztály

7.1.1.3. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály

7.1.1.3.1. Igazgatási és Törvényességi Felügyeleti Osztály 
7.1.1.3.2. Jogi Képviseleti Osztály

7.1.1.4. HM Állami Légügyi Főosztály

7.1.1.4.1. Repülésbiztonsági és Repülőtérfelügyeleti Osztály 
7.1.1.4.2. Légiforgalomi felügyeleti Osztály 
7.1.1.4.3. Repülés-felügyeleti Osztály 
7.1.1.4.4. Légialkalmassági Felügyeleti Osztály 
7.1.1.4.5. Pilóta Nélküli Légijármű Felügyeleti Osztály
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7.1.1.5. HM Hatósági Főosztály

7.1.1.5.1. Építésügyi Hatósági Osztály 
7.1.1.5.2. Településrendezési Hatósági Osztály 
7.1.1.5.3. Munkafelügyeleti és Sugárvédelmi Hatósági Osztály 
7.1.1.5.4. Tűzvédelmi Hatósági Osztály 
7.1.1.5.5. Közegészségügyi és Járványügyi Hatósági Osztály

7.1.1.6. HM Vagyonfelügyeleti Főosztály

7.1.1.6.1. Ingatlanvagyon és Lakhatás Támogatás Felügyeleti Osztály 
7.1.1.6.2. Ingóvagyon és Társaság Felügyeleti Osztály

7.1.1.7. HM Személyügyi Főosztály

7.1.1.7.1. Személyügyi Osztály 
7.1.1.7.2. Kormánytisztviselői Osztály

7.2. Parlamenti államtitkár

7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság

7.2.0.2. HM Parlamenti Kapcsolatok Főosztály

7.3. Honvédelmi államtitkár

7.3.0.1. HM Honvédelmi Államtitkári Titkárság

7.3.0.2. HM Védelmi Igazgatási Főosztály

7.3.0.2.1. Speciális Objektumok és Létfontosságú Infrastruktúra Osztály 
7.3.0.2.2. Honvédelmi Igazgatási és Döntéselőkészítő Osztály 
7.3.0.2.3. Területi Védelmi Igazgatási és Befogadó Nemzeti Támogatási Osztály

7.3.0.3. HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály

7.3.0.3.1. Katonai Irányítási Osztály 
7.3.0.3.2. Válságkezelési Osztály

7.3.1. Védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár

7.3.1.1. HM Védelempolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

7.3.1.2. HM Védelempolitikai Főosztály

7.3.1.2.1. Elemző és Kidolgozó Osztály 
7.3.1.2.2. Művelet-stratégiai Osztály 
7.3.1.2.3. Fejlesztés-stratégiai Osztály

7.3.1.3. HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály

7.3.1.3.1. Katonadiplomáciai Együttműködési Osztály 
7.3.1.3.2. Kétoldalú Együttműködési Osztály

7.3.2. Humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár

7.3.2.1. HM Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

7.3.2.2. HM Humánpolitikai Főosztály

7.3.2.2.1. Humánstratégiai és Humánerőforrás Menedzsment Osztály 
7.3.2.2.2. Személyi Juttatások és Ösztönzésmenedzsment Osztály

7.3.2.3. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály

7.3.2.3.1. Oktatási és Képzési Osztály 
7.3.2.3.2. Tudományszervezési és Kulturális Osztály 
7.3.2.3.3. Honvédelmi Nevelési és Ifjúság-stratégiai Osztály 
7.3.2.3.4. Köznevelési Osztály

7.3.2.4. HM Társadalmi Kapcsolatok Életpálya Menedzsment Főosztály

7.3.2.4.1. Társadalmi Kapcsolatok Osztály 
7.3.2.4.2. Életpálya Menedzsment Osztály

”
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A honvédelmi miniszter 65/2021. (XII. 22.) HM utasítása  
a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó 
eljárási szabályokról

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

1. Az utasítás hatálya, értelmező 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 és a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított szakképző intézményre, ezek személyi 
állománya, az  önkéntes tartalékos katonák, a  honvéd tisztjelöltek, a  honvéd altiszt-jelöltek, a  nyugállományú 
katonák és a honvédségi nyugdíjasok azonosító okmánnyal történő ellátására terjed ki.

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában
a) azonosító okmány:

aa) a b) pont szerinti honvédelmi igazolvány és
ab) a c) pont szerinti külszolgálati okmány;

b) honvédelmi igazolvány:
ba) a  hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati 

viszony fennállásának igazolására szolgáló „Honvédségi szolgálati igazolvány” (a továbbiakban: 
szolgálati igazolvány),

bb) a  honvédelmi szervezetek és a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított szakképző 
intézmény személyi állományába tartozást igazoló „Kormánytisztviselői igazolvány”, 
„Közalkalmazotti igazolvány”, „Honvédelmi alkalmazotti igazolvány” (a továbbiakban együtt: 
munkáltatói igazolvány),

bc) a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) által biztosított ellátások igénybevétele 
érdekében, jogosultságuk, továbbá egyenruha viselésére való jogosultság igazolására szolgáló 
„Katonai nyugdíjas igazolvány”, „Honvédségi nyugdíjas igazolvány” (a továbbiakban együtt: 
nyugdíjas igazolvány),

bd) a  hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ezirányú jogosultságának 
igazolására szolgáló „Hatósági és ellenőri igazolvány”,

be) a  katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ezirányú jogosultságainak és a  katonai rendészeti 
szolgálat ellátásának igazolására szolgáló „Katonai rendész igazolvány”,

bf ) a  katonai futárszolgálatra kijelölt állomány ezirányú jogosultságainak és a  belföldi katonai 
futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló „Belföldi katonai futár” igazolvány;

c) külszolgálati okmány:
ca) az azonosítás biztosítására szolgáló „Személyi igazolójegy” és
cb) a  hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Genfi Egyezmény) hatálya alá tartozó 
– a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására vagy a betegség megelőzésére 
alkalmazott személyzet, valamint az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá 
az úgyszintén a fegyveres erőkhöz tartozó tábori lelkészek (a továbbiakban együtt: egészségügyi és 
egyházi személyek) részére kiadásra kerülő – „Személyazonossági igazolvány”;

d) okmányellátásban részesülők köre: a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: 
Haktv.) 1.  § e)  pontja szerinti személyi állomány, a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított 
szakképző intézmény állománya, az  önkéntes tartalékos katona, a  nyugállományú katona és a  honvédségi 
nyugdíjas.

2. Általános rendelkezések

3. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a) a  hivatásos és a  szerződéses állomány, az  önkéntes tartalékos katonák, valamint a  honvéd tisztjelöltek és 

honvéd altiszt-jelöltek részére szolgálati igazolványt,
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b) a  kormányzati szolgálati – ideértve a  biztosi és a  politikai szolgálati jogviszonyt is –, a  közalkalmazotti és 
a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak részére kormánytisztviselői igazolványt, 
közalkalmazotti igazolványt és honvédelmi alkalmazotti igazolványt

ad ki.
 (2) A  nyugállományú katonák és a  honvédségi nyugdíjasok részére katonai nyugdíjas igazolványt, illetve honvédségi 

nyugdíjas igazolványt ad ki.
 (3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.  rendelet) 1. számú melléklet III. fejezetében a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 
és  a  Honvédség kijelölt szervezetei által folytatott hatósági, szakhatósági, és ellenőri, felügyeleti jogkör 
gyakorlására kijelölt állománya részére hatósági és ellenőri igazolványt,

b) a katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány részére katonai rendész igazolványt,
c) a Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt állomány részére belföldi katonai futár 

igazolványt
ad ki.

 (4) A  Magyarország területén kívüli vagy nemzetközi szerződés (a továbbiakban együtt: külszolgálat) alapján 
szolgálatteljesítésre tervezett állományt személyi igazolójeggyel kell ellátni.

 (5) A külszolgálatra tervezett egészségügyi és egyházi személyek részére személyazonossági igazolványt kell kiadni.
 (6) A HM-be rendvédelmi szervtől vezényelt személy részére kormánytisztviselői igazolványt kell kiadni.

3. A honvédelmi igazolványok kiadása

4. §  A 3. § (1) bekezdése szerinti igazolvány első alkalommal az állományba vétel napját követően, a 3. § (2) bekezdése 
szerinti okmány a nyugdíjas igazolványra való jogosultság elérését követően, a 3. § (3) bekezdése szerinti igazolvány 
első alkalommal a 3. § (3) bekezdésében meghatározott beosztásba helyezés napját követően kerül kiadásra.

4. A szolgálati és munkáltatói igazolványok

5. § (1) A szolgálati és a munkáltatói igazolvány
a) az  ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya, mely 

a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába került besorolásra,
b) színe a hivatásos katonák esetében zöldesbarna, a szerződéses katonák esetében kék, az önkéntes műveleti, 

önkéntes védelmi, önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében egymástól eltérő árnyalatú lila, 
a  honvéd tisztjelöltek esetében sárgásbarna, a  honvéd altiszt-jelöltek esetében zöld, a  kormánytisztviselők 
esetében szürke, a közalkalmazottak esetében sárga, a honvédelmi alkalmazottak esetében sötétszürke,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 41. § (2) bekezdés a)–c), f ) és g) pontja szerinti adatokat az érvényességi idő és 
a Haktv. 10. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatok kivételével,

d) hátlapja tartalmazza a  Haktv. 41.  § (2)  bekezdés c)  pontja második fordulata szerinti érvényességi időt, 
a Haktv. 41. § (2) bekezdés d), e) és h) pontja, továbbá a Haktv. 10. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatokat.

 (2) A szolgálati és munkáltatói igazolványok megfelelnek a Genfi Egyezményben foglalt előírásoknak.
 (3) A  szolgálati és munkáltatói igazolványok jogosítanak a  honvédségi gyógyintézmények, kulturális és 

sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére, kedvezményes dolgozói díjcsomagokra, honvédelmi 
szervezetek által megkötött vásárlói kedvezmények igénybevételére.

 (4) A  szolgálati és munkáltatói igazolványok nem jogosítanak a  honvédelmi szervezetek objektumaiba történő 
belépésre, nem helyettesítik a belépési engedélyeket.

5. Nyugdíjas igazolvány

6. § (1) A katonai nyugdíjas igazolvány
a) az  ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya, mely 

a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába került besorolásra,
b) színe barna,
c) előlapja tartalmazza a  Haktv. 42.  § (2)  bekezdés a), b) és e)–g)  pontja szerinti adatokat az  érvényességi idő 

és a Haktv. 10. melléklet 5., valamint 8. és 9. pontja szerinti adatok kivételével,
d) hátlapja tartalmazza a  Haktv. 42.  § (2)  bekezdés b)  pontja második fordulata szerinti érvényességi időt, 

a Haktv. 42. § (2) bekezdés c) és d) pontja, továbbá a Haktv. 10. melléklet 5., 8. és 9. pontja szerinti adatokat.
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 (2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány
a) az  ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya, mely 

a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába került besorolásra,
b) színe szürke,
c) előlapja tartalmazza a Haktv. 43. § (2) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti adatokat az érvényességi idő és 

a Haktv. 10. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatok kivételével,
d) hátlapja tartalmazza a  Haktv. 43.  § (2)  bekezdés b)  pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, 

a Haktv. 43. § (2) bekezdés c) és d) pontja, továbbá a Haktv. 10. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatokat.
 (3) A nyugdíjas igazolvány

a) a  honvédelmi szervezetek objektumaiba történő belépésre nem jogosít, a  belépési engedélyeket nem 
helyettesíti,

b) jogosít a honvédségi gyógyintézmények, kulturális és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére, 
dolgozói díjcsomagokra, honvédelmi szervezetek által megkötött vásárlói kedvezmények igénybevételére,

c) nem helyettesíti a  nyugdíjfolyósító szerv által a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 79. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolást.

6. Hatósági és ellenőri igazolvány

7. § (1) A hatósági és ellenőri igazolvány
a) az  ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya, mely 

a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába került besorolásra,
b) színe piros,
c) előlapja tartalmazza a  Haktv. 44.  § (2)  bekezdés a) és a  b)  pontja szerinti adatokat – a  saját kezű aláírás 

kivételével –, valamint a c), f ), g), i) és j) pontja szerinti adatokat,
d) hátlapja tartalmazza a  Haktv. 44.  § (2)  bekezdés d), e) és h)  pontja szerinti adatokat, továbbá a  Haktv. 

10. melléklet 8. pontja szerinti adatot.
 (2) Az  igazolványt a hatósági, szakhatósági és ellenőri, felügyeleti tevékenységet gyakorló személy köteles megőrizni, 

és eljárása során magánál tartani.
 (3) Az  igazolványt a  kirendelő hatóság, az  ügyfél, továbbá a  hatósági, szakhatósági, felügyeleti és ellenőri vizsgálat 

tűrésére kötelezett vagy a hatósági, szakhatósági, felügyeleti és ellenőri vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell 
mutatni.

7. Katonai rendész igazolvány

8. § (1) A katonai rendész igazolvány
a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, fekvő formátumú, többrétegű, melegen laminált műanyag 

kártya, mely a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „A” okmányvédelmi kategóriába került 
besorolásra,

b) színe barna,
c) előlapja tartalmazza a Haktv. 44/A. § (2) bekezdés a)–c), f ) és g) pontja szerinti adatokat az érvényességi idő 

és a Haktv. 10. melléklet 5., 6. és 8. pontja szerinti adatok kivételével,
d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 44/A. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, 

a  Haktv. 44/A.  § (2)  bekezdés d), e) és h)  pontja szerinti adatokat, továbbá a  Haktv. 10.  melléklet 5., 6. és 
8. pontja szerinti adatot.

 (2) Az igazolványt a katonai rendész állomány tagja köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani.
 (3) A katonai rendész igazolvány a Magyarország területén működtetett katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány 

ezirányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgál.

8. Belföldi katonai futár igazolvány

9. § (1) A belföldi katonai futár igazolvány
a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, fekvő formátumú, többrétegű, melegen laminált műanyag 

kártya, mely a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „A” okmányvédelmi kategóriába került 
besorolásra,

b) színe világoskék,
c) előlapja tartalmazza a Haktv. 44/C. § (2) bekezdés a)–c), f ) és g) pontja szerinti adatokat az érvényességi idő 

és a  Haktv. 10.  melléklet 5. és 6.  pontjának első fordulata szerinti jogviszony megnevezése és a  Haktv. 
10. melléklet 8. pontja szerinti adatok kivételével,
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d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 44/C. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, 
a  Haktv. 44/C.  § (2)  bekezdés d), e) és h)  pontja szerinti adatokat, továbbá a  Haktv. 10.  melléklet 5., 8. és 
a 6. pontjának első fordulata szerinti jogviszonyra vonatkozó adatot.

 (2) Az igazolványt a belföldi katonai futár állomány tagja köteles megőrizni, és eljárása során magánál tartani.
 (3) A belföldi katonai futár igazolvány a Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, 

szerződéses és önkéntes tartalékos katona ezirányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának 
igazolására szolgál.

9. Külszolgálati okmányok

10. §  A személyi igazolójegy
a) 36 mm × 26 mm méretű, átlója mentén kettéosztott, sarokgömbölyített, rozsdamentes acéllap,
b) előlapja tartalmazza a Haktv. 45. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a személyi igazolójegy birtokosa 

nevének kivételével, valamint a b) pontban meghatározott adatot,
c) hátlapja tartalmazza a  Haktv. 45.  § (2)  bekezdés a)  pontjának első fordulata szerinti személyi igazolójegy 

birtokosa nevét.

11. §  Az egészségügyi és egyházi személyek részére kiadásra kerülő személyazonossági igazolvány
a) előlapja tartalmazza a Haktv. 44/B. § (2) bekezdés a)–d), f ), g) és i) pontjában meghatározott adatokat,
b) hátlapja tartalmazza a Haktv. 44/B. § (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat.

10. Azonosító okmányok kezelésével, valamint kiadásával kapcsolatos szabályok

12. § (1) Az azonosító okmányok előállítási költségei a Honvédséget terhelik.
 (2) Első alkalommal, valamint az azonosító okmányon feltüntetett adatok változása esetén, továbbá az érvényességi idő 

lejárta miatt szükségessé vált okmánycsere esetén az azonosító okmány kiadása térítésmentes.
 (3) A  honvédelmi igazolvány az  okmányellátásban részesülő személynek felróható elvesztése, megrongálódása vagy 

megsemmisülése esetén az  okmányellátásban részesülő személyt az  új igazolvány előállítási költségének és 
az eljárás költségeinek a megtérítésére kell kötelezni.

 (4) A honvédelmi igazolványok előállítási költségére vonatkozó adatokat a Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szervének okmányellátásért felelős szervezeti eleme (a továbbiakban: Okmánykezelő Iroda) által 
évente április 30-ig a Honvédelmi Közlönyben közzétett tájékoztatója tartalmazza.

13. § (1) Az azonosító okmányok – a 19. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a rajtuk feltüntetett időpontig vagy azok 
visszavonásáig érvényesek.

 (2) Az azonosító okmányokat be kell vonni a használatra való jogosultság megszűnésekor, a foglalkoztatási vagy egyéb 
jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor, továbbá, ha az  elveszett vagy eltulajdonított igazolvány 
előkerült, valamint, ha az azonosító okmány (3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé.

 (3) Az  azonosító okmányokat ki kell cserélni, ha az  azon feltüntetett adatokban változás következett be, továbbá, 
ha megrongálódott, vagy érvényességi ideje lejárt.

 (4) A  hatósági és ellenőri, a  katonai rendész és a  belföldi katonai futár igazolványt be kell vonni, ha a  hatósági, 
szakhatósági, és ellenőri, felügyeleti, katonai rendész, belföldi katonai futár jogkört gyakorló személy 
e tevékenységre jogosító engedélye lejárt, tevékenységét befejezte, vagy ha más beosztásba került áthelyezésre.

 (5) Az  okmányellátásban részesülő személy köteles az  azonosító okmány megrongálódását, elvesztését, 
eltulajdonítását, megsemmisülését és az azonosító okmányon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét 
legkésőbb 3 munkanapon belül bejelenteni az  állományilletékes parancsnok, illetve a  személyügyi szerv, 
nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok esetében a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv 
részére, és ezzel egyidejűleg a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv 
kezdeményezi az új okmány kiállítását.

 (6) Az  azonosító okmányok érvényességi idejének lejártát a  honvédelmi szervezet személyügyi szerve, a  nyugdíjas 
igazolvány esetén a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv kíséri figyelemmel a Haktv. 41. § (6) bekezdése, 
42.  § (7)  bekezdése, 43.  § (7)  bekezdése, 44.  § (5)  bekezdése, 44/A.  § (6)  bekezdése, 44/B.  § (7)  bekezdése, 
44/C. § (6) bekezdése és 45. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján.

 (7) A honvédelmi igazolvány eltulajdonítása, elvesztése, megsemmisülése esetén az Okmánykezelő Iroda gondoskodik 
az igazolvány érvénytelenítéséről.

 (8) Az okmányellátásban részesülő személy halála esetén az érintett személy azonosító okmányának leadása érdekében 
a személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv intézkedik.
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 (9) Az  okmányellátásban részesülő személy által leadott érvénytelenné vált azonosító okmányt a  bevonást követő 
hónap 10. napjáig vissza kell juttatni a kiállító szervezetnek.

 (10) A  külszolgálati okmányokat a  külszolgálat befejezését követően 30 napon belül be kell vonni, és azt az  érintett 
személy személyi anyaggyűjtőjében kell elhelyezni.

 (11) A  bevonásra került azonosító okmányokat a  szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó 
előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14. §  Az Okmánykezelő Iroda
a) ellátja az  azonosító okmányok beszerzésével és előállításával, nyilvántartásával, kiadásával, 

érvénytelenítésével, valamint a  leadott, bevont okmányok megsemmisítésével kapcsolatos központi 
feladatokat,

b) gondoskodik az  azonosító okmányokkal történő ellátás, valamint az  azok cseréjének megszervezéséről és 
végrehajtásáról,

c) biztosítja a  honvédelmi szervezetek és a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított szakképző 
intézmény igényei alapján az azonosító okmányokkal történő ellátás folyamatosságát,

d) a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzi az azonosító okmányon feltüntetésre kerülő adatok valódiságát 
és a megnevezett személyek jogosultságát,

e) ellátja az azonosító okmányok kiadásának, kezelésének szakmai felügyeletét,
f ) az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a  Haktv. 

és  a  szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti 
az azonosító okmányok központi nyilvántartását.

15. § (1) Az azonosító okmányok helyi kezeléséért, nyilvántartásáért az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi 
szerve, valamint a  külszolgálatra tervezett állomány esetében a  honvédelmi szervezet kijelölt személyügyi szerve 
(a továbbiakban együtt: személyügyi szerv) a felelős.

 (2) A személyügyi szerv
a) gondoskodik az  azonosító okmányok elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről és az  Okmánykezelő 

Irodához történő megküldéséről,
b) az  adatok hitelességét igazoló közokirat, okirat, írásos parancs alapján igényli az  azonosító okmányokat 

az Okmánykezelő Irodától,
c) aláírás ellenében átadja az igénylő névjegyzék irattári példányán az arra jogosult személyeknek az azonosító 

okmányokat úgy, hogy az átadás ténye a jogviszony fennállása alatt az átadást követő 5 évig visszamenőleg 
igazolható legyen, és azokról a  Haktv. 41.  § (6)  bekezdése, 42.  § (7)  bekezdése, 43.  § (7)  bekezdése, 44.  § 
(5)  bekezdése, 44/A.  § (6)  bekezdése, 44/B.  § (7)  bekezdése, 44/C.  § (6)  bekezdése és a  45.  § (5)  bekezdése 
szerint nyilvántartást vezet a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően,

d) az  azonosító okmány kiadásakor tájékoztatja a  birtokost a  megőrzéssel és a  kezeléssel kapcsolatos 
szabályokról, valamint a bejelentési, visszaszolgáltatási és térítési kötelezettségről,

e) bevonja az érvénytelen, megrongálódott azonosító okmányokat, továbbá az elhalálozott személy azonosító 
okmányát, valamint azon személyek azonosító okmányát, akiknek méltatlanság okán megszűnt a használatra 
való jogosultságuk, és megsemmisítésre megküldi azokat az Okmánykezelő Iroda részére,

f ) a  honvédelmi igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, 
valamint az  elveszett, eltulajdonított honvédelmi igazolvány megtalálásáról – a  9.  melléklet szerinti – 
jegyzőkönyvet készít, és megküldi az Okmánykezelő Iroda részére,

g) a  külszolgálati okmányokat a  külszolgálat befejezését követően elhelyezi az  érintett személy személyi 
anyaggyűjtőjében.

 (3) Ha az okmányellátásban részesülő személyt a beosztásából, állásából felfüggesztették, az azonosító okmányait be 
kell vonni. A  bevont okmányt a  személyügyi szerv a  felfüggesztés idejére elhelyezi az  érintett személyi 
anyaggyűjtőjében. Ha az  eljárás nem jár a  jogviszony megszüntetésével, a  felfüggesztés megszüntetéséről való 
tudomásszerzést követő első munkanapon a  személyügyi szerv gondoskodik a  visszavont okmányok érintett 
részére történő visszaadásáról, illetve, ha a  visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt az  azonosító okmány 
cseréje válik szükségessé, gondoskodik annak cseréjéről.

 (4) A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv
a) az  adatok hitelességét igazoló közokirat, okirat, írásos parancs alapján igényli a  nyugdíjas igazolványok 

kiállítását, cseréjét, valamint pótlását az Okmánykezelő Irodától,
b) az  arra jogosult személyeknek aláírás ellenében átadja a  nyugdíjas igazolványokat, és azokról a  szigorú 

számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak, valamint a  Haktv. 42.  § 
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(7)  bekezdésének és 43.  § (7)  bekezdésének megfelelően nyilvántartást vezet úgy, hogy az  okmányok 
az érintett részére történő átadása visszamenőleg igazolható legyen,

c) a  nyugdíjas igazolvány kiadásakor tájékoztatja az  igazolvány birtokosát az  igazolvány megőrzésével és 
kezelésével kapcsolatos előírásokról, illetve a bejelentési, visszaszolgáltatási és térítési kötelezettségről,

d) a  nyugdíjas igazolványok elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról és megsemmisüléséről, 
valamint az  elveszett, eltulajdonított igazolványok előtalálásáról jegyzőkönyvet készít, és megküldi 
az Okmánykezelő Iroda részére,

e) bevonja az  érvénytelen vagy megrongálódott nyugdíjas igazolványokat, az  elhalálozott személy nyugdíjas 
igazolványát, valamint azon személyek nyugdíjas igazolványát, akiknek méltatlanság okán megszűnt 
a használatra való jogosultságuk, és megsemmisítésre megküldi azokat az Okmánykezelő Iroda részére.

16. § (1) Az okmányellátásban részesülő személy a részére kiadott azonosító okmányt köteles magánál tartani.
 (2) Az  okmányellátásban részesülő személy jogviszonyának vagy jogosultságának igazolása céljából a  honvédelmi 

igazolványát köteles felszólításra az arra jogosult személy részére felmutatni.
 (3) A hatósági és ellenőri tevékenységek végzésére, a katonai rendészeti feladatra és a belföldi katonai futárszolgálatra 

kijelölt állomány ezirányú jogosultságainak igazolása céljából a jogosultságot igazoló igazolványát köteles magánál 
tartani, és felszólításra az arra jogosult személy részére felmutatni.

 (4) A  nyugállományú katona és a  honvédségi nyugdíjas a  jogállásához kapcsolódó jogosultságok igénybevétele, 
valamint egyenruha-viselés esetén a  nyugdíjas igazolványát személyazonosítására alkalmas közokiratával együtt 
köteles magánál tartani és felszólításra az arra jogosult személy részére felmutatni.

 (5) Az  azonosító okmány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem 
fogadható el.

 (6) Az  okmányellátásban részesülő személy a  részére kiadott honvédelmi igazolványon feltüntetett érvényességi idő 
lejártáról köteles tájékoztatni az  állományilletékes személyügyi szervet, a  nyugállományú katona és a  honvédségi 
nyugdíjas a lakóhelye szerinti illetékes katonai igazgatási szervet.

11. Honvédelmi igazolványok igénylésére, kiadására és bevonására vonatkozó eljárási szabályok

17. § (1) A  szolgálati igazolványt és a  munkáltatói igazolványt az  1.  melléklet, a  nyugdíjas igazolványt a  2.  melléklet, 
a hatósági és ellenőri igazolványt a 3. melléklet, a katonai rendész igazolványt és a belföldi katonai futár igazolványt 
a  4.  melléklet szerinti névjegyzéken, a  6.  melléklet szerinti Igazolvány Igénylő Lap alkalmazásával kell igényelni 
az  Okmánykezelő Irodától. A  névjegyzékek és az  Igazolvány Igénylő Lap kitöltési útmutatóját a  7.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) Az  okmányigényléshez szükséges Igazolvány Igénylő Lapokat az  Okmánykezelő Iroda biztosítja a  honvédelmi 
szervezet és a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított szakképző intézmény igénylése alapján. 
Az  okmányigényléshez kizárólag az  Okmánykezelő Iroda által megküldött Igazolvány Igénylő Lapokat lehet 
felhasználni.

 (3) A honvédelmi igazolványok az igénylés beérkezésétől számított 30 munkanapon belül kerülnek kiállításra.
 (4) A  (3)  bekezdésben foglalt ügyintézési határidő indokolt esetben, a  Honvédség katonai igazgatási és központi 

adatfeldolgozó szervének parancsnoka által, az irányadó határidő lejárta előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbítható. Az igénylő honvédelmi szervezetet és a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított 
szakképző intézményt az ügyintézési határidő meghosszabbításáról írásban értesíteni kell.

 (5) A személyügyi szerv és a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv a honvédelmi igazolványok előállításához 
szükséges idő figyelembevételével tervezi és igényli azok cseréjét.

 (6) Az  Okmánykezelő Iroda a  honvédelmi igazolványon feltüntetett érvényességi idő lejártát legfeljebb 90 nappal 
megelőzően kezdeményezett igényléseket teljesíti, kivéve a  külszolgálatra tervezett állomány részére történő 
igénylést. A külszolgálatra tervezett állomány részére már a tervezés időszakában meg kell igényelni a kiutazás teljes 
időtartalmára érvényes azonosító okmányokat.

18. § (1) A személyügyi szerv és a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv
a) az  első okmányigénylés alkalmával a  7.  mellékletben meghatározott Kitöltési Útmutató alapján kitölti 

az Igazolvány Igénylő Lapot,
b) névváltozás vagy az  érintett személy aláírásának változása esetén új Igazolvány Igénylő Lapot terjeszt fel 

az ellátásra kerülő személy aláírásmintájának változása miatt,
c) valamennyi honvédelmi igazolvány igényléséhez – a  szolgálati, munkáltatói és a  nyugdíjas igazolványok 

tekintetében külön-külön jogviszonyonként, a hatósági és ellenőri, katonai rendész és a belföldi katonai futár 
igazolványok tekintetében külön-külön okmánytípusonként – a  7.  mellékletben meghatározott Kitöltési 
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Útmutató alapján kitöltött, ezen utasítás mellékleteiben meghatározottak szerinti névjegyzéket készít és 
terjeszt fel,

d) az  igénylő névjegyzéket minden esetben két példányban készíti el, és annak egy példányát, a  fényképet, 
továbbá szükség esetén az Igazolvány Igénylő Lapot egyidejűleg kísérőirat csatolásával a Magyar Honvédség 
Egységes Iratkezelési Szabályzata Ált/40 (a továbbiakban: Ált/40) figyelembevételével felterjeszti 
az Okmánykezelő Irodához,

e) minden egyes okmányigénylés alkalmával új fényképet küld az Okmánykezelő Iroda részére, és
f ) az „Azonnal!”, „Sürgős” és „Rövidített határidővel” kezelési jelzéssel ellátott ügyiratot megindokolja az igénylő 

névjegyzéken, hogy annak a  jelen utasításban meghatározott ügyintézési határidőtől való eltérése miért 
indokolt, ennek hiányában az Okmánykezelő Iroda figyelmen kívül hagyja a kezelési utasítást.

 (2) Amennyiben az  igazolványigénylés alanyának családi és utóneve szóközökkel együtt meghaladja a  harminc 
karaktert, az  igazolványigénylő névjegyzéken, valamint az  Igazolvány Igénylő Lapon is aláhúzással kell megjelölni 
az igazolványon rögzíteni kívánt nevet.

 (3) Az igazolványok kiállításához szükséges fényképeket a 31. §-ban meghatározottak szerint kell elkészíteni.
 (4) Az  érvénytelen vagy megrongálódott honvédelmi igazolványokat a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint 

illetékes katonai igazgatási szerv bevonja, a  bevont igazolványokat – a  szolgálati, munkáltatói és a  nyugdíjas 
igazolványok tekintetében külön-külön jogviszonyonként, a  hatósági és ellenőri, katonai rendész és a  belföldi 
katonai futár igazolványok tekintetében külön-külön okmánytípusonként elkészített – a  8.  melléklet szerinti 
jegyzéken, a  bevonás okának pontos megjelölésével, a  bevonást követő hónap 10. napjáig megsemmisítésre 
megküldi az Okmánykezelő Iroda részére.

19. § (1) Érvénytelen az azonosító okmány, ha
a) a  jogviszony megszűnt vagy megváltozott, kivéve, ha a  honvédelmi alkalmazott áthelyezésére kerül sor, 

és a jogviszonya nem változik,
b) megrongálódott, azt meghamisították, illetve az azon lévő adat megváltozott,
c) az Okmánykezelő Iroda visszavonta,
d) az érvényességi ideje lejárt,
e) a használatára jogosult meghalt,
f ) elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását bejelentették, valamint, ha azt a hatóság bevonta, vagy 

büntetőeljárásban tárgyi bizonyítási eszközként lefoglalta, vagy
g) megszűnt a használatra való jogosultság.

 (2) Az azonosító okmányokat a személyügyi szerv, valamint az illetékes katonai igazgatási szerv bevonja
a) az érintett utolsó jogviszonyban vagy munkában töltött napján,
b) okmánycsere esetén az új azonosító okmány egyidejű kiadásával vagy
c) az azonosító okmány érvénytelenségét eredményező, az (1) bekezdésben meghatározott esetekben.

 (3) A  bevonásra került azonosító okmányokat a  személyügyi szervnek vagy a  katonai igazgatási szervnek a  bevonást 
követő hónap 10. napjáig meg kell küldenie az Okmánykezelő Iroda részére.

 (4) Az azonosító okmányok bevonása és határidőben történő megküldése a személyügyi szerv és a katonai igazgatási 
szerv vezetőjének felelőssége.

20. §  Az  azonosító okmányok kiállítását kizárólag közokirat, okirat, írásos parancs alapján lehet igényelni. Az  adatok és 
adatváltozások bejegyzésének hitelességéért a személyügyi szerv és a katonai igazgatási szerv vezetője a felelős.

21. § (1) Amennyiben az  Okmánykezelő Irodához beérkező azonosító okmányokra vonatkozó igénylés nem felel meg 
az  utasításban foglalt feltételeknek, az  Okmánykezelő Iroda a  kiállítást akadályozó körülmény, továbbá a  hiány 
egyidejű megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az igénylő szerv vezetőjét.

 (2) A hiánypótlási kötelezettség teljesítését követően az igénylést az Okmánykezelő Iroda teljesíti.
 (3) A hiánypótlásban felsorolt személyek okmányellátása érdekében az Ált/40 90. pontja alapján, a személyügyi szerv 

vagy a  katonai igazgatási szerv a  hiányzó dokumentumokat oly módon küldi meg, hogy az  a  hiánypótlásra 
felszólítás aláírásától számított 30. napig érkezzen be az  Okmánykezelő Irodához. Ez  a  határidő egy alkalommal 
–  indokolt esetben és kizárólag a személyügyi szerv, katonai igazgatási szerv írásbeli kérelme alapján – 15 nappal 
meghosszabbítható.

 (4) Amennyiben a  hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a  Honvédség katonai igazgatási és 
központi adatfeldolgozó szerve parancsnoka az  igénylő szervezet vezetőjét írásban tájékoztatja annak 
elmaradásáról, továbbá a hiányos okmányigénylés tárgytalanná nyilvánításáról.
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22. §  A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott igazolványokat a következő esetekben kell igényelni:
a) első ellátás,
b) az azon lévő adat megváltozott,
c) névváltozás,
d) rendfokozat változása,
e) jogviszony változása,
f ) arckép vagy aláírás változása,
g) igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése,
h) igazolvány érvényességi idejének lejárta,
i) ha az igazolvány gyártáshibás.

12. Nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátás és igénylés különös eljárási szabályai

23. § (1) A  nyugdíjas igazolvány igénylését a  nyugdíjas igazolványra jogosulttá válást követően a  lakóhely szerint illetékes 
katonai igazgatási szerv hajtja végre.

 (2) A nyugdíjas igazolványt a 7. mellékletben meghatározott Kitöltési Útmutató alapján kitöltött, a 2. melléklet szerinti 
névjegyzéken kell igényelni.

 (3) A  katonai nyugdíjas igazolványra vonatkozó igénylésen minden esetben fel kell tüntetni az  érintett személy 
egyenruha-viselésre való jogosultságát.

24. § (1) Ha a  nyugdíjas igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az  igazolvány igénylése tekintetében 
cselekvőképességében korlátozott (a továbbiakban: cselekvőképességében korlátozott), és ezért nevében 
törvényes képviselője jár el, az  igényléshez kötelezően kitöltendő Igazolvány Igénylő Lapot a  törvényes képviselő 
írja alá, és csatolja a  feljogosító okmány hitelesített másolatát. Az  Igazolvány Igénylő Lap aláírásával a  törvényes 
képviselő egyidejűleg nyilatkozik az azon feltüntetett adatok valódiságáról.

 (2) A  lakóhely szerinti illetékes katonai igazgatási szerv vezetőjének felelőssége meggyőződni a  törvényes képviselői 
minőségről.

 (3) Az  írásképtelen honvédségi nyugdíjas vagy nyugállományú katona nyugdíjas igazolványának aláírás rovata 
bejegyzést nem tartalmaz.

 (4) A  cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal hatálya alá tartozó személy esetében a  támogatót 
az eljárásba be kell vonni.

13. Okmánykezelésre, nyilvántartásra vonatkozó előírások

25. § (1) A személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv a honvédelmi igazolvány elvesztéséről, 
eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint a  honvédelmi igazolvány előtalálásáról 
a 9. melléklet szerinti jegyzőkönyvet veszi fel.

 (2) A  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv az  Okmánykezelő Iroda részére 
megküldi a jegyzőkönyv egy példányát, amelynek – amennyiben feljelentés történt – tartalmaznia kell a bemutatott 
rendőrségi jegyzőkönyv iktatószámát.

26. §  Az Okmánykezelő Iroda
a) a biztonsági okmányokra vonatkozó előírások betartásával gondoskodik a visszaküldött azonosító okmányok 

megsemmisítéséről,
b) gondoskodik az  okmányok hatálytalanításáról, a  megküldött jegyzék alapján az  igazolványok egyedi 

azonosítóját tartalmazó közleménynek a  Honvédelmi Közlönyben és a  HM hivatalos honlapján történő 
közzétételéről.

14. Külszolgálati okmányokkal történő ellátás

27. § (1) A külszolgálatra tervezett állományt az alábbi azonosító okmányokkal kell ellátni:
a) a  Genfi Egyezmény előírásainak megfelelő, „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot tartalmazó, 

a szolgálatteljesítés teljes időtartama alatt érvényes – szolgálati és munkáltatói igazolvány,
b) az azonosítás biztosítására szolgáló „Személyi igazolójegy”,
c) a  Genfi Egyezmény hatálya alá tartozó – egészségügyi és egyházi személyek részére kiadásra kerülő – 

„Személyazonossági igazolvány”.
 (2) Az Okmánykezelő Iroda személyazonossági igazolványt kizárólag az egészségügyi és egyházi személyek részére állít 

ki az 5. melléklet szerint megküldésre kerülő igényléseknek megfelelően.
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 (3) A  külszolgálatra tervezett állomány részére a  (2)  bekezdésben foglalt személyek kivételével csak személyi 
igazolójegyet kell igényelni és kiállítani.

 (4) Személyi igazolójegyet, valamint személyazonossági igazolványt a  külszolgálatra tervezett állomány tagja részére 
akkor kell igényelni, ha ezen okmányokkal a személy nem rendelkezik, vagy az azon szereplő adat megváltozott.

 (5) A személyazonossági igazolvány és a személyi igazolójegy egy példányban kerül elkészítésre.
 (6) Az (1) bekezdésben felsorolt azonosító okmányokat az állomány tagja köteles magánál tartani.

28. § (1) A külszolgálatra tervezett állomány személyi igazolójegyeinek és személyazonossági igazolványainak igényléséért, 
valamint a  megigényelt személyi igazolójegyek és személyazonossági igazolványok szolgálatteljesítés befejezését 
követő elszámolásáért, elszámoltatásáért a személyügyi szerv a felelős.

 (2) A személyügyi szerv a külszolgálatra tervezett teljes személyi állományra vonatkozó, az adatok hitelességét igazoló 
közokirat, okirat, írásos parancs alapján elkészített, az 5. melléklet szerinti névjegyzéket – már a tervezés, felkészítés 
időszakában –, legkésőbb a 17. § (3) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő betartásával, szerkeszthető 
formátumban elektronikus úton, valamint papír alapon megküldi az Okmánykezelő Iroda részére.

 (3) Az  Okmánykezelő Iroda részére megküldött ügyirat és névjegyzék egyben okmányrevízió-, személyi igazolójegy-, 
valamint az egészségügyi és egyházi személyek esetében személyazonossági igazolvány igénylésnek is minősül.

 (4) A névjegyzékhez kapcsolódó ügyirat tartalmazza a tervezett parancsnok, valamint a személyügyi kérdésekért felelős 
személy nevét, elérhetőségét, a  szolgálatteljesítés kezdetének és befejezésének dátumát. A  szolgálatteljesítés 
kezdő- és befejező dátumának hiányában a (8) bekezdés szerinti okmányrevízió nem kerül végrehajtásra.

 (5) A személyügyi szerv az igénylő névjegyzéket elektronikus úton a (2) bekezdésben foglaltak szerint az MH Intraneten, 
valamint nyomtatott formában, az Ált/40 előírásainak megfelelően megküldi az Okmánykezelő Iroda részére.

 (6) A személyügyi szerv a tervezett állományban bekövetkezett személyi változásokról az Okmánykezelő Irodát írásban 
tájékoztatja a változások pontos megjelölésével.

 (7) A  szolgálat teljesítése alatt az  azonosító okmányon feltüntetett adatokban bekövetkező adatváltozás, továbbá 
megrongálódás, elvesztés vagy megsemmisülés esetén új azonosító okmányt kell igényelni az  Okmánykezelő 
Irodától.

 (8) Az Okmánykezelő Iroda a  (2) bekezdés szerint megküldött adatok alapján elvégzi a szolgálatra tervezett állomány 
okmányrevízióját, ezt követően írásban tájékoztatja az  igénylő személyügyi szervet a  szükséges adatpontosításról 
vagy honvédelmi igazolvány igénylésről.

29. § (1) A személyi igazolójegyet és a személyazonossági igazolványt aláírás ellenében kell kiadni az állomány tagja részére.
 (2) A személyi igazolójegy és a személyazonossági igazolvány másra át nem ruházható.
 (3) A  szolgálatteljesítés befejezését követően a  személyi igazolójegyet és a  személyazonossági igazolványt 

az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerve részére át kell adni, és azt a személyi anyaggyűjtőben 
kell tárolni.

 (4) Amennyiben az állomány tagja ismételten külszolgálatra kerül kijelölésre, részére a személyi anyaggyűjtőben tárolt 
külszolgálati okmányt újra aláírás ellenében kell kiadni.

30. § (1) Az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerve
a) a  Haktv. 45.  § (5)  bekezdésében meghatározottaknak megfelelően nyilvántartást vezet az  állományába 

tartozó személyek részére kiadott személyi igazolójegyekről,
b) bevonja az  érvénytelen, megrongálódott személyi igazolójegyeket, személyazonossági igazolványokat és 

a bevonást követő hónap 10. napjáig megküldi azokat az Okmánykezelő Iroda részére.
 (2) A  személyi igazolójegyek és személyazonossági igazolványok kezelésére vonatkozóan a  16.  § (2)  bekezdését kell 

megfelelően alkalmazni.

15. Fényképre és az aláírásmintára vonatkozó szabályok

31. § (1) Az  Igazolvány Igénylő Laphoz csatolni kell az  igénylő névjegyzéket, valamint egy darab digitális vagy egy darab 
fizikális fényképet, amely megfelel az igazolványkép feltételeinek és minőségének. A fénykép nem lehet 3 hónapnál 
régebbi, továbbá az állomány tagját, katonák esetében köznapi vagy gyakorló öltözetben, nyugállományú katonák 
esetében köznapi vagy civil öltözetben ábrázolja. E  követelményeknek meg nem felelő fénykép csatolása esetén 
az  állomány tagját fel kell szólítani új fénykép csatolására, a  felszólításban tájékoztatni kell a  követelményekről. 
A fénykép előállításának költségei az állomány tagját terhelik.

 (2) Az arckép katonák esetén a mellzseb felső vonaláig, fehér, mintázattól mentes, sima felületű háttér előtt ábrázolja 
a  személyt. Az  arckép civil állomány esetében mellvonalig, fehér, mintázattól mentes, sima felületű háttér előtt 
ábrázolja a személyt.
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 (3) A  digitális felvételnek minimum 1600 × 1200 pixel méretű, 72 dpi felbontású „jpg” kiterjesztésű fájlt kell 
– a szolgálati, munkáltatói és a nyugdíjas igazolványok külön-külön jogviszonyonként, a hatósági és ellenőri, katonai 
rendész és a  belföldi katonai futár igazolványok tekintetében külön-külön okmánytípusonként, lehetőség szerint 
külön adathordozón vagy egy adathordozón, de elkülönített mappákban az  igénylő névjegyzék számával 
megjelölve – megküldeni. A  digitális képet tartalmazó fájl elnevezésének minden esetben az  ábrázolt személy 
nevének és tagolás nélküli személyi azonosítójának kell lennie.

 (4) A  fényképek elektronikus úton – MH Intraneten – történő megküldésére csak a  Honvédség katonai igazgatási és 
központi nyilvántartó szerve parancsnokának írásbeli engedélyével és feltételeinek betartásával kerülhet sor, 
melynek jelen utasításban foglalt indokoltságát az érintett honvédelmi szervezetnek írásban meg kell jelölnie.

 (5) A papírképre vonatkozó feltételek:
a) a  fénykép méretének 3,5 × 4,5 cm-esnek és fényesnek, nem raszteresnek kell lennie úgy, hogy a  fej 

a középpontban legyen,
b) a  fényképnek fekete-fehér, illetve a  színes képek esetében is kontrasztos, fehér, mintázattól mentes, sima 

felületű háttér előtt kell készülnie,
c) a fénykép hátoldalán fel kell tüntetni az érintett személy nevét és személyi azonosítóját.

 (6) A fényképekkel szemben támasztott további követelmények:
a) keret nélküli, szembenéző felvételű fénykép szükséges, és
b) azok a  fényképek, amelyeken napszemüveg vagy egyéb, az  arcot eltakaró viselet van, nem elfogadhatóak, 

kivéve, ha orvosi előírásra viselik.
 (7) Az  Igazolvány Igénylő Lapon található „Birtokos aláírása” mezőt az  igazolvány leendő birtokosának a  személyügyi 

szerv jelenlétében, illetve a  nyugdíjas igazolványra jogosult személynek vagy cselekvőképességében korlátozott 
személy nevében eljáró törvényes képviselőnek a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv jelenlétében, 
személyesen kell aláírnia. Az  aláírás egyik irányban sem léphet ki a  megrajzolt keretből, és nem is érintheti azt. 
Az aláírást nem tartalmazó vagy hibásan aláírt igénylő lap esetén az igazolvány kiállítása nem lehetséges.

 (8) Névváltozásnál és aláírás változásnál minden esetben új Igazolvány Igénylő Lapot kell kitölteni.
 (9) A fizikális, illetve a digitális feldolgozásra alkalmatlan fényképeket és Igazolvány Igénylő Lapokat az Okmánykezelő 

Iroda hiánypótlásra felszólítással visszaküldi az igénylő szervezetnek.

16. Hadkötelezettség időszakában a honvédek személyi igazolójeggyel és személyazonossági 
igazolvánnyal történő ellátása

32. § (1) A  2.  § c)  pont cb)  alpontja, továbbá a  Hvt. 40.  § (1)  bekezdés c)  pontja, a  Haktv. 45.  § (1)  bekezdése alapján, 
a  hadkötelezettség időszakában a  honvédeket honvédségi szolgálati igazolvánnyal és személyi igazolójeggyel, 
valamint az  egészségügyi és egyházi személyeket az  I. Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonosító 
igazolvánnyal és személyi igazolójeggyel kell ellátni.

 (2) A  különleges jogrend időszakában az  állományilletékes személyügyi szerv, valamint az  Okmánykezelő Iroda 
az (1) bekezdés szerinti okmányokkal történő ellátást a 27–31. § szerint hajtja végre.

17. Okmánykezelő Iroda felügyeleti tevékenysége

33. §  Az Okmánykezelő Iroda
a) az  adatok valódiságának és a  megnevezett személyek jogosultságának megállapítása céljából felszólíthatja 

a  személyügyi szervet, illetve a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervet okirat vagy más irat 
megküldésére,

b) dönt az azonosító okmányok kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint az okmányok visszavonásáról,
c) ellátja az  azonosító okmányok kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységet, szakmai 

felügyeletet.

18. Az Igazolás kiállítására vonatkozó részletes eljárási szabályok

34. § (1) A személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv a Haktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján 
a 10. melléklet szerinti Igazolást adja ki
a) annak a  hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú katonának, közalkalmazottnak, 

kormánytisztviselőnek, honvédelmi alkalmazottnak, honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek, 
akinek szolgálati vagy munkáltatói igazolvánnyal történő ellátása az állományba vétel napján, valamint annak 
a  nyugállományú katonának, honvédségi nyugdíjasnak, akinek nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátása 
az igazolványra való jogosultság elérését követően nem történik meg,
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b) a  hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos állományú katona, közalkalmazott, kormánytisztviselő, 
honvédelmi alkalmazott, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, nyugállományú katona, honvédségi 
nyugdíjas részére, amennyiben a  kiadott szolgálati, munkáltatói vagy nyugdíjas igazolványon feltüntetett 
adatokban, a  foglalkoztatási vagy egyéb jogviszonyban változás következett be, továbbá ha az  igazolvány 
eltűnt, megrongálódott, megsemmisült, vagy érvényességi ideje lejárt az új igazolvánnyal történő ellátásig.

 (2) Az Igazolást a személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv saját hatáskörében adja ki 
és vonja vissza. A személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv legkésőbb az Igazolás 
kiadását követő három munkanapon belül köteles az  Okmánykezelő Iroda felé a  szolgálati, munkáltatói vagy 
nyugdíjas igazolvány kiállítását kezdeményezni. Ha az  Igazolás érvényességi ideje alatt objektív okokból nem 
valósul meg a  szolgálati, munkáltatói vagy nyugdíjas igazolvány kiállítása, akkor a  személyügyi szervnek vagy 
a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnek a  tényállás dokumentálásával egyidejűleg, az  igazolvány 
kiállításáig új Igazolást kell kiadni az igazolvány helyettesítésére.

 (3) Az  Igazolást a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv nyilvántartási számmal 
ellátva, két példányban a személyügyi és érdekvédelmi nyilvántartásban szereplő adatok alapján állítja ki.

 (4) Az  Igazolást, annak kiállítását követően a  kiadmányozásra jogosult személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint 
illetékes katonai igazgatási szerv vezetőjének aláírásával, valamint a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint 
illetékes katonai igazgatási szerv által használt bélyegző lenyomatával kell ellátni.

 (5) Az  Igazolás személyazonosság igazolására szolgáló hatósági okmánnyal együtt a  kiállítás idejétől 3 hónapig 
érvényes.

 (6) Az Igazolás 1. számú példányát aláírás ellenében át kell adni az arra jogosult személy részére, a 2. számú példányt 
elhelyezni a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv által az  Igazolások 
felfektetésére szolgáló nyilvántartásba.

 (7) Az  arra jogosult személy részére átadott Igazolás 1. számú példányát a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint 
illetékes katonai igazgatási szerv a visszavonást követően saját hatáskörben megsemmisíti.

 (8) Az Igazolást az érvényességi időn belül be kell vonni és a bevonást követően meg kell semmisíteni, ha
a) a foglalkoztatási vagy egyéb jogviszony megszűnt vagy megváltozott,
b) megrongálódott, azt meghamisították, illetve az azon lévő adat megváltozott,
c) a személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv visszavonta,
d) az okmányellátásban részesülő személy szolgálati, munkáltatói vagy nyugdíjas igazolvánnyal ellátásra került.

 (9) Új Igazolást kell kiadni, ha az Igazolás megrongálódott, eltűnt, megsemmisült, vagy érvényességi ideje lejárt, illetve 
az  azon lévő, a  kiállítás alapját képező adat megváltozott, a  szolgálati, munkáltatói vagy nyugdíjas igazolvánnyal 
történő ellátásig.

 (10) Az  Igazolás feljogosít a  honvédségi gyógyintézmények, kulturális és sportlétesítmények szolgáltatásainak 
igénybevételére, kedvezményes dolgozói díjcsomagokra, honvédelmi szervezetek által megkötött vásárlói 
kedvezmények igénybevételére.

 (11) Az  Igazolás annak birtokosát a  Honvédelmi szervezetek objektumaiba történő belépésre a  belépési engedély 
egyidejű felmutatásával együtt jogosítja fel.

 (12) A  személyügyi szerv és a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv köteles megőrizni az  általa kiállított 
Igazolásokról készült dokumentációkat a kiállítást követő 5 évig oly módon, hogy az  Igazolások érintettek részére 
történő átadása igazolható legyen.

 (13) Az igazolás tartalmazza
a) a nyilvántartási számot,
b) a családi és utónevet,
c) a születési időt,
d) a születés helyet,
e) az anyja nevét,
f ) az igazolás kiadásának alapját,
g) a rendfokozatot,
h) az érintett egyenruha viselésre jogosultságát (csak nyugállományú katona esetén: IGEN/NEM),
i) a kiállítás idejét,
j) az érvényesség idejét,
valamint a  személyügyi szerv vagy a  lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv által használt bélyegző 
lenyomatát és a kiadmányozó aláírását, nevét, beosztását.
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19. Záró rendelkezések

35. §  Ez az utasítás 2022. január 1. napján lép hatályba.

36. § (1) Az  utasítás hatálybalépését megelőzően kiadott „MH-K” jelzésű papíralapú honvédségi nyugdíjas igazolványok 
bevonásig vagy a katonai nyugdíjas igazolványra történő kicseréléséig érvényesek és használhatóak.

 (2) A  személyügyi szerv a  honvédelmi szervezetnél lévő összes ideiglenes szolgálati igazolványt megsemmisítés 
céljából, a 8. mellékletnek megfelelő névjegyzék kíséretében – a bevonás oka mező üresen hagyásával – az utasítás 
hatálybalépését követő 30 napon belül bevonja, és megküldi az Okmánykezelő Iroda részére.

 (3) Az  utasítás hatálybalépését megelőzően kiadott ideiglenes szolgálati igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, 
megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított ideiglenes szolgálati igazolvány 
megtalálásáról a személyügyi szerv – a 9. melléklet szerinti – jegyzőkönyvet készít, és megküldi az Okmánykezelő 
Iroda részére.

 (4) Az utasítás hatálybalépését megelőzően kiadott közalkalmazotti igazolványokat a személyügyi szerv bevonja.
 (5) A személyügyi szerv a bevont közalkalmazotti igazolványokat megsemmisítés céljából, a 8. mellékletnek megfelelő 

névjegyzék kíséretében megküldi az Okmánykezelő Iroda részére.
 (6) Az  utasítás hatálybalépését megelőzően kiadott közalkalmazotti igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, 

megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított ideiglenes szolgálati igazolvány 
megtalálásáról a személyügyi szerv – a 9. melléklet szerinti – jegyzőkönyvet készít, és megküldi az Okmánykezelő 
Iroda részére.

37. §  Hatályát veszti a  honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 
26/2015. (VI. 15.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE   . sz. példány
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
Szolgálati vagy munkáltatói igazolványok igényléséhez 

........................................ állomány részére

Fsz.
Házassági, felvett
családi és utónév

Születési családi 
és utónév

Személyi 
azonosító

Rendfokozat
Rendfokozatba 
helyezés ideje

Igénylés oka
Anyja születési családi 

és utónevei
Születési hely

Kiadott igazolvány
száma

1. Minta Petra Minta Petra 27301012314 őrnagy 2013. 01. 01. első ellátás Minta Éva Tata

2.
Dr. Mintácskáné  

Minta Eszter Violetta
Minta Eszter 26301012314 zászlós 2013. 01. 01. jogviszonyváltás Minta Anna Budapest 11.

3.

Csatolva: ............... db fénykép
  ............... db Igazolvány Igénylő Lap

Helyőrség, dátum
aláírás

beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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2. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE          . sz. példány 
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
Nyugdíjas igazolványok igényléséhez 

........................................ állomány részére

Fsz.
Házassági, felvett családi és 

utónév
Születési családi 

és utónév
Személyi 
azonosító

Rendfokozat

Egyenruha 
viselésére 
jogosult 

(IGEN/NEM)

Igénylés oka
Anyja születési családi 

és utónevei
Születési hely

Kiadott igazolvány
száma

1. Minta Petra Minta Petra 27301012314 őrnagy IGEN első ellátás Minta Éva Tata

2.
Dr. Mintácskáné  

Minta Eszter Violetta
Minta Eszter 26301012314 zászlós NEM

jogviszony 
váltás

Minta Anna Budapest 11.

3.

Csatolva: ............... db fénykép
  ............... db Igazolvány Igénylő Lap

Helyőrség, dátum
aláírás

beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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3. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE          . sz. példány 
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
Hatósági és ellenőri igazolványok igényléséhez 

kiállítandó igazolványok megnevezése: ........................................

Hatáskörre vonatkozó jogszabályi hivatkozás: ........................................

Fsz.
Házassági, 

felvett 
családi név

Házassági, 
felvett 
utónév

Születési családi 
és utónév

Személyi 
azonosító

Rendfokozat
Jogosultság 

kezdete
Igénylés oka Hatáskör gyakorlója

Anyja 
születési 
családi és 
utónevei

Születési hely
Kiadott igazolvány

száma

1. Minta Petra Minta Petra 27301012314 alezredes 2013. 07. 01.
első 

ellátás
HM Hatósági 

Főosztály
Minta Éva Tata

2.

Csatolva: ............... db fénykép
  ............... db Igazolvány Igénylő Lap

Helyőrség, dátum
aláírás

beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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4. melléklet a 65/2021. (XII. 22.)  HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE . sz. példány 
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
Katonai rendész- vagy belföldi katonai futár igazolványok igényléséhez 

........................................ állomány részére

Fsz.
Házassági, felvett családi 

és utónév
Születési családi 

és utónév
Személyi 
azonosító

Rendfokozat
Jogviszony 

megnevezése
Jogosultság 

kezdete
Igénylés oka

Anyja születési 
családi és 
utónevei

Születési hely
Kiadott igazolvány

száma

1. Minta Petra Minta Petra 27301012314 őrmester szerződéses 2013. 01. 01. első ellátás Minta Éva Tata

2. Minta Péter Minta Eszter 17301012314 hadnagy hivatásos 2013. 01. 01.
jogviszony 

váltás
Minta Anna

Budapest 
11.

3.

Csatolva: ............... db fénykép
  ............... db Igazolvány Igénylő Lap

Helyőrség, dátum
aláírás

beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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5. melléklet a 65/2021. (XII. 22.)  HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE          . sz. példány 
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
Külszolgálati okmányok okmányrevíziójához, személyi igazolójegyek, valamint személyazonossági igazolványok igényléséhez

Fsz.
Házassági, felvett 
családi és utónév

Személyi azonosító
Anyja születési 

családi és 
utónevei

Jogviszony Rendfokozat 

Igényelt azonosító okmányok
Kiadott igazolvány

számaSzületési családi és 
utónév

személyi 
igazolójegy

személyazonossági 
igazolvány

1. Minta Petra Minta Petra 27301012314 Minta Gizella hivatásos őrvezető – igen

2. Minta Péter Minta Péter 17301012314 Minta Emese szerződéses zászlós igen –

3. Minta Pál Minta Pál 17101012314 Minta Márta
műveleti 

tartalékos
tizedes igen igen

4. Minta Tamás Minta Tamás 18302152615 Minta Anna hivatásos hadnagy – –

Helyőrség, dátum
aláírás

beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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6. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ LAP

IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ LAP

Családi név:
……………………………………………………………………………………………

Utónév: 
……………………………………………………………………………………………

Személyi azonosító:

Okmány típus:  

Birtokos aláírása:

Kérjük, hogy aláírása ne érintse a vonalat
Aláírásommal igazolom, hogy a rendelkezésemre bocsátott 

adatkezelési tájékoztatót megismertem.
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7. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

Kitöltési útmutató a névjegyzékekhez és az Igazolvány Igénylő Laphoz 

I. Igénylő névjegyzék kitöltési útmutató

 1. Szolgálati és munkáltatói igazolvány igénylése esetén az 1. melléklet szerinti névjegyzéket kell kitölteni.
 2. Nyugdíjas igazolvány igénylése esetén a 2. melléklet szerinti névjegyzéket kell kitölteni.
 3. Hatósági és ellenőri igazolvány igénylése esetén a 3. melléklet szerinti névjegyzéket kell kitölteni.
 4. Katonai rendész és a belföldi katonai futár igazolvány igénylése esetén a 4. melléklet szerinti névjegyzéket kell 

kitölteni.
 5. Külszolgálati okmányok igénylése esetén az 5. melléklet szerinti névjegyzéket kell kitölteni.
 6. A „házassági, felvett családi és utónév”, „házassági, felvett családi név”, „házassági, felvett utónév”, „születési családi és 

utónév”, „anyja születési családi és utónevei”, „születési helye” rovatokat személyazonosítására alkalmas közokirat 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) alapján kell kitölteni.

 7. A „személyi azonosító” rovatba a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványon szereplő 11 jegyű számsort kell 
rögzíteni!

 8. A „rendfokozat”, „rendfokozatba helyezés ideje”, „egyenruha viselésre jogosult”, „jogosultság kezdete”, „jogviszony” 
rovatokat írásos parancs alapján kell kitölteni.

 9. Az „igénylés oka” rovatba az igazolvány igénylésének okát kell megadni az alábbiak szerint:

az igazolvány igénylésének oka „igénylés oka”

a) az igazolvány érvényességi ideje több mint 90 nap múlva lejár,  
de az okmányellátásban részesülő személyt külszolgálatra tervezik 

külszolgálat

b) az igazolvány nem tartalmazza a „Genfi egyezmény szerinti igazolvány” szöveget, 
de az okmányellátásban részesülő személyt külszolgálatra tervezik

külszolgálat

c) az Okmánykezelő Iroda tájékoztatása alapján az igazolvány gyártáshibás gyártáshibás

d) arckép vagy aláírás változása arckép, aláírás változás

e) az a)–d) ponttól eltérő esetekben ellátás

 10. Az 1. melléklet és a 2. melléklet „.......................................... állomány részére” rovatába a jogviszonyt kell megadni 
(pl. hivatásos, szerződéses, honvédelmi alkalmazott, katonai nyugdíjas, honvédségi nyugdíjas stb.).

 11. A 3. melléklet „kiállítandó igazolvány megnevezése: ........................................” rovatába az igényelt igazolványnak 
megfelelő szöveget kell megadni az alábbiak szerint:

jogkör „kiállítandó igazolvány megnevezése”

Adatvédelmi ellenőrzési, és adatvédelmi vizsgálati jogkör. Adatvédelmi felügyelet

Környezetkárosítógáz-felügyeleti hatósági tevékenység. Halon-felügyelet

Közegészségügyi és járványügyi hatósági tevékenység. Honvéd Tisztifőorvos

Közegészségügyi és járványügyi hatósági tevékenység. Honvéd Tisztiorvos

Építésfelügyeleti hatósági tevékenység. Katonai építésfelügyelet

Építésügyi hatósági tevékenység. Katonai építéshatóság

Közegészségügyi-járványügyi felügyelői hatósági tevékenység. Közegészségügyi Felügyelő

Munkaügyi hatósági ellenőrzés. Munkaügyi hatóság

Munkavédelmi hatósági tevékenység. Munkavédelmi hatóság

Honvédelmi létfontosságú rendszerelem-felügyeleti hatósági 
tevékenység.

Rendszerelem-Felügyelet

Tűzvédelmi hatósági tevékenység. Tűzvédelmi felügyelet

Veszélyes katonai objektum-felügyeleti hatósági tevékenység. Veszélyesanyag-felügyelet

 12. A 3. melléklet „rendfokozat” rovatába a kormánytisztviselők, közalkalmazottak, honvédelmi alkalmazottak esetében 
a jogviszonyt kell beírni. 

 13. A 3. melléklet „Hatáskörre vonatkozó jogszabályi hivatkozás: ........................................” rovatába a HM és az MH kijelölt 
szervezetei által folytatott hatósági, szakhatósági, és ellenőri, felügyeleti jogkör gyakorlására feljogosító jogszabályi 
hivatkozást kell megadni. A hatáskörre vonatkozó jogszabályi hivatkozás maximum szóközökkel együtt 250 karakter 
lehet. 
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 14. A 4. melléklet „........................................... állomány részére” rovatába a „katonai rendész” és a „belföldi katonai futár” 
szöveg közül az igényelt igazolványnak megfelelőt kell megadni.

 15. Az 5. mellékletet a külszolgálatra tervezett állományra vonatkozóan – már a tervezés, felkészítés időszakában –, 
legkésőbb a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó 
eljárási szabályokról szóló 65/2021. (XII. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 17. § (3) bekezdésében 
meghatározott ügyintézési határidő betartásával, szerkeszthető formátumban elektronikus úton, valamint papír 
alapon kell megküldeni az Okmánykezelő Iroda részére.

II. Igazolvány Igénylő Lap kitöltési útmutató

 1. Igazolvány Igénylő Lapot kell kitölteni minden igazolvány első igénylésekor, névváltozás esetén, valamint  
ha az érintett személy aláírása változott.

 2. A kitöltést kizárólag hiteles személyazonosítására alkalmas közokirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői 
engedély) alapján a személyügyi szerv végzi az érintett személy jelenlétében.

 3. A nyomtatványt kék golyóstollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
 4. A „Családi név” és „Utónév” rovatokat a személyazonosítására alkalmas közokiratban (személyazonosító igazolvány, 

útlevél, vezetői engedély) szereplő adatokkal mindenben megegyezően kell kitölteni.
 5. A „személyi azonosító” rovatba a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványon szereplő 11 jegyű számsort kell 

rögzíteni!
 6. Az „okmány típus” mezőbe az igényelt okmány típusát kell megadni az alábbi rövidítések használatával:

Hivatásos szolgálati igazolvány = HT
Szerződéses szolgálati igazolvány = SZ
Önkéntes műveleti tartalékos szolgálati igazolvány = MT
Önkéntes védelmi tartalékos szolgálati igazolvány = VT
Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati igazolvány = TT
Honvéd tisztjelölt szolgálati igazolvány = TJ
Honvéd altiszt-jelölt szolgálati igazolvány = AJ
Kormánytisztviselői igazolvány = KV
Honvédelmi alkalmazotti igazolvány = HA
Közalkalmazotti igazolvány = KA
Katonai nyugdíjas igazolvány = NY
Honvédségi nyugdíjas igazolvány = HN 
Hatósági és ellenőri igazolvány = HE
Katonai rendész igazolvány = KR
Belföldi katonai futár igazolvány = KF

 7. Az igénylő laphoz a HM utasítás 31. §-ában meghatározottak szerint csatolni kell 1 db fizikális vagy 1 db digitális, 
3  hónapnál nem régebbi, fedetlen fővel, katonák esetében köznapi vagy gyakorló öltözetben, nyugállományú 
katonák esetében köznapi vagy civil öltözetben készült fényképet. A digitális felvétel esetén minimum 1600 × 1200 
pixel méretű, 72 dpi felbontású, „jpg” kiterjesztésű fájlt kell – a honvédelmi igazolványok tekintetében külön-külön 
jogviszonyonként, a hatósági és ellenőri, katonai rendész és a belföldi katonai futár igazolványok tekintetében 
külön-külön okmánytípusonként lehetőség szerint külön adathordozón vagy egy adathordozón, de elkülönített 
mappákban, az igénylő névjegyzék számával megjelölve – megküldeni. A digitális képet tartalmazó fájl elnevezése 
minden esetben az ábrázolt személy neve és tagolás nélküli személyi azonosító legyen az alábbi minta szerint:  
minta dezső_17106130001.jpg. Papíralapú kép esetében az érintett személyi azonosítóját és nevét fel kell tüntetni 
a fénykép hátoldalán.

 8. Az igazolvány leendő birtokosának a személyügyi szerv jelenlétében, illetve a nyugdíjas igazolványra jogosult 
személynek vagy cselekvőképességében korlátozott személy nevében eljáró törvényes képviselőnek a lakóhely 
szerint illetékes katonai igazgatási szerv jelenlétében, személyesen kell aláírnia. Az aláírás egyik irányban sem 
léphet ki a megrajzolt keretből, és nem is érintheti azt. Az aláírást nem tartalmazó vagy hibásan aláírt igénylő lap 
esetén az igazolvány kiállítása nem lehetséges.

 9. Az igénylő lapokat kísérőirattal és névjegyzékkel az Okmánykezelő Iroda részére kell felterjeszteni, figyelemmel 
a HM utasítás 17. § (3) bekezdésében foglaltakra.

 10. Az első igénylést követően az igazolványok cseréjéhez – a névváltozás, aláírás-változás esetét kivéve – az adatok 
változása esetén új igénylő lapot kitölteni nem kell. A további igénylés (a megváltozott adatok), illetve – szükség 
esetén – az új fénykép megküldése kísérőirattal és névjegyzékkel együtt az ÁLT/40 előírásai betartásával történik.



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  163

III. A bevont igazolványok megküldéséhez szükséges névjegyzék kitöltési útmutatója

 1. A bevont igazolványokat a 8. melléklet szerinti – a szolgálati, munkáltatói és a nyugdíjas igazolványok tekintetében 
külön-külön jogviszonyonként, a hatósági és ellenőri, katonai rendész és a belföldi katonai futár igazolványok 
tekintetében külön-külön okmánytípusonként elkészített – névjegyzéken kell az Okmánykezelő Iroda részére 
megsemmisítésre megküldeni.

 2. A 8. melléklet „…………………. igazolványok megküldéséhez” rovatába a szolgálati, a munkáltatói és a nyugdíjas  
igazolványok tekintetében a jogviszonyt, a hatósági és ellenőri, katonai rendész és a belföldi katonai futár 
igazolványok esetében az okmány típusát kell megadni (hivatásos, honvédelmi alkalmazott, katonai rendész stb.). 

 3. A 8. melléklet „igazolvány egyedi azonosítója” rovatába a megküldésre kerülő igazolvány egyedi azonosítóját kell 
megadni.

 4. A 8. melléklet „Családi és Utónév, rendfokozat” rovatába a megküldésre kerülő igazolványon feltüntetett adatok 
(név, rendfokozat) kerüljenek rögzítésre.

 5. A 8. melléklet „bevonás oka” rovatába a megküldésre kerülő igazolvány bevonásának okát kell megadni az alábbiak 
szerint. 

a megküldésre kerülő igazolvány bevonásának oka „bevonás oka”

a) foglalkoztatási és egyéb jogviszony megszűnése jogviszony megszűnt

b) a használatára jogosult meghalt jogviszony megszűnt

c) a használatra való jogosultság megszűnt jogosultság megszűnt

d) előtalált igazolvány előtalált

e) az a)–d) pontot nem érintő okok esetén csere
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8. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE          . sz. példány 
Nyt. szám:

NÉVJEGYZÉK 
………………. igazolványok megküldéséhez

Fsz.
Igazolvány egyedi 

azonosítója
Házassági, felvett családi 
és utónév, rendfokozat

Születési családi és utónév Bevonás oka

1. H 000000 Minta Petra őrvezető Minta Petra jogviszony megszűnt

2.

Csatolva: ............... db igazolvány

Helyőrség, dátum

  aláírás 
  beosztás megnevezése

Készült: … példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Irattár
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9. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE                                                                  . sz. példány

JEGYZŐKÖNYV

Készült: ÉV/HÓ/NAP a ………………………………………………………………………… (szervezet megnevezése)
Jelen vannak: bizottsági elnök
  bizottsági tag
  bizottsági tag
  érintett

Tárgy: ……………… sorozatszámú igazolvány eltűnése/megrongálódása/megsemmisülése/előtalálása*

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Érintett adatai: név, rendfokozat, születési év, hó, nap, anyja neve

Bizottság elnöke: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyv felvételére a honvédelmi ágazatban használt 
azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 65/2021. (XII. 22.) 
HM utasítás 25. §-ában meghatározottak okán kerül sor.

Érintett személy közlése:
Minta János őrmester a(z) ……………………… sorozatszámú igazolványom eltűnéséről/megrongálódásáról/
megsemmisüléséről/előtalálásáról* az alábbiakat nyilatkozom:

* A megfelelő rész alkalmazandó!

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bizottság észrevétele, javaslata:

 

A Jegyzőkönyv tartalma az elhangzottakkal mindenben megegyezik.

Kmf.

........................................................ ........................................................

Bizottság elnöke Bizottság tagja

........................................................ ........................................................

Bizottság tagja Érintett 
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Parancsnoki záradék:

Helyőrség, dátum

  ........................................................ 
  parancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Okmánykezelő Iroda
 2. sz. példány: Érintett
 3. sz. példány: Irattár
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10. melléklet a 65/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET/   . sz. példány
HONVÉDELMI MINISZTER ÁLTAL 
AZ ÁLLAM NEVÉBEN ALAPÍTOTT,
SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY
MEGNEVEZÉSE
Nyt. szám:

Igazolás 
foglalkoztatási vagy egyéb jogviszony, nyugállományú katona, honvédségi nyugdíjas jogosultág  

(és rendfokozat) igazolására

Családi és utónév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Születési idő:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Születés helye:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anyja neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az igazolás kiadásának alapja*: hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, önkéntes műveleti 
tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, közalkalmazott, honvédelmi 
alkalmazott, kormánytisztviselő, nyugállományú katona, honvédségi nyugdíjas
Rendfokozat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyenruha viselésre jogosult (csak nyugállományú katona esetén): IGEN / NEM*

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Kiállítás ideje: ………………………………………

Az Igazolás személyazonosság igazolására szolgáló hatósági okmánnyal együtt a kiállítást követő 3 hónapig 
érvényes!

P. H.

  kiadmányozó neve 
  kiadmányozó beosztása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): 
Kapják: 1. sz. pld.: Érintett
 2. sz. pld.: Irattár
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A honvédelmi miniszter 66/2021. (XII. 22.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Ügyelet működésének szabályozásáról

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

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

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. §  Az utasítás alkalmazásában
a) Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egysége: a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 

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

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

államtitkárai;
d) válsághelyzet: a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak részét képező 

HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 26/2021. (VI. 30.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HÁVR HM utasítás) 2. § d) pontja szerinti válsághelyzet;

e) HÁVR: a HÁVR HM utasítás 4. §-ában meghatározott Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer.

3. §  Az utasítást a  HÁVR HM utasításban létrehozott HM Ügyelet (a továbbiakban: HM Ü) működésének szabályozása 
érdekében kell alkalmazni. A  HM Ü működtetésének szabályait a  HÁVR HM utasításban, valamint a  Honvédelmi 
Minisztérium és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól 
szóló 34/2021. (VII. 23.) HM utasításban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

II. A HM ÜGYELET MŰKÖDÉSE

1. A HM Ügyelet helye a HM Válságreagáló Rendszerben

4. §  A HM Válságreagáló Rendszer alap válságkezelő képesség időszakában a  HM Irányító és Helyzetnyilvántartó 
Szervezet állandó jelleggel működő eleme a folyamatos ügyeleti szolgálati rendben működő HM Ü, amely biztosítja 
az ezen utasításban részére meghatározott feladatokat.

5. §  A HM Ü a  teljes válságkezelő képesség aktivizálása esetén riasztja a  HM Válságreagáló Rendszer Készenléti 
Szolgálatban lévő állományt, és a  beérkező állománnyal kiegészülve HM Honvédelmi Operatív Törzsként 
(a továbbiakban: HM HOT) kezdi meg a működését a HM HOÁT vezetésével, elérve a meghatározott válságkezelési 
képességi szint szerinti működési rendjét. A HM HOT állományának aktivizálását követően a szolgálatellátás terén 
HM HOT vezető a közvetlen hivatali felettese, a HM HOT vezetőhelyettes a szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese 
és a HM HOT váltásvezető a Szolgálati elöljárója.

6. §  A teljes válságkezelő képesség, valamint a  speciális válságkezelő képességgel kiegészített teljes válságkezelő 
képesség azonnali aktivizálására válsághelyzetben, a miniszter erre vonatkozó döntése esetén kerül sor.

7. §  A teljes válságkezelő képesség a miniszter döntése alapján a HM HOÁT vagy az őt helyettesítő szakmai felsővezető 
által kerül aktivizálásra a HM Ü útján.

2. A HM Ügyelet alárendeltsége, felépítése, feladatrendszere, hatásköre, jogosultsága

8. § (1) A HM Ü a HM vezető ügyeleti szolgálata.
 (2) A HM Ü tevékenységét a HM HOÁT a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály (a továbbiakban: HM KIVF), 

útján irányítja, a HM HOT aktivizálását követően, mint a HM HOT elemét közvetlenül vezeti.
 (3) A HM Ü állományának szakmai felkészítéséért a HM KIVF és a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest 

Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) HM Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: HM ÜO) vezetője a felelős.
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 (4) A HM Ü a HM HOÁT-nak van közvetlenül alárendelve, az elöljárók részére meghatározott jelentési kötelezettségeit 
a 14. § szerint teljesíti.

 (5) A  HM Ü szolgálati elöljárója – a HM Nyomozótiszti készenléti szolgálat, és a  HM Sajtótájékoztatási Készenléti 
Szolgálat kivételével – a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban: HM szervezet) 
készenléti szolgálatának, az MH Központi Ügyeletnek (a továbbiakban: MH KÜ), valamint a HM-I objektum Biztosító 
Rendész Szolgálatnak.

 (6) A HM Ü szolgálat ellátására csak a HM ÜO állományába tartozó, arra vonatkozó célfelkészítésen részt vett, érvényes 
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, a kezelt adatok minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, 
felhasználói engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal rendelkező személy osztható be.

 (7) A  HM Ü részletes feladatait és tevékenységét szolgálati intézkedés szabályozza. A  szolgálati intézkedés kiadásáért 
a HM HOÁT, előkészítéséért a HM KIVF vezetője a felelős.

9. §  A HM Ü-t ellenőrizheti
a) a honvédelmi miniszter,
b) a HM HOÁT,
c) a HM KIVF vezetője,
d) a HM ÜO vezetője,
e) a HM biztonsági vezetője, a  minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján a  hatáskörébe 

tartozóan,
f ) az  a)–c)  pontban meghatározott, kiadmányozásra jogosult vezetők által nyílt paranccsal felhatalmazott és 

megfelelő személyi biztonsági jogosultsággal rendelkező személyek.

10. § (1) A HM Ü 24 órás váltási rendben, 5 váltásban, váltásonként 3 fő állománnyal működik. A váltások személyi állománya 
az  erre a  célra megalakított HM ÜO személyi állományából kerül kijelölésre havi szolgálatvezénylésben. 
A  szolgálatvezénylést a  HM ÜO készíti el, az  MH BHD parancsnoka hagyja jóvá és terjeszti fel a  HM HOÁT részére 
minden, a tárgyhónapot megelőző hónap 23. napjáig.

 (2) A váltás összetétele
a) 1 fő váltásvezető főtiszt (a továbbiakban: HM Ü VV),
b) 1 fő helyzetkövető főtiszt,
c) 1 fő helyzetnyilvántartó zászlós.

11. §  A HM Ü feladatai
a) az alárendelt ügyeleti és készenléti szolgálatok vezetése, jelentések feldolgozása, előzetes értékelése, 

valamint rendszeres, illetve eseti jelentések megtétele a honvédelmi miniszter, a minisztériumi felsővezetők 
és kijelölt személyek részére,

b) az eseményekre reagáló, valamint a  Magyar Honvédség készenlét fokozására, illetve csökkentésére 
vonatkozó parancsok, intézkedések vétele és továbbítása,

c) a HM békeidőszaki készenléti rendszer működésének biztosítása, ideértve a  HÁVR ideiglenesen működő 
elemeinek riasztását, aktivizálását, továbbá a  HM HOT felállításáig a  feladatok vétele és a  végrehajtás 
megkezdése,

d) a HM HÁVR ellenőrzése, gyakoroltatása érdekében az elöljárói intézkedések és utasítások továbbítása,
e) a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló Korm. határozat szerinti biztonsági ügyeleti feladatok 

ellátása,
f ) a Kormányügyelettel kapcsolatos információk továbbítása az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok 

ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 
HM utasítás szerint, valamint kapcsolattartás a  HM ügyeletes minisztériumi felsővezetővel és 
a Kormányügyelettel,

g) a kormányügyeleti rendszer részeként a  miniszter felelősségi körébe tartozó és kormányzati intézkedést 
igénylő rendkívüli események vonatkozásában a Kormány tájékoztatása,

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

i) válságkezelés esetén a  békétől eltérő eljárásrendnek megfelelő irányító és helyzetnyilvántartó feladatok 
ellátása, azoknak a HM HOT részére történő átadásáig,

j) bekövetkezett katasztrófahelyzet esetén a  riasztás, értesítés, illetve a  honvédségi közreműködéssel 
kapcsolatos igények vétele és azonnali jelentése, ezt követően a  honvédelmi miniszter döntése alapján 
a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer meghatározott elemeinek riasztása,

k) a külön rendelkezésben előírt feladatok, jelszavas feladatok végrehajtása,
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l) a NATO Válságreagálási Rendszer intézkedéseinek vétele, azok beazonosítása a  Nemzeti Intézkedések 
Gyűjteményében, az  érintett minisztériumi politikai és szakmai felsővezetők, valamint a  HM Védelmi 
Igazgatási Főosztály vezetőjének tájékoztatása, továbbá a feladat továbbítása az érintett kormányzati szervek 
ügyeleti szolgálatai részére,

m) az Európai Unió integrált válságkezelési mechanizmusa útján kezdeményezett uniós intézkedések vétele, 
arról az érintett politikai és szakmai felsővezetők tájékoztatása,

n) elrendelt feladat végrehajtásában érintett HM szervezetek készenléti szolgálatainak, az MH KÜ-nek, valamint 
a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) Műveleti Központ Ügyeleti Szolgálat 
(a továbbiakban: KNBSZ MKÜ) riasztása,

o) a minisztériumi felsővezetők tartózkodási helyének, elérhetőségének nyilvántartása,
p) a szolgálat részére biztosított infokommunikációs és információvédelmi eszközök működtetése,
q) hadműveleti napló vezetése,
r) minden olyan egyéb feladat, mely a  HM HOÁT, a  HM KIVF vezető és az  MH BHD HM ÜO vezető által 

a HM Ü részére eseti vagy rendszeres végrehajtás céljából meghatározásra kerül.

12. §  A HM Ü jogosult
a) intézkedései, jelentései megalapozottságához a  neki alárendelt szolgálatoktól információk soron kívüli 

bekérésére,
b) a szolgálati alárendeltségébe tartozó szolgálatok, valamint a  HM-I objektum Biztosító Rendész Szolgálat 

ellenőrzésére,
c) a szolgálati feladatok végzése, riasztási-értesítési, valamint katasztrófaelhárítási feladatok végrehajtása 

érdekében a 25. § a) pontja szerinti készenléti gépjármű kirendelésére,
d) életmentés és jelentős vagyoni kár keletkezésének megakadályozása érdekében a  szükséges azonnali 

intézkedések megtételére, az ügyeletes minisztériumi felsővezető részére történő tájékoztatási kötelezettség 
mellett.

13. §  A  HM Ü a  szolgálati személyek kiértesítési adatainak kezelése során a  riasztási-értesítési feladatok végrehajtása 
érdekében nyilvántartja és kezeli a  HM felsővezetői, valamint a  HM riasztási szempontból kijelölt személyi 
állományának lakcím- és telefonos elérhetőségi adatait. Ezen adatokat a HM Ü köteles bizalmasan kezelni, harmadik 
személy részére nem adhatja ki, csak kiértesítés céljából használható fel.

3. A HM Ü jelentési, tájékoztatási kötelezettsége

14. §  A HM Ü VV – az alárendelt ügyeleti és készenléti szolgálatok által jelentett, valamint az együttműködő, kormányzati, 
rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek központi ügyeleti szolgálatainak tájékoztatása alapján – azonnal jelentést 
tesz az  ügyeletes minisztériumi felsővezető útján a  honvédelmi miniszternek, majd a  HM HOÁT-nak az  ügyeletes 
minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő 
helyzetek jegyzékéről szóló 2/2020. (I. 24.) HM utasítás 4. §-ában foglalt esetekben, valamint az alábbi eseményekről 
és incidensekről:
a) Magyarország területének, légterének megsértése, továbbá az ezzel összefüggésben tett intézkedésekről;
b) a fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatok feladatellátásával összefüggésben bekövetkezett éles 

riasztásról, a  fegyverhasználatról, a  Légi Kutató-mentő Készenléti Szolgálat valós riasztása, a  Légi 
Egészségügyi Kiürítés vonatkozásában tett intézkedésekről, valamint a  katonai légijárművek – valós 
vészhelyzettel járó – repülőeseményeiről;

c) Magyarország területén kialakult, az MH rendeltetéséhez kapcsolódó fegyveres cselekményekről;
d) a fegyveres készenléti erők kirendeléséről, azok harci alkalmazásáról, illetve fegyver nélküli kirendeléséről;
e) honvédelmi szervezet objektuma vagy annak őrzés-védelmét ellátó állomány elleni támadás vagy annak 

szándékára utaló bármely körülményről;
f ) honvédelmi szervezet objektuma ellen elkövetett terrorcselekményről vagy annak szándékára utaló bármely 

körülményről;
g) a katasztrófavédelemmel összefüggésben bekövetkezett eseményekről, ipari balesetekről, egyéb károsító 

vagy veszélyt okozó eseményekről, illetve azok kapcsán a  honvédségi közreműködésre irányuló igényről, 
továbbá a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában bekövetkezett és az üzemeltető által 
jelentett eseményekről;

h) honvédelmi szervezet objektumában, területén bekövetkezett, jelentős veszéllyel vagy káreseménnyel járó 
tűzesetről;

i) az elrendelt jelszavas feladatok végrehajtásáról;
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j) a NATO Válságreagálási Rendszer válságreagáló intézkedéseinek és rendszabályainak bevezetésére irányuló 
NATO Észak-atlanti Tanács által kiadott felhatalmazásokról, a  Szövetséges Haderők Európai Főparancsnoka 
által kiadott intézkedésekről;

k) azon intézkedésekről, amelyek a nemzetközi erők kötelékébe felajánlott MH-erők valós feladat végrehajtására 
történő aktivizálását rendeli el;

l) külföldön szolgálatot teljesítő kontingensek vonatkozásában bekövetkezett incidensekről, a  műveleti 
területen bekövetkezett súlyos egészségkárosodásról, kórházi felvétellel járó egészségügyi eseményről, 
valamint minden olyan egészségügyi eseményről, amely stratégiai egészségügyi kiürítést, honi szakvizsgálati 
szakellátást igényel;

m) minden olyan alárendelt szolgálat vagy együttműködő szervezet által jelentett vagy tájékoztatásként 
megadott információbiztonsági incidensről, kibertevékenységről, külső erőhatásról, meghibásodásról, amely 
stratégiai szinten negatívan befolyásolja az  MH Zártcélú Hírközlő Hálózat működését, az  MH katonai 
műveleteit, a  vezetés és irányítás infokommunikációs rendszeren keresztüli megvalósulását, a  szövetségi 
rendszerekben való infokommunikációt, valamint minden olyan eseményről, amely nyílt vagy minősített 
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez vagy céloz;

n) valamely honvédségi szervezet egésze vagy elemének a  készenlét fokozása rendszerében, a  szervezet által 
biztosított fegyveres készenléti szolgálatok vonatkozásában, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben, 
vagy az  MH Atom-, Biológiai-, Vegyi riasztási-értesítési rendszerben biztosított erő vagy képesség 
rendeltetésszerű alkalmazását súlyosan veszélyeztető eseményről;

o) fegyver, lőszer, robbanóanyag hiányáról, illetve fegyver, lőszer, robbanóanyag okozta sérülésről, balesetről, 
káreseményről, a sérülés fokától függetlenül;

p) az élet ellen, valamint a  fegyverrel, lőszerrel, robbanó, sugárzó és mérgező anyaggal, továbbá kábítószerrel 
vagy kábító hatású anyaggal elkövetett bűncselekményekről;

q) honvédelmi szervezetnél történt fegyverhasználatról;
r) a kiemelt tűzszerész feladatok végrehajtásáról, illetve a mentesítés során bekövetkezett balesetekről;
s) honvédelmi szervezet állományába tartozó katona vagy polgári személy által okozott olyan balesetről, 

amely súlyos sérüléssel vagy halállal végződött;
t) honvédelmi szervezet állományába tartozó katona vagy polgári személy által elszenvedett minden súlyos 

sérüléssel vagy halállal végződött balesetről, továbbá az egyidejűleg kettőnél több személy sérülését okozó 
balesetekről;

u) honvédelmi szervezet állományába tartozó katona vagy polgári személy váratlan haláláról;
v) honvédelmi szervezet állományába tartozó katona vagy polgári személy által vagy sérelmére elkövetett 

személyi sérüléssel járó erőszakos bűncselekményről, illetve öngyilkossági cselekményről;
w) a mérgezéssel, járvánnyal járó két vagy több főt érintő megbetegedésekről;
x) honvédelmi szervezet kárára vagy általa okozott 1 000 000 forintot meghaladó káresemény 

bekövetkezéséről, beleértve a külföldi missziókban bekövetkezett eseteket is;
y) a honvédelmi rendszert érintő olyan, előre nem látott veszélyről vagy bekövetkezett eseményről, amely 

a  kormányzati kommunikáció szempontjából releváns, minden olyan eseményről, amelynek katonai, 
politikai, gazdasági és médiakihatásai jelentősek az MH-ra és a HM-re, valamint a saját hatáskörét meghaladó 
ügyekről, az előzetesen foganatosított rendszabályokról, javaslatokról;

z) a Kormányzati Védett Vezetési Rendszer igénybevételének, aktivizálásának elrendeléséről.

15. §  A HM Ü VV az előírt jelentést, a bekövetkezett esemény HM Ü tudomására jutásától számítva legkésőbb 15 percen 
belül teszi meg. Amennyiben nem áll rendelkezésre minden információ a  jelentésre kötelezett eseménnyel 
kapcsolatban, úgy a HM Ü VV előzetes jelentést tesz, majd kiegészítő jelentés tételével pontosítja a bekövetkezett 
eseményt.

16. §  Halasztást nem tűrő esetben, a  HM Ü VV soron kívül, az  ügyeletes minisztériumi felsővezető, a  HM HOÁT vagy 
az  őt  helyettesítő helyettes államtitkár részére annak programja megszakításával is köteles jelentést tenni. 
A jelentési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait a HM Ü szolgálati intézkedése szabályozza.

17. §  A HM Ü a 14. § szerint jelentési kötelezettségei végrehajtása után tájékoztatja
a) a KNBSZ MKÜ-t a 14. § c), d), f ), g), j), l)–r) és s)–x) pontjában foglalt esetekben,
b) a HM Védelmi Igazgatási Főosztály Riasztó Értesítő készenléti Szolgálatát a  14.  § g) és j)  pontjában foglalt 

esetben;
c) a HM Védelmi Igazgatási Főosztály Speciális Objektumok Készenléti Szolgálatát a 14. § h) pontjában foglalt 

esetben, amennyiben az speciális objektumot érint;
d) a Baleseti Készenléti Szolgálatot a 14. § q) és v) pontokban foglalt esetekben;
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e) a Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálatot 14. § h) pontjában foglalt esetben;
f ) a Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálatot és a Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálatot 

súlyos repülőeseményről és légiközlekedési balesetről;
g) a HM Nyomozótiszti Készenléti Szolgálatot a 14. § p)–z) pontjában foglalt esetekben;
h) a HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálatot a 14. § a)–h), m) és q)–y) pontjában foglalt esetekben, valamint 

minden releváns, médiafigyelmet kiváltó civil-katonai vonatkozású esetről és minden olyan, katonai 
vonatkozású esetben, amely valószínűsíthetően a média figyelmét és érdeklődését felkeltheti.

18. §  A HM Ü VV a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást 
jelentő helyzetek jegyzékéről szóló HM utasításban szereplő eseményekkel kapcsolatos információkról azonnal 
jelentést tesz az  ügyeletes minisztériumi felsővezető részére, továbbá a  HÁVR azonnali aktivizálására okot adó 
esemény bekövetkezése esetén a HM HOÁT vagy az őt helyettesítő helyettes államtitkár részére. A rendelkezésre álló 
adatok alapján, az  ügyeletes minisztériumi felsővezető utasítására írásos jelentést készít a  Kormányügyelet 
tájékoztatása érdekében az ágazatnál bekövetkezett eseményről.

19. §  A HM Ü a beérkezett adatok, valamint az MH KÜ által megküldött írásos jelentés alapján naponta „Reggeli Jelentés”-t 
készít a mindenkori hatályban lévő szolgálati intézkedésben meghatározott tartalommal.

20. §  A „Reggeli Jelentés” -t a következő vezetők részére kell megküldeni:
a) politikai felsővezetők,
b) szakmai felsővezetők,
c) HM kabinetfőnök,
d) HM KIVF vezetője,
e) Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK),
f ) KNBSZ főigazgatója.

4. A HM Ü kapcsolattartása a társ- és irányított szolgálatokkal

21. §  A HM Ü alaprendeltetési feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart
a) a Kormányügyelettel,
b) a Belügyminisztérium ügyeleti szolgálatával,
c) a Külgazdasági és Külügyminisztérium ügyeleti szolgálatával,
d) a rendvédelmi szervezetek központi ügyeleti szolgálatával,
e) a KNBSZ MKÜ-vel,
f ) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok központi ügyeleti szolgálataival,
g) a NATO-parancsnokságok mellett szolgálatot teljesítő magyar külképviseleti csoportokkal,
h) az MH KÜ-vel,
i) a HM ügyeleti és készenléti szolgálataival.

5. A HM Ü működési feltételeinek biztosítása

22. §  A HM Ü működési feltételeinek biztosítása érdekében a HM HOÁT
a) szolgálati intézkedésben részletesen szabályozza a HM Ü szolgálat feladatait, tevékenységét, a HM-I objektum 

munkaidőn túli üzemeltetésére és őrzés védelmére vonatkozó kötelmeit, a  más szolgálatokkal történő 
együttműködés és a kölcsönös tájékoztatás rendjét.

b) a KNBSZ MKÜ-vel történő együttműködés érdekében, a szolgálati intézkedés kidolgozásában együttműködik 
a KNBSZ MKÜ működéséért felelős szervezeti egység vezetőjével.

c) meghatározza a  HM Ü „VK-6” objektummal kapcsolatos feladatait, a  HM KIVF által biztosítja a  HM Ü 
állományának erre vonatkozó felkészítését.

23. §  A  HM Ü működési feltételeinek biztosítása érdekében a  HM KÁT jóváhagyja a  HM Ü infokommunikációs és 
információvédelmi fejlesztési követelményeit, fejlesztési terveit.

24. §  A  HM biztonsági vezető gondoskodik a  HM Ü működéséhez szükséges biztonsági terület, valamint a  minősített 
adatkezelő rendszerek akkreditálásával kapcsolatos feladatokról, a  személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus 
biztonsági követelmények érvényesüléséről.
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25. §  A  HM Ü működési feltételek biztosítása érdekében az  MH PK az  MH BHD irányába intézkedik a  minden oldalú 
biztosítás keretében a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól 
szóló HM utasításban szabályozott HM Ü szolgálat logisztikai, infokommunikációs, információvédelmi és ügyviteli 
támogatás, továbbá az egészségügyi, elhelyezési, élelmezési biztosítás rendjéről. Ennek keretében
a) intézkedik a  szolgálati feladatok végzése érdekében 1 db közúti személygépkocsi folyamatos készenléttel 

a  HM-I. objektumban történő biztosítására, mely a  minisztériumi felsővezetők, valamint a  HM HOT 
váltásvezetőjének riasztása esetén, a  szolgálati helyre történő beszállítására Budapest helyőrségen kívül is 
igénybe vehető,

b) intézkedik az  a)  pontban meghatározottakon felül a  laktanyában, riasztási-értesítési, valamint 
katasztrófaelhárítási feladatokra 2 órás indítási készenléttel 1 db ügyeletes terepjáró személygépkocsi 
biztosításáról; az ügyeletes terepjáró személygépkocsit a HM Ü VV rendelheti ki,

c) intézkedik az  ügyeleti szolgálatot adó személyi állomány élet- és munkafeltételeinek, a  szolgálati helyiség 
berendezései üzemeltetésének, fenntartásának, anyagi-technikai ellátásának, tervszerű megelőző 
karbantartásának, javításának biztosításáról,

d) intézkedik a  HM Ü működéséhez szükséges infrastruktúra, infokommunikációs rendszerek és eszközök 
üzemeltetéséről és fenntartásáról, a működőképesség ellenőrzéséről,

e) biztosítja a  központi infokommunikációs és információvédelmi szolgáltatásokat, az  azokhoz történő 
hozzáférést, az adott szolgáltatások hibabejelentésének központi elérhetőségét, valamint,

f ) biztosítja az  infokommunikációs és információvédelmi eszközök technikai felügyeletét, karbantartását és 
javítását.

26. §  A  HM Ü működési feltételei, a  napi élet biztosítása érdekében az  MH PK az  MH Egészségügyi Központ irányába 
intézkedik az egészségügyi biztosításról.

27. §  Az  MH BHD parancsnoka felelős a  szolgálatellátás személyi és infrastrukturális, logisztikai biztosítás feltételeinek 
meglétéért, működőképességért és a rejtjelző eszközök működtetési feltételeinek biztosításáért.

6. A HM Ü működését biztosító egyéb feladatok

28. §  A  KNBSZ főigazgatója alárendeltjei vonatkozásában saját hatáskörében intézkedik a  HM Ü feladatellátásához 
szükséges szervezeti szintű együttműködési képesség kialakításáról és az  együttműködés keretében végzendő 
feladatok meghatározásáról, továbbá az információátadás rendjéről.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 67/2021. (XII. 22.) HM utasítása  
a haderőnemi, szemlélőségi, fegyvernemi és szakterületi napok, valamint csapatünnepek és más katonai 
ünnepek megtartásáról

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. § (1) Az utasítás hatálya a (2)–(5) bekezdés szerinti katonai ünnepekre terjed ki.
 (2) Az  egyes haderőnemek és szemlélőségek a  haderőnemi hagyományok megőrzése céljából évente egyszer 

haderőnemi és szemlélőségi napot tarthatnak. A  haderőnemi és szemlélőségi nap nem kiképzésmentes nap. 
A  haderőnemi és szemlélőségi napokat és azok időpontját, valamint a  megrendezésükért felelős honvédelmi 
szervezetet az 1. melléklet tartalmazza.
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 (3) Fegyvernemek, szakcsapatok és szakterületek a  személyi állomány és a  széles társadalmi nyilvánosság előtti 
megjelenése, a védőszentek kultuszának és a  fegyvernemek hagyományainak ápolása céljából – évente egyszer – 
fegyvernemi és szakterületi napot tartanak. A  fegyvernemi és szakterületi napok megszervezésére kijelölt 
szervezetek vezetői önállóan szervezik a fegyvernemi napokról történő megemlékezést, mely rendezvény azonban 
nem lehet kiképzésmentes nap. A  fegyvernemi és szakterületi napokat és azok időpontjait az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (4) A  dandár, ezred, önálló zászlóalj, valamint az  ezekkel azonos jogállású, önálló állománytáblával rendelkező 
szervezetek, intézetek és intézmények évente egyszer – a  csapathagyományok ápolása, a  csapatszellem erősítése 
céljából – csapatünnepet rendezhetnek. Ezen szervezetek részére a  csapatünnep kiképzésmentes nap. 
A  csapatünnepeket és azok időpontjait a  nem honvédségi szervezetnek minősülő honvédelmi szervezet 
vonatkozásában az  1.  melléklet tartalmazza. A  honvédségi szervezet vonatkozásában a  csapatünnepeket 
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnokának külön intézkedése szabályozza.

 (5) Nemzetközi kontingensekben vagy parancsnokságokon szolgálatot teljesítő honvédek által szervezett, 
Magyarország és az  MH jellegzetességeit bemutató, ünnepélyes rendezvényként nemzeti nap tartható. 
Megrendezését a  kontingensparancsnok vagy a  nemzeti rangidős határozza meg, költségei a  kontingens vagy 
a nemzeti rangidős pénzügyi keretét terhelik. A nemzeti nap nem kiképzésmentes nap.

3. § (1) A  honvédelmi szervezetnél tartott ünnepi megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben fejezzék ki 
az  MH  elhivatottságát és fegyelmét, járuljanak hozzá a  személyi állomány összetartozásának erősítéséhez, 
a külvilág felé a haderő hazához és társadalomhoz való kötődésének bemutatásához.

 (2) A  rendezvények központi és helyi rendezvényeinek formai követelményeit és belső tartalmát a  honvédelmi 
szervezet vezetője szabályozza. A  formai és tartalmi követelmények meghatározását a  vezető köteles úgy 
meghatározni, hogy az  ünnepnapok tartása hozzájáruljon a  katonai és csapathagyományok ápolásához, valamint 
a csapatszellem erősítéséhez, a szervezeti értékek átadásához, és a hivatástudat erősítéséhez.

4. § (1) Az  állami és nemzeti ünnepeket, valamint a  Magyar Honvédelem Napját megelőző három munkanap egyikén 
–  a  honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott időpontban – ünnepi állománygyűlésen kell méltatni 
az ünnepnap jelentőségét, mához szóló tanulságait.

 (2) Az  állami, nemzeti vagy katonai ünnep időpontjával egybeeső egyéb ünnepi eseményeket egy rendezvény 
keretében kell megtartani.

5. § (1) A  rendezvényekre meghívhatók az  állami és társadalmi szervek vezetői, a  területileg illetékes önkormányzatok, 
rendészeti és rendvédelmi szervek, valamint az egyházak képviselői.

 (2) A  honvédelmi szervezet képviselői – meghívás és az  állományilletékes parancsnok engedélye alapján – részt 
vehetnek az állami, társadalmi szervek és szervezetek, önkormányzatok, rendvédelmi szervek, valamint az egyházak 
ünnepi rendezvényein.

6. §  Az  állami, nemzeti ünnepek és a  Magyar Honvédelem Napja központi rendezvényeivel összefüggő, illetve 
a  nyilvános tiszt- és altisztavatás, valamint az  ünnepélyes katonai eskü- és fogadalomtétel feladatait 
az MH parancsnoka külön intézkedésben szabályozza.

7. §  A rendezvényekkel kapcsolatos költségeket – a hatályos szabályzók szerint – előre tervesíteni kell.

8. § (1) A  honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi szervezetek csapatünnepeinek változására vonatkozó 
javaslatot – jelen utasítás mellékletének módosítására irányuló javaslatként – minden év november 1-jéig kell 
a  Honvédelmi Minisztérium nemzeti, honvédelmi, katonai, fegyvernemi és csapathagyományok megőrzésével és 
átörökítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége részére felterjeszteni.

 (2) A  honvédségi szervezetek csapatünnepeinek változására vonatkozó javaslatot minden év november 1-jéig kell 
– a Magyar Honvédség Parancsnoksága, Személyzeti Csoportfőnökség útján – az MH parancsnokának jóváhagyásra 
felterjeszteni.

9. §  Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 67/2021. (XII. 22.) HM utasításhoz

KATONAI ÜNNEPEK

I. Haderőnemi vagy szemlélőségi napok

Sorszám Nap megnevezése Nap dátuma Nap történelmi előzménye Megrendezéséért felelős honvédelmi szervezet

1. Különleges műveletiek napja március 23. ezen a napon hajtotta végre az első magyar, sikeres 
ejtőernyős ugrást vitéz Boksay Antal repülő hadnagy 
(1918) – egyben az Ejtőernyősök Napja is

MH parancsnokának kijelölése alapján

2. Kiberhadviselés napja április 4. Sevillai Szent Izidor napja MH parancsnokának kijelölése alapján

3. Hadihajózás napja május 15. a III. otrantói tengeri ütközet (1917), a legfényesebb 
magyar tengeri győzelem évfordulója

MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred

4. Légierő napja augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe MH parancsnokának kijelölése alapján

5. Szárazföldi csapatok napja szeptember 29. Szent Mihály napja; a pákozdi győzelem (1848) 
évfordulója

MH parancsnokának kijelölése alapján

6. Logisztikusok napja december 1. az Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség 
megalakulásának napja (1989)

MH parancsnokának kijelölése alapján

II. Fegyvernemi vagy szakterületi napok

Sorszám Fegyvernem, szakterület megnevezése
Fegyvernemi, 

szakterületi nap dátuma
Fegyvernemi, szakterületi nap történelmi előzménye Megrendezéséért felelős honvédelmi szervezet

1. Katonai térképészet napja február 4. ezen a napon alakult meg az önálló magyar katonai 
térképező csoport (1919)

MH parancsnokának kijelölése alapján

2. Rádiótechnikai csapatok napja február 6. Bay Zoltán professzor és a kísérletben részt vett tudós 
csoportja saját készítésű radarral ezen a napon mérte 
meg először a Föld–Hold közötti távolságot (1946)

MH parancsnokának kijelölése alapján

3. Informatikai szolgálat napja február 8. Neumann János halálának (1957) évfordulója MH parancsnokának kijelölése alapján

4. Haditechnikai kutatók és 
fejlesztők napja

március 1. a Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet 
megalakulásának (1930) évfordulója

HM HOÁT kijelölése alapján

6. Infokommunikációs Szolgálatok 
Napja

március 24. Szent Gábriel napja MH parancsnokának kijelölése alapján

7. Katonai hatóság napja március 29. katonai hatósági jogkört elsőként megjelenítő 
jogszabály hatálybalépése (2002)

HM HOÁT kijelölése alapján

8. Katonai rendészek napja április 24. Szent György, a katonai rendészek védőszentjének napja MH parancsnokának kijelölése alapján
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9. Műszakiak napja április 25. a honvédsereg hidászai Komáromnál megépítették 
az első tutajhidat (1849)

MH parancsnokának kijelölése alapján

10. Magyar katonazene napja április 30. Lehár Ferenc születésének (1870) évfordulója MH parancsnokának kijelölése alapján

11. Katonai munkavédelem napja április 30. a munkabalesetben elhunyt munkavállalók emléknapja HM HOÁT kijelölése alapján

12. Vegyivédelmiek, katonai 
tűzvédelem napja

május 4. Szent Flórián napja MH parancsnokának kijelölése alapján

13. Civil-katonai együttműködés 
napja

május 8. Henri Dunant, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 
megalapítójának születésnapja (1828)

MH parancsnokának kijelölése alapján

14. Személyügyi igazgatás napja május 10. a honvédsereg első tiszti sematizmusa kiadásának 
elrendelése (1849)

HM HOÁT kijelölése alapján

15. Jogi és Igazgatási Szolgálat Napja május 19. Szent Ivó napja HM HOÁT kijelölése alapján

16. Űrhajózás napja május 26. az első magyar űrhajós űrrepülésének (1980) évfordulója HM HOÁT kijelölése alapján

17. Katonai repülésirányítók napja június 1. a katonai repülésirányítók első, 2012. évi találkozójának 
napja

MH parancsnokának kijelölése alapján

18. Katonai környezetvédelem napja június 5. nemzetközi környezetvédelmi világnap MH parancsnokának kijelölése alapján

19. Katonai közlekedés napja június 6. Baross Gábor születésnapja (1848) MH parancsnokának kijelölése alapján

20. Elhelyezési szolgálatok napja június második 
szombatja

Az 1897. június 6–7-i első magyar Építőmunkás 
kongresszus tiszteletére megünnepelt Építők Napját 
követő szombat.

MH parancsnokának kijelölése alapján

21. Lövészek napja június 27. Szent László király napja MH parancsnokának kijelölése alapján

22. Honvédségi egészségügyi 
dolgozók napja

július 1. Semmelweis Ignác születésnapja (1818) MH parancsnokának kijelölése alapján

23. Védelmi igazgatás napja július 1. a Közszolgálati Tisztviselők Napja HM HOÁT kijelölése alapján

24. Repülő-műszakiak napja július 2. Adorján János repülőgép-konstruktőr halálának napja 
(1964)

MH parancsnokának kijelölése alapján

25. Harckocsizók napja július 25. Szent Kristóf napja MH parancsnokának kijelölése alapján

26. Fegyverzettechnikai szolgálat 
napja

augusztus 1. a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség megalakulásának (1950) 
évfordulója

MH parancsnokának kijelölése alapján

27. Katonai adminisztráció napja augusztus 10. Szent Lőrinc napja HM HOÁT kijelölése alapján

28. Katonai meteorológia napja augusztus 14. Dr. Hille Alfréd születésnapja (1891) MH parancsnokának kijelölése alapján

29. Haderőtervezés napja szeptember 1. a Haderőtervezési Csoportfőnökség jogelőd 
szervezetének megalakulása (1997)

MH parancsnokának kijelölése alapján

30. Belső ellenőrök napja szeptember 3. a független belső ellenőri szakma megteremtését 
jelentő HM rendelet megjelenésének (2004) napja

HM HOÁT kijelölése alapján
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31. Híradók napja szeptember 17. Puskás Tivadar születésének (1844) évfordulója MH parancsnokának kijelölése alapján

32. Légtérellenőrzők napja szeptember 23. a NATO OPEVAL értékelés „MISSON CAPABLE” minősítése 
kihirdetésének (2005) napja

MH parancsnokának kijelölése alapján

33. Tűzszerészek napja szeptember 28. az első aknakutató egység megalakulásának évfordulója 
(1945)

MH parancsnokának kijelölése alapján

34. Lélektani műveletek napja október 7. A magyar hadtörténelem első, lélektani hadviselésre 
épülő, sikeres katonai műveletének eredménye  
az 1848. október 7-i ozorai fegyverletétel

MH parancsnokának kijelölése alapján

35. Hadműveletiek napja október 15. a Hadműveleti Főcsoportfőnökség  
megalakulásának (2011) napja

MH parancsnokának kijelölése alapján

36. Katonai hagyományápolás napja október 21. Boldog IV. Károly király napja HM HOÁT kijelölése alapján

37. Felderítők napja november 11. Szent Márton napja MH parancsnokának / KNBSZ 
főigazgatójának kijelölése alapján

38. Katonai pénzügy napja november 16. az önálló katonai pénzügyi szolgálat  
megalakulásának (1950) napja

HM HOÁT kijelölése alapján

39. Tüzérek, légvédelmi rakétások 
napja

december 4. Szent Borbála napja MH parancsnokának kijelölése alapján

40. Kiképzők napja december 5. az m.kir. Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 
Főparancsnokság létrejötte (1868)

MH parancsnokának kijelölése alapján

41. Elektronikai hadviselés napja december 16. az elektronikai hadviselési szervek szervezeti 
feltételeinek kialakítását elrendelő parancs kiadási 
napjának évfordulója (1974)

MH parancsnokának kijelölése alapján
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III. Csapatünnepek (nem MHP alárendeltek)

Sorszám Csapatünnep megnevezése Csapatünnep dátuma Csapatünnep történelmi előzménye

1. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Elhárító 
Szakágának Napja

február 14. a katonai elhárítás önállóságát megteremtő minisztertanácsi rendelet 
kiadásának (1990) évfordulója

2. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Kibertér 
Műveleti Nap

szeptember 30. a kibervédelmet szabályozó HM utasítás kiadásának (2013) évfordulója

3. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum november 16. a megalapítás időpontja (1918)

IV. Egyéb katonai ünnepek

Sorszám Katonai ünnep megnevezése Katonai ünnep dátuma Katonai ünnep történelmi előzménye Megrendezésért felelős honvédelmi szervezet

1. Magyar Békefenntartók Napja május 29. az ENSZ KGY határozata (2002) értelmében  
ez a nap az ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja

MH Béketámogató Kiképző Központ

2. Tartalékos Honvédek Napja október 4. Kossuth Lajos szegedi toborzóbeszédének (1848) 
évfordulója 

MH parancsnokának kijelölése alapján
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A honvédelmi miniszter 68/2021. (XII. 23.) HM utasítása  
a honvédelmi alkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítésről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – figyelemmel a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 76.  § (1a)  bekezdés a)  pontjára, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával 
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 23/A. § (2) bekezdésére – a következő utasítást adom ki:

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, továbbá a  honvédelmi miniszter által az  állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem 
minősülő szakképző intézményre terjed ki.

 (2) Az  utasítás hatálya nem terjed ki a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 
(a továbbiakban: Haj.tv.) 89/D. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi alkalmazottra.

2. § (1) A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 
honvédelmi szervezetek részére a  tárgyévre jóváhagyott költségvetési létszám figyelembevételével 
keresetkiegészítés keretet állapít meg.

 (2) A HM VGH a  keresetkiegészítés keret összegéről – a  (3)  bekezdés figyelembevételével – tárgyév február 10-ig 
tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket.

 (3) A HM VGH által meghatározott keresetkiegészítés keret összegéről a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
kivételével a  Hvt. 80.  § 14.  pontja szerinti honvédségi szervezeteket a  Magyar Honvédség Parancsnoksága 
tájékoztatja, melyet legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontot követő 8 napon belül kell végrehajtani.

3. § (1) A 2.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti keresetkiegészítés keretből a  honvédelmi alkalmazottak részére – a  (2) és 
(3)  bekezdésben foglalt kivétellel – minden év január 1-től a  tárgyévet megelőző év december havi munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt is magában foglaló fizetési fokozat szerinti illetmény, a  honvédelmi 
illetménykiegészítés, a  besorolás szerinti rendszeres illetménypótlékok és a  Haj.tv. 76.  § (1a)  bekezdés c)  pontja 
szerinti keresetkiegészítés együttes összege 2%-ának megfelelő összegű kötelező keresetkiegészítést kell 
megállapítani, és azt havonta folyósítani. Nem állapítható meg a keresetkiegészítés a honvédelmi alkalmazottnak, 
ha január 1-jén a jogviszonya megszüntetése miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól mentesítve van.

 (2) Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti szervezetek között áthelyezett honvédelmi alkalmazott – a  munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető ezirányú döntése esetén, továbbá a  (4)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az  új 
munkakörében is részesíthető az (1) bekezdés szerinti keresetkiegészítésben.

 (3) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető döntése és a  (4)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével az  1.  § 
(1)  bekezdése szerinti szervezetnél – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – év közben jogviszonyt létesítő 
honvédelmi alkalmazott legfeljebb a kinevezés során megállapított, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is 
magában foglaló fizetési fokozat szerinti illetménye, a  honvédelmi illetménykiegészítés és a  besorolás szerinti 
rendszeres pótlékok együttes összege 2%-ának megfelelő összegű havi keresetkiegészítésben részesíthető.

 (4) Ha a  honvédelmi szervezet vezetője az  elemi költségvetési létszám és előirányzat módosítását a  munkaköri 
jegyzékekről, az  állománytáblákról és a  létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás rendelkezései 
szerint kezdeményezi, akkor ezzel egyidejűleg a  HM VGH-tól a  (2) és (3)  bekezdés szerinti keresetkiegészítés 
összegével megegyező keretkiegészítést is megigényli. A  HM VGH a  módosított keresetkiegészítés keretről 
a 2. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a honvédelmi szervezet vezetőjét tájékoztatja.

 (5) A  keresetkiegészítés keretéből az  év során képződő megtakarítást a  munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek 
november havi illetmény folyósításával egyidejűleg differenciált keresetkiegészítés jogcímen kell kiosztania, mely 
az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezet bármely jogosult honvédelmi alkalmazottja részére biztosítható. Nem vehető 
figyelembe a  keresetkiegészítés keret megtakarításaként az  az összeg, amely a  honvédelmi alkalmazott távolléti 
díjában figyelembe vett keresetkiegészítés miatt képződött.

4. § (1) A  keresetkiegészítés keret összegét és az  abból történő felhasználást az  egyéb jogcímen megállapított 
keresetkiegészítéstől elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

 (2) A  keresetkiegészítés keret költségvetési évre kerül meghatározásra, melyet először a  tárgyévet megelőző év 
december, utoljára a  tárgyév november hónapjára számfejtett havi és differenciált keresetkiegészítés összege 
terheli.

 (3) A keresetkiegészítés keretből az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek között átcsoportosítás nem hajtható végre.
 (4) Ha a honvédelmi szervezet szervezeti felépítésének és feladatrendszerének átalakítása során megszüntetésre kerül, 

a részére megállapított éves keresetkiegészítés keret időarányos részét legkésőbb a megszűnés időpontjáig fel kell 
használnia.
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5. § (1) A 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése szerinti keresetkiegészítések megállapítására a munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
határozatban intézkedik.

 (2) A  honvédelmi alkalmazottat az  (1)  bekezdés szerinti keresetkiegészítések összegeinek változásáról a  munkáltatói 
jogkört gyakorló vezető írásban tájékoztatja.

6. §  Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) A 2.  § (1)  bekezdése szerinti éves keret megállapításáig havi keretösszegként az  előző évi keret összegének 
egytizenketted része vehető figyelembe.

 (2) A 3. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés megállapítását 2022. év vonatkozásában úgy kell végrehajtani, hogy 
a 2022. január havi keresetkiegészítés már jelen utasítás alapján kerüljön folyósításra.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 69/2021. (XII. 29.) HM utasítása  
repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- és haditechnikai rendszerek 
új típusainak bemutatása előkészítéséről és végrehajtásáról

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 szervezetekre terjed ki.

2. §  Az  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 
2011.  évi Bécsi Dokumentumának közléséről szóló 1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Bécsi  Dokumentum) előírásai szerinti repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- 
és  haditechnikai rendszerek új típusainak bemutatása (a továbbiakban: Rendezvény) előkészítésében és 
végrehajtásában az alábbi honvédelmi szervezetek vezetői, parancsnokai vagy kijelölt képviselői vesznek részt:
a) Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban együtt: HM VPF),
b) HM Sajtóosztály,
c) HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH),
d) Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) által külön intézkedésben kijelölt honvédségi 

szervezetek,
e) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és
f ) Magyarország Állandó Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) Képviselet, 

Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK).

3. §  A Rendezvény végrehajtása 2023. október 9–12. között történik, a következő ütemezéssel:
a) a Rendezvény kezdete, látogatók fogadása: 2023. október 9.,
b) a repülőbázis-látogatás időpontja: 2023. október 10.,
c) a katonai létesítmény látogatás időpontja: 2023. október 11.,
d) a főbb fegyver- és haditechnikai rendszerek új típusainak bemutatása: 2023. október 11.,
e) a Rendezvény zárása, látogatók távozása: 2023. október 12.

4. §  A Rendezvény helyszíneit az MH PK külön intézkedésben jelöli ki.

5. §  A „Visegrádi Négyek” államai közötti Memorandum of Cooperation among the Ministry of Defence of the Czech 
Republic and Ministry of Defence of Hungary and the Minister of National Defence of the Republic of Poland and 
the Ministry of Defence of the Slovak Republic Regarding the Implementation of Confidence and Security Building 
Measures as Stipulated in Chapter IV of the Vienna Document 2011 fegyverzet-ellenőrzési együttműködés alapján 
biztosításra kerül, hogy a  Rendezvényen a  Cseh Köztársaság, a  Lengyel Köztársaság és a  Szlovák Köztársaság 
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a  Bécsi  Dokumentumban meghatározott újonnan rendszeresített főbb fegyver- és haditechnikai rendszereiket 
bemutathassák.

6. § (1) A  Rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, valamint a  szükséges feladatok meghatározására és azok 
végrehajtásának koordinálására Szervező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kerül felállításra, amelynek 
munkájában a 2. §-ban felsorolt szervezetek vezetői, parancsnokai vagy általuk kijelölt képviselői vesznek részt.

 (2) A Bizottság társelnöke a HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár és az MH PK helyettese.
 (3) A Bizottság tevékenységének koordinálásáért a Bizottság titkára a felelős, akit az MH PK külön intézkedésben jelöl ki.

7. § (1) A Rendezvény előkészítését és végrehajtását a Bizottság társelnökei felügyelik.
 (2) A KNBSZ főigazgatója intézkedik a Rendezvény biztosításával kapcsolatos nemzetbiztonsági feladatok végzésére.
 (3) A HM VPF főosztályvezetője felelős

a) a Magyarország védelempolitikájáról szóló angol nyelvű előadás elkészítéséért és megtartásáért, valamint 
az előadó angol nyelvű szakmai életrajzának elkészítéséért,

b) a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) felkéréséért, a  Magyarország 
biztonságpolitikáját bemutató angol nyelvű előadás megtartására és a KKM-től kijelölt előadó angol nyelvű 
életrajzának bekéréséért,

c) az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség igénye alapján bevonható kísérő biztosításáért.
 (4) Az  MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság felelős a  Rendezvény MHP által összeállított angol nyelvű 

programjának és a  Rendezvényen résztvevőknek átadandó tájékoztató füzeteknek a  HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által elvégzendő nyomdai munkák biztosításáért.

 (5) A MÁEK KK képviseletvezetője felelős
a) az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fórum ülésén a Rendezvény bejelentéséért és
b) az EBESZ Partner országoknak a Rendezvényre történő meghívásáért.

 (6) Az MHP felelős a Rendezvény előkészítéséért és végrehajtásáért.

8. § (1) Az MHP felelős a Rendezvényhez kapcsolódó költségvetés igényléséért.
 (2) A  Rendezvény lebonyolításban érintett szervezetek a  részükre biztosított költségvetésre vonatkozó felhasználási 

tervet 2023. január 31-ig megküldik az MHP részére.
 (3) Az MHP a Rendezvény előirányzatait az általa kezelt „CRK-547 Fegyverzet-ellenőrzési keret” terhére tervezi.

9. §  A  Rendezvény helyszínéül az  MH PK külön intézkedésben kijelölt honvédségi szervezetek igénye alapján 
az  MHP  a  „CRK-547 Fegyverzet-ellenőrzési keret” terhére a  HM VGH-nál kezdeményezi az  átcsoportosítást 
a reklám- és propagandaanyagok beszerzésére.

10. § (1) A többletforrásokkal járó feladatok felmerülése esetén a tervektől való eltérést tételesen indokolni szükséges.
 (2) Az  MHP Hadműveleti Csoportfőnökség a  feladatok és a  végrehajtásához szükséges források figyelembevételével 

a HM VGH-nál kezdeményezi az előirányzat-átcsoportosítást.

11. §  Az  MH PK az  utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül intézkedik a  végrehajtásban érintett honvédségi 
szervezetek feladataira.

12. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2023. december 31-én hatályát veszti.

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 33/2021. (HK 1/2022.) HM KÁT szakutasítása  
a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52.  § (2)  bekezdése alapján – figyelemmel a  honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési 
rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltakra – a következő szakutasítást adom ki:

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

 2. A  szakutasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó 
többcélú szakképző intézményre.

 3. Felkérem a KNBSZ főigazgatóját, hogy a szakutasítás végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetővé.
 4. A  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM) költségvetési fejezet központi gazdálkodásának és 

könyvvezetésének egységes elveire és gyakorlati alkalmazására tekintettel a  HM Védelemgazdasági Hivatal 
(a  továbbiakban: HM VGH), az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Áhsz.) 50. § (1) bekezdése szerinti tartalommal összeállítja a Honvédelmi Minisztérium fejezet egységes számviteli 
politikája szabályzatát (a  továbbiakban: Számviteli Politika). A  HM VGH rendszeresen felülvizsgálja a  Számviteli 
Politikát és szükség esetén kidolgozza módosítási javaslatát.

 5. A  Számviteli Politikát e  szakutasítás 1. mellékleteként kiadom, amelynek elektronikus elérhetőségét a  HM VGH 
biztosítja az érintettek részére.

 6. A HM fejezet egységes számlarendjét (a továbbiakban: HM Egységes Számlarend) a Számviteli Politikában – az Áhsz. 
51. § (2) bekezdése szerinti követelményekre figyelemmel – meghatározott kötelező tartalmi elemek és szempontok 
alapján a  HM VGH állítja össze és annak elektronikus elérhetőségét biztosítja az  érintettek részére, továbbá 
–  a  jogszabályi változásoknak és a  felmerült információs igényeknek megfelelően – felülvizsgálja és gondoskodik 
annak karbantartásáról.

 7. A  Számviteli Politikát és a  HM Egységes Számlarendjét a  honvédelmi szervezetek gazdálkodási tevékenységük és 
könyvvezetési feladataik ellátása során kötelezően alkalmazzák, az azokban foglaltaktól nem térhetnek el.

 8. Ez a szakutasítás az aláírást követő 5. napon lép hatályba.*
 9. Hatályát veszti a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2021. (HK. 2/2021.) HM KÁT 

szakutasítás.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2021. december 23.
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedése  
a Honvédelmi Minisztérium intézményi gazdálkodásáról

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az intézkedés hatálya

 1. Az  intézkedés hatálya a  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM) költségvetési szervre, a  honvédelemért 
felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó, feladatellátásban érintett 
szervezetekre, valamint a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) feladatellátásban érintett honvédségi 
szervezeteire terjed ki.

2. A HM költségvetési gazdálkodásának általános szabályai

 2. A  HM-nél az  erőforrásokkal való gazdálkodás egyes, a  honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás 
működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 
2. § (4) bekezdése szerinti intézményi folyamatai, részfolyamatai központosított ellátás keretében valósulnak meg.

 3. A  HM szakanyag-ellátását a  logisztikai utaltsági rend (a  továbbiakban: LUR) szerint az  ellátó szervezetek 
térítésmentesen végzik.

 4. A  HM Szervezeti és Működési Szabályzatában kapott felhatalmazás alapján az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Ávr.), valamint a  Korm. rendelet előírásai szerinti, a  költségvetési szerv vezetője részére 
meghatározott gazdálkodási jogköröket és kötelezettségeket a  HM tekintetében a  közigazgatási államtitkár 
(a  továbbiakban: KÁT) személyesen vagy a  jelen intézkedésben felhatalmazott személy útján gyakorolja, illetve 
teljesíti.

 5. A  KÁT a  4. pont szerint átruházott jogköröket egyedi döntéssel magához vonhatja vagy azok gyakorlására mást 
hatalmazhat fel.

 6. A HM az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a Korm. rendelet 
8. §-a szerinti gazdasági vezetői funkcióit megosztva,
a) a  pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a  HM Védelemgazdasági Hivatal (a  továbbiakban: 

HM VGH) HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a  továbbiakban: Pénzügyi 
Referatúra) vezető pénzügyi referense és

b) a  logisztikai gazdálkodás tekintetében az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
(a  továbbiakban: MH BHD) HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság (a  továbbiakban: Igazgatóság) 
igazgatója

gyakorolja.

II. FEJEZET
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. A pénzügyi és számviteli ellátás általános elvei

 7. A  HM pénzügyi és számviteli ellátásával kapcsolatos intézményi feladatokat teljes körűen a  Pénzügyi Referatúra 
látja  el a  honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásáról szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasításban 
(a továbbiakban: költségvetési utasítás) foglaltak szerint.

 8. A  Pénzügyi Referatúra a  szakterületét érintően a  HM önálló szervezeti egységeitől és az  Igazgatóságtól 
adatszolgáltatást igényelhet.

 9. A  HM intézményi költségvetési javaslatát, a  HM önálló szervezeti egységeinek szakfeladatra elkülönített 
költségvetési előirányzat kereteit, a  HM időközi mérlegjelentéseit és időközi költségvetési jelentéseit, az  éves 
költségvetési beszámolót és a  zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatást, valamint az  Áht., Ávr. és 
az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) által előírt 
adatszolgáltatásokat a gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos (a továbbiakban: GÜFÁF) hagyja jóvá.
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 10. A Pénzügyi Referatúra, a HM önálló szervezeti egységei és az Igazgatóság az általuk nyilvántartott előirányzatokról 
és azok teljesítéséről, a kötelezettségvállalásokról és más fizetési kötelezettségekről, valamint követelés-állományról 
rendszeresen, de havonta legalább egy alkalommal, az  időközi költségvetési jelentés összeállítása során 
egyeztetnek. Az egyeztetés megtörténtét és eredményét írásban rögzítik.

4. Bevételek kezelése

 11. A közigazgatási hatósági eljárások kapcsán keletkező bevételek kezelésében a Pénzügyi Referatúra együttműködik 
a  hatósági hatáskört átruházott hatáskörben gyakorló HM önálló szervezeti egységgel (a  továbbiakban: Hatóság). 
A hatósági eljárást kérelmezővel (a továbbiakban: Ügyfél) való kapcsolattartást a Hatóság végzi.

 12. A  jogszabály által megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről a  Hatóság számlát vagy számlát 
helyettesítő bizonylatot nem állít ki, a díj átvételét határozata, illetve szakhatósági állásfoglalása kiadásával igazolja. 
A  díj túlfizetése esetén a  Hatóság – határozatában, illetve szakhatósági állásfoglalásában – a  díjtöbblet 
visszafizetéséről hivatalból rendelkezik.

 13. A hatósági eljárásért fizetett illeték megállapítása esetén
a) a Hatóság az Ügyfél részére tájékoztatást ad az illeték összegéről és megfizetésének módjáról,
b) a  befizetett illetékekről a  Pénzügyi Referatúra a  HM keretszámláján jóváírásként megjelenő 

illetékbefizetésekről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hatóságot,
c) amennyiben a hatósági eljárás megszűnik és az Ügyfél által megfizetett illeték teljes mértékben vagy részben 

való visszafizetése válik szükségessé, a Hatóság hatósági döntésében tájékoztatja az Ügyfelet és a Pénzügyi 
Referatúrát az Ügyfél részére visszajáró illeték visszafizetéséről,

d) az  illeték megfizetésének teljesítését igazoló bizonylatként a  Hatóság által az  Ügyfél részére megküldött 
hatósági döntés szolgál.

 14. Az  Ávr. 59.  § (5)  bekezdése szerinti bevételek és a  költségvetési utasítás 3.  § 11. pontja szerinti bevétel 
(a  továbbiakban együtt: központosított bevétel) kivételével az  intézményi saját bevételek teljesítésének 
elszámolására csak az utalványozást követően kerülhet sor.

 15. A  központosított bevételeket a  Pénzügyi Referatúra havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 10-éig, a  HM VGH II. 
(0102) Központi megnevezésű, 10023002-01782439-00000000 számú kincstári bankszámlára átutalja. Az  átutalás 
során a közlemény rovatban a „KB” megjegyzés mellett fel kell tüntetni a 16. pont szerinti ügydarab nyilvántartási 
számát is.

 16. A  központosított bevételek átutalásával egyidejűleg a  beutalt bevételeket részletező, a  HM fejezet egységes 
számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló HM KÁT szakutasítás mellékleteként kiadott HM Fejezet Egységes 
Számviteli Politika (a  továbbiakban: Számviteli Politika) Mintatára szerinti kimutatást is meg kell küldeni 
– elektronikus úton – a HM VGH részére.

5. Kötelezettségvállalás

 17. A  HM személyi állománya parancsban, határozatban, illetve egyéb iratban (a  továbbiakban együtt: határozat) 
engedélyezhető járandóságait illetően a kötelezettségvállalások előkészítéséért a HM személyügyi szerve a felelős. 
A  határozatokat a  30. pont szerint pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy a  kötelezettségvállalást megelőzően 
pénzügyileg ellenjegyzi.

 18. A HM intézményi előirányzatai vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult
a)  a KÁT összeghatártól függetlenül,
b) a parlamenti államtitkár és a honvédelmi államtitkár a  rendelkezésükre bocsátott saját és az  irányításuk alá 

tartozó önálló szervezeti egységek részére jóváhagyott előirányzat kereteinek terhére összeghatártól 
függetlenül,

c) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: JIHÁT) a rendelkezésére bocsátott 
saját és az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek részére jóváhagyott előirányzat kereteinek terhére 
összeghatártól függetlenül, ettől eltérően nettó 50 millió forintig, nettó 15 millió forintot meghaladó 
kötelezettségvállalás esetén a KÁT tájékoztatásával,

d) a  JIHÁT kivételével a  helyettes államtitkárok és a  kabinetfőnök a  rendelkezésükre bocsátott saját és 
az  irányításuk alá tartozó önálló szervezeti egységek részére jóváhagyott előirányzat keretek terhére nettó 
15 millió forintig, 

e) a GÜFÁF nettó 15 millió forintig,
f ) a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján az  Igazgatóság igazgatója a  részére jóváhagyott 

előirányzat keretek terhére a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 
15.  §  (1)  bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárig (a  továbbiakban: nemzeti 
közbeszerzési értékhatár) és
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g) a  HM szakfeladatra elkülönített előirányzat kerete felett rendelkező önálló szervezeti egység vezetője, 
valamint a sajtófőnök a részükre jóváhagyott előirányzat keretek terhére nettó 2 millió forintig.

 19. A HM önálló szervezeti egységei és az  Igazgatóság esetében kötelezettségvállalásra – összeghatártól függetlenül, 
a személyi reprezentációs kiadások, a minisztérium jogi képviseletének ellátásáért felelős szervéhez tartozó, peres és 
nemperes eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabály által meghatározott díjfizetési kötelezettségek és jogszabályban 
vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben foglaltak alapján kötelezően fizetendő kiadások kivételével – kizárólag 
a KÁT által írásban felhatalmazott személy előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor
a) a  nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő nettó értékű beszerzések, valamint összeghatártól 

függetlenül minden kötelezettségvállalás esetében az 1. melléklet,
b) a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő nettó értékű beszerzés esetében a 2. melléklet
szerinti felterjesztéssel.

 20. A kötelezettségvállaló felelős
a) a kötelezettségvállalás szükségességéért, indokoltságáért,
b) a kötelezettségvállalás megfelelő időben történő kezdeményezéséért,
c) a kezdeményezés szakmai tartalmáért, megalapozottságáért,
d) a  kötelezettségvállalás előkészítése során, az  azt megelőző eljárásban a  HM szakmai érdekeinek 

érvényesítéséért,
e) a színlelt szerződés tilalmának betartásáért,
f ) azért, hogy az  általa javasolt szerződő fél jogosult a  szerződés tárgyát képező feladat ellátására, illetve 

szolgáltatás nyújtására,
g) azért, ha pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállal kötelezettséget.

 21. Kötelezettségvállalás kezdeményezése során meg kell győződni arról, hogy 
a) a kötelezettségvállalás célja összhangban van-e a HM szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

feladataival,
b) a kötelezettségvállalás eredményeként beszerzésre kerülő termékek, szolgáltatások egyértelműen, pontosan 

mérhető módon kerültek-e meghatározásra,
c) a szerződéses partner alkalmas a termék, szolgáltatás határidőben, elvárt minőségi, mennyiségi feltételekkel 

történő teljesítésére,
d) a teljesítési ár a szerződéses partner által szállított termékkel, szolgáltatással és a teljesítés egyéb feltételeivel 

arányban áll-e.
 22. A  KÁT a  18. pont b)-g) alpontjában és a  19. pontban foglalt személyek részére írásban a  3. melléklet szerint ad 

felhatalmazást kötelezettségvállalásra, megjelölve a  jogkör gyakorlásának időtartamát, szakterületi illetékességét, 
összeghatárát.

 23. A KÁT a 22. pontban foglaltak szerint, az ott megjelölt személyeken kívül a 3. melléklet szerint írásban felhatalmazást 
adhat más személy részére is, az előirányzat keret felett rendelkező személy egyidejű tájékoztatásával.

 24. A 23. pont szerinti felhatalmazást a Pénzügyi Referatúra készíti el és gondoskodik annak érintettek részéről történő 
aláírásáról. Az aláírt példányt a Pénzügyi Referatúra vezetőjének kell megőriznie és a 25. pont szerint nyilvántartásba 
vennie.

 25. A  Pénzügyi Referatúra a  kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, teljesítés igazolására, 
utalványozásra a jelen utasításban foglaltak alapján felhatalmazott vagy kijelölt személyekről és aláírás-mintájukról 
nyilvántartást vezet. A  felhatalmazás, kijelölés egy eredeti, aláírt példányát és a  felhatalmazott vagy kijelölt 
személyek aláírásmintáit a Pénzügyi Referatúra részére meg kell küldeni.

 26. A  felhatalmazott vagy kijelölt személyekben bekövetkezett változás esetén a  25. pontban foglalt eljárásrend 
az irányadó.

 27. A  kötelezettségvállalási dokumentumok egy eredeti példányát a  Pénzügyi Referatúra részére át kell adni további 
nyilvántartásuk érdekében.

 28. A Pénzügyi Referatúra a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
legalább Áhsz. 14. mellékletében meghatározott adatokat.

 29. Az  előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő beszerzések esetében a  beérkezett eszköz vagy készlet, 
az elvégzett szolgáltatás kiadásait tartalmazó bizonylat kezelésére a 101-105. pontban, valamint a 110-113. pontban 
foglaltakat kell valamennyi önálló szervezeti egység esetében alkalmazni.

6. Pénzügyi ellenjegyzés

 30. A  pénzügyi ellenjegyzést a  költségvetési utasítás III. Fejezetében foglaltak alapján, a  rá vonatkozó 
hatáskörben,  a  Pénzügyi Referatúra vezetője vagy az  általa a  Pénzügyi Referatúra állományából írásban kijelölt, 
az  Ávr. 55.  § (3)  bekezdése szerinti képzettséggel rendelkező személy hajtja végre. A  kijelölésre a  24. pontot 
megfelelően alkalmazni kell.
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7. A teljesítés igazolása

 31. A  teljesítés igazolása a  Számviteli Politika Mintatárában meghatározott formátumú nyomtatványon 
–  utalványrendeleten – történik. A  teljesítést a  18–20. pont és a  23. pont szerint felhatalmazott személy vagy 
a  kötelezettségvállaló által a  4. melléklet szerint írásban kijelölt személy igazolja. A  kijelölésre a  24. pontot 
megfelelően alkalmazni kell.

 32. A  megbízási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének igazolása érdekében a  szerződésben rögzíteni 
szükséges, hogy a megbízott írásbeli összefoglalót készít a végrehajtott feladatokról, amely tartalmazza a feladatok 
rövid leírását és az elvégzés időpontját vagy időtartamát, és amelyet a kifizetési dokumentációval együtt kell kezelni.

 33. A szerződésben, megrendelésben szükséges megjelölni a teljesítésigazolásra jogosult személyt.
 34. A teljesítésigazoló felelős 

a) a teljesítés megfelelő ellenőrzéséért, a hiányosság feltárásáért,
b) a teljesítésigazolás határidőben történő kiállításáért,
c) a teljesítésigazolásban foglalt megállapításokért és
d) a  teljesítésigazolást tartalmazó utalványrendelet és a  bizonylat kifizetési határidő előtt legalább 5 

munkanappal a Pénzügyi Referatúra részére való megküldéséért.
 35. A  teljesítés elfogadásáról a  kötelezettségvállaló a  szerződéses partnert tájékoztatja, aki a  tájékoztatás alapján 

jogosult a bizonylat kiállítására és benyújtására a teljesítésigazoló részre.

8. Érvényesítés

 36. Az  érvényesítés a  bizonylat beérkezését követő, az  elvégzett munka, a  szállított anyag, áru, eszköz, a  teljesített 
szolgáltatás kifizetését, illetőleg a  bevételek beszedését megelőző ellenőrző tevékenység. Az  érvényesítés 
a teljesítésigazoláson alapul.

 37. Az  érvényesítést a  Pénzügyi Referatúra – az  Ávr. 55.  § (3)  bekezdésében meghatározott képesítéssel rendelkező, 
a  Pénzügyi Referatúra vezetője által írásban kijelölt – ügyintézője végzi az  Ávr. 58.  § (1)  bekezdése alapján. 
A kijelölésre a 24. pontot megfelelően alkalmazni kell.

 38. Az érvényesítéssel megbízott személy e feladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy
a) a  jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a  kötelezettségvállalás tárgyával 

összefüggő kiadási előirányzat biztosítja-e a fedezetet,
b) a teljesítés a kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e,
c) jogszabály szerint jogos-e a követelés,
d) a bizonylat megfelel-e az alaki követelményeknek,
e) a bizonylat számszakilag és tartalmilag helyes-e,
f ) a befektetett eszközök, készletek, anyagok bevételezése vagy átvétele megtörtént-e,
g) az elvégzett munka, szolgáltatás átvétele a megrendelő, illetve az igénybe vevő részéről megtörtént-e,
h) a bizonylatot, a teljesítésigazolást a kötelezettségvállalás dokumentumával összhangban állították-e ki,
i) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,
j) a kifizetés nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat és
k) az  analitikus nyilvántartásban rögzített bizonylat vagy egyéb elszámolás nyilvántartásba vétele helyesen 

történt-e meg.
 39. Ha a kifizetés bármely okból nem engedélyezhető, a Pénzügyi Referatúra gondoskodik az érintett szervezeti egység 

tájékoztatásáról és – szükség esetén a kezdeményező szervezeti egység útján – intézkedik a hiánypótlásról.

9. Utalványozás

 40. A  HM intézményi előirányzatai vonatkozásában utalványozásra a  4. melléklet szerint, a  24. pontban foglaltak 
alkalmazásával írásban kijelölt személy jogosult.

 41. Utalványozni kizárólag a  Számviteli Politikában meghatározott formátumú nyomtatvány – utalványrendelet – 
felhasználásával lehet.

 42. Az  utalványozást – ide nem értve a  készpénzfizetési számlákat – legkésőbb a  pénzügyi teljesítési határidőt 
megelőző 5. munkanapig kell végrehajtani.

 43. Készpénzfizetéses számla esetében az  utalványozást a  vásárlási előleg elszámolási határidején belül kell 
végrehajtani. Vásárlási előleg felvétele nélküli készpénzfizetéses számla esetén a  teljesítés igazolását és a  kiadás 
érvényesítését követően az utalványozást haladéktalanul végre kell hajtani.
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10. Pénzügyi teljesítés

 44. A kifizetést a Pénzügyi Referatúra végzi az érvényesítés és utalványozás végrehajtását követően, az utalványrendelet 
alapján, a fizetési határidőre figyelemmel.

 45.  A Kincstárból a HM KÁT által kijelölt, a Kincstárba bejelentett személyek jogosultak készpénzfelvételre. Az átutalási 
megbízásokat a HM VGH Költségvetési, Számviteli és Ellenjegyzési Igazgatóság Számviteli Osztály írja alá.

 46.  Az átutalások rendjéről a Számviteli Politika 7. függeléke, a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezik.
 47.  A HM személyi állományának illetménye a HM VGH központi számfejtést végrehajtó szervezeti eleme által csoportos 

fizetési megbízással kerül átutalásra a munkatársak folyószámláira vagy postai úton történő kifizetésre a megjelölt 
címre. Az utalás lebonyolítása a Kincstár útján történik.

 48.  A benyújtott bizonylatokat, elszámolásokat fizetési határidőre kell kiegyenlíteni. Ennek feltétele, hogy a bizonylat, 
a  teljesítésigazolás és egyéb szükséges dokumentumok hibátlanul és hiánytalanul az  34. pont d) alpontja szerinti 
határidőben a Pénzügyi Referatúrára megérkezzenek.

III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS SORÁN JELENTKEZŐ FELADATOK

11. Előirányzatok kezelése

 49.  Az  előirányzatok tervezését, felhasználásukat követően azok pénzügyi-számviteli rendszeren történő rögzítését 
–  ideértve a  kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint követelések feladását is –, továbbá 
az  időközi mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentés és az  éves költségvetési beszámoló összeállításával 
kapcsolatos előkészítő feladatokat a Pénzügyi Referatúra végzi a szakfeladatra elkülönített költségvetési előirányzat 
kerettel rendelkező önálló szervezeti egységek és az Igazgatóság adatszolgáltatásai alapján.

 50.  Az  önálló szervezeti egység vezetője és az  Igazgatóság igazgatója rendelkezésére bocsátott előirányzat kerete 
nyilvántartására, a Pénzügyi Referatúrával való kapcsolattartásra és egyeztetésre ügyintézőt (a továbbiakban: kijelölt 
ügyintéző) jelöl ki.

 51.  A  szakfeladatra elkülönített költségvetési előirányzat keretek nyilvántartását érintően azok jóváírását, az  évközi 
módosítások felvezetését a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben (a  továbbiakban: HM KGIR) 
a  HM VGH végzi, amíg a  kötelezettségvállalásokat, a  felhasználásokat a  Pénzügyi Referatúra kijelölt ügyintézői 
analitikusan rögzítik. Az előirányzat kereteket és azok felhasználását érintő adatszolgáltatást a Pénzügyi Referatúra 
a kijelölt ügyintézővel egyeztetve biztosítja.

 52.  Az  önálló szervezeti egységek, valamint az  Igazgatóság azon eszközökre, amelyek a  LUR keretében kerülnek 
biztosításra, előirányzatot nem tervezhetnek. Az önálló szervezeti egységek szakfeladatra elkülönített előirányzatra 
eszközök és készletek beszerzése céljából előirányzatot nem tervezhetnek, részükre jóváhagyott előirányzat keretet 
eszközök és készletek saját hatáskörű beszerzésére nem használhatnak fel.

 53.  A  Pénzügyi Referatúra – az  önálló szervezeti egységek szükség szerinti bevonásával – a  költségvetési utasítás 
17. alcíme szerint összeállítja és időközönként pontosítja a finanszírozási igényeket, valamint a GÜFÁF jóváhagyása 
alapján végrehajtja a finanszírozással kapcsolatosan előírt feladatokat.

 54.  Az  érintett önálló szervezeti egység vezetője vagy az  Igazgatóság igazgatója az  intézményi elemi költségvetést 
érintő feladatváltozás esetén a  Pénzügyi Referatúrával együttműködve összeállítja a  szükséges előirányzat-
átcsoportosításra vagy pótelőirányzatra vonatkozó és annak indoklását is tartalmazó irat-tervezetet, amelyet 
a Pénzügyi Referatúra jóváhagyásra felterjeszt a GÜFÁF részére. A jóváhagyott iratot a Pénzügyi Referatúra megküldi 
a HM VGH részére az átcsoportosítás végrehajtása érdekében.

12. Pénzügyi Referatúra ügyfélfogadási ideje

 55.  A  HM személyi állományának illetménnyel és egyéb pénzügyi járandóságokkal való ellátását érintő, személyes 
ügyintézést igénylő ügyekben a  Pénzügyi Referatúra ügyfélfogadási ideje hétfőn, szerdán és pénteken 8:30-tól 
11:30-ig, kedden és csütörtökön 8:30-tól 11:30-ig valamint 14:00-tól 16:00-ig tart. Az ettől való eltérést a Pénzügyi 
Referatúra vezetője a GÜFÁF-nál kezdeményezi.

 56.  Az  önálló szervezeti egységek egyéb pénzügyi vonatkozású ügyeit érintően – ideértve a  10. pont szerinti 
egyeztetéseket is – az  ügyintézés az  önálló szervezeti egységek vezetőivel, a  kijelölt ügyintézőkkel, valamint 
az Igazgatóság szakszolgálati ágainak vezetőivel folyamatos.
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13. A házipénztár működésének szabályai

 57.  A  HM-ben a  Pénzügyi Referatúra házipénztárt működtet, amellyel kapcsolatos szabályokat a  Számviteli Politika 
7. függeléke, a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Pénztárból kifizetni csak a pénztáros vagy helyettese jogosult.

 58.  A  házipénztár nyitvatartási ideje hétfőtől csütörtökig 9:00-től 11:00-ig, és 13:00-tól 14:00-ig, pénteken 9:00-től 
11:00-ig tart, az ettől való eltérést a Pénzügyi Referatúra vezetője a GÜFÁF-nál kezdeményezi.

 59.  A pénztárszolgálat megszervezéséért, megfelelő működéséért és a készpénz biztonságos szállításáért és őrzéséért 
az  Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltető Osztályának vezetője, a  Pénzügyi Referatúra vezetője és a  pénztáros 
együttesen felelősek.

 60.  A készpénzellátást a Pénzügyi Referatúra biztosítja. A készpénzellátmány felvételét a Kincstárhoz bejelentett aláírók 
engedélyezik.

 61.  Az  előzetesen jóváhagyott kötelezettségvállalás fedezetére – az  Ávr. 148.  § (3)  bekezdésében foglalt esetben – 
vásárlási előleg felvételét, készpénzzel történő vásárlást a  18. pont vagy a  23. pont szerint kötelezettségvállalásra 
jogosult személy engedélyezi. A felvehető készpénzelőleg összege legfeljebb kettőszázezer forint.

 62.  Az  előleggel – ideértve a  munkatársak által megelőlegezett kiadásokat is – a  felhasználást igazoló teljesítési 
bizonylatok és a  teljesítés igazolás Pénzügyi Referatúra részére való egyidejű benyújtásával kell elszámolni. 
A késedelmes elszámolásra a Számviteli Politika 7. függeléke, Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

14. Beszámolási kötelezettség

 63.  A  Pénzügyi Referatúra vezetője negyedévente beszámol a  GÜFÁF-nak az  intézményi gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok végrehajtásának helyzetéről, az  előirányzatok – ideértve a  kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettségek, követelések alakulását is – teljesítéséről.

 64.  Az  időközi mérlegjelentéseket, időközi költségvetési jelentéseket az  időközi mérlegjelentések és költségvetési 
jelentések elkészítésének rendjéről szóló HM VGHÁT szakutasításban meghatározottak szerint a Pénzügyi Referatúra 
állítja össze.

15. Pénzügyi szakmai ellenőrzések

 65.  A  pénztár parancsnoki ellenőrzését a  pénzügyi és számviteli szakellenőrzés rendjéről szóló HM VGHÁT 
szakutasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.

 66.  A Pénzügyi Referatúra vezetője havonta két alkalommal pénztárellenőrzést végez.
 67.  A  költségvetési gazdálkodás területén a  Pénzügyi Referatúra vezetője folyamatosan ellenőrzi az  előirányzatok 

felhasználásának időarányos teljesítését, a  kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és követelések 
alakulását, a  nyilvántartások naprakészségét, az  analitikus nyilvántartások és a  főkönyvi könyvelés adatainak 
egyezőségét.

IV. FEJEZET
HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS SORÁN JELENTKEZŐ FELADATOK

16. Adatszolgáltatással kapcsolatos szabályok

 68.  Az illetménykeret-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartást a Pénzügyi Referatúra vezeti.
 69.  A  Pénzügyi Referatúra és a  HM személyügyi szerve havonta, a  bérfizetést megelőzően egyezteti legalább 

a foglalkoztatottak illetmény- és besorolási adatait, valamint a távolléteket. 
 70.  A Pénzügyi Referatúra a HM személyügyi szervének bevonásával állítja össze a kormányzati személyügyi igazgatásra 

kijelölt szerv részére a  nem rendszeres személyi juttatások kifizetését megelőző adatszolgáltatását, amelyet 
jóváhagyásra felterjeszt a GÜFÁF részére.

 71.  A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv, valamint a külső ellenőrzést végző szervezetek részére történő 
és egyéb megkeresések esetén az álláshellyel, létszámmal, havi rendszeres, megállapított illetménnyel kapcsolatos 
adatszolgáltatást a  HM személyügyi szerve a  Pénzügyi Referatúra bevonásával állítja össze, amelyet jóváhagyásra 
felterjeszt a GÜFÁF útján a JIHÁT részére. 

 72.  Amennyiben az  adatszolgáltatásban teljesítési adatokat kell megjeleníteni, akkor a  Pénzügyi Referatúra 
a  HM  személyügyi szervének bevonásával állítja össze a  kimutatást, amelyet jóváhagyásra felterjeszt a  GÜFÁF 
részére.

 73.  Külső ellenőrzést végző szerv számára a HM gazdálkodását érintő adatszolgáltatást nyújtani kizárólag a GÜFÁF általi 
jóváhagyást követően lehet.
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17. Eseti személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályok

 74.  A  kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a  kormányzati igazgatási szerveket és azok 
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
88/2019. Korm. rendelet) szerinti krízistámogatás-keret éves összegét a központi illetményelőleg-keret tartalmazza. 
A  krízistámogatás-keret tervezését, valamint a  felhasználás nyilvántartását a  HM VGH végzi a  keretgazdálkodás 
szabályai szerint. A  kiutalt krízistámogatással a  krízistámogatás-keretet meg kell terhelni, a  levont, törlesztett 
összegeket pedig a  kereten jóvá kell írni. A  krízistámogatás-keret maradványa év közben sem lehet negatív. 
A  krízistámogatás-keret december 31-ei törlesztésre nem került része a  kintlévőség, ami nem haladhatja meg 
az éves keret 50%-át. A krízistámogatás-keret tárgyévi nyitó összegét az előző évi kintlévőség záró összegével meg 
kell terhelni.

 75.  A  tárgyévi családalapítási támogatás-keret összegére a  GÜFÁF egyetértésével a  HM VGH tesz javaslatot, és azt 
a  KÁT  hagyja jóvá. A  családalapítási támogatás-keret előirányzata tervezését és felhasználásának nyilvántartását 
a HM VGH végzi.

 76.  Az illetményelőleg-keretgazdálkodás tekintetében az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos 
egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás (a  továbbiakban: 15/2015. HM utasítás) 15.  §-ában 
foglaltakat kell figyelembe venni azzal, hogy az illetményelőleg-keret összege a HM tárgyévi költségvetése személyi 
juttatások eredeti előirányzatának 0,5%-a. Az  illetményelőlegkeret-felhasználás nyilvántartását a  Pénzügyi 
Referatúra végzi a keretgazdálkodás szabályai szerint.

 77.  A  88/2019. Korm. rendelet 56.  §-a alapján a  HM Közszolgálati Szabályzatában meghatározott éves egyéni 
tanulmányi keretösszeg mértékének, a  HM statisztikai állományi létszámának és az  előző évi tapasztalatoknak 
a  figyelembevételével a  Pénzügyi Referatúra – a  HM személyügyi szervének javaslata alapján, a  GÜFÁF által 
jóváhagyott mértékű – tanulmányi keretet képez. A tanulmányi keret nyilvántartást a Pénzügyi Referatúra és a HM 
személyügyi szerve naprakész módon, közösen vezeti önálló szervezeti egységenként és azon belül 
foglalkoztatottanként. A  képzési-szakmai tartalom feltöltéséért a  személyügyi szerv, a  pénzügyi-szakmai tartalom 
feltöltéséért a Pénzügyi Referatúra vezetője felel. A  tanulmányi keretet terheli valamennyi, a HM költségvetéséből 
fizetendő, 18. alcím szerinti képzés. Az  egyéni tanulmányi keretet indokolt esetben, kizárólag képzésre kötelezés 
esetében lehet túllépni. 

18. A képzésekkel, továbbképzésekkel összefüggő költségek elszámolásának szabályai

 78.  A  HM-ben valamennyi, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéssel és továbbképzéssel (a  továbbiakban 
együtt: képzés) összefüggő munkáltatói jognyilatkozatot a  HM személyügyi szerve készít elő. A  munkáltatói 
jognyilatkozatot kiadmányozás előtt a Pénzügyi Referatúra pénzügyileg ellenjegyzi.

 79.  A  személyi állomány számára kizárólag olyan képzés teljesítését lehet egyoldalúan előírni, a  foglalkoztatottat 
képzésre beiskolázni, vezényelni (a  továbbiakban együtt: képzésre kötelezés), amely az  álláshelyén ellátandó 
feladatai vagy egyéb, jogszabály által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges.

 80.  A  képzésre kötelezést az  önálló szervezeti egység vezetője – az  irányító szakmai vagy politikai felsővezető 
egyetértésével, a  HM személyügyi szerve útján, a  Pénzügyi Referatúra előzetes fedezetigazolásával és a  GÜFÁF 
véleményével ellátott javaslatban – a  munkáltatói jogkör gyakorlójánál kezdeményezi. A  javaslatnak tartalmaznia 
kell a  képzésnek és a  képzést lefolytató intézménynek a  megnevezését, a  képzés kezdetének és várható 
befejezésének az  időpontját, a  képzés óraszámát, a  képzéssel járó költségek tételes megnevezését, várható 
összegét, a terhelendő keret megjelölését, a képzés által érintett álláshelyi feladat megnevezését, a kezdeményezés 
indokait, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a  képzés előírása a  79. pontban foglaltaknak megfelel. A  javaslathoz 
csatolni kell a foglalkoztatott álláshelyén ellátott feladatainak vagy az egyéb jogszabály által ellátandó feladatainak 
leírását.

 81.  Képzésre kötelezés esetén a személyi állomány tagját költség nem terhelheti, a képzés időtartamát a munkaidejébe 
be kell számítani.

 82.  Tanulmányi szerződés keretében nyújtott támogatás esetén a  személyi állomány tagja által – szerződésszegés 
esetén – visszatérítendő összegként a  támogatásnak a  személyi állomány tagját terhelő közterhekkel együtt 
számított összegét kell nyilvántartani és szerződésszegés esetén érvényesíteni. 

 83.  Ha az  önként vállalt – de tanulmányi szerződéssel nem támogatott – képzésben való részvétel esetén a  személyi 
állomány tagja kéri a tanulmányi célú munkavégzés alóli mentesítés idejének ledolgozása alóli mentesítést is, akkor 
vele a le nem dolgozott napokra járó illetmény biztosításához tanulmányi szerződést kell kötni. Erre tekintettel más 
jogcímen járó munkavégzés alóli mentesítés nem adható. Ha a  tanulmányi szerződésben a HM a  tanulmányi célú 
munkavégzés alóli mentesítés idejének ledolgozása alóli mentesítés támogatást biztosítja, akkor a  nyújtott 
támogatásként a mentesítés idejére járó, a személyi állomány tagját terhelő közterhekkel együtt számított (bruttó) 
illetmény (távolléti díj) összegét kell nyilvántartani és szerződésszegés esetén érvényesíteni.
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 84.  A személyi állomány tagja a HM-mel tanulmányi szerződés kötésére irányuló kérelmét az önálló szervezeti egység 
vezetőjén keresztül terjeszti fel a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A felterjesztésre a 80. pont szerinti eljárást kell 
megfelelően alkalmazni, azzal a  kivétellel, hogy a  79. pontnak való megfelelésről nem kell nyilatkozni, 
és a foglalkoztatott feladatainak leírását sem kell csatolni. 

 85.  A képzésre kötelezés költségeit – a tanulmányi szerződés keretében folytatott képzést ide nem értve –
a) iskolarendszeren kívüli képzés esetén a  HM nevére, címére és adószámára (az  érintett nevének 

feltüntetésével) kiállított számla,
b) iskolarendszerű képzés esetén 

ba) a HM nevére, címére és adószámára kiállított, az érintett nevét is tartalmazó számla,
bb) kizárólag az étintett nevére és címére szóló számla vagy
bc) egyéb, a számvitelről szóló törvénynek megfelelő bizonylat

alapján kell elszámolni.
 86.  A HM tanulmányi szerződés alapján pénzbeli támogatást

a) a HM nevére, címére és adószámára – az érintett nevének feltüntetésével – kiállított eredeti számla,
b) az érintett nevére és címére kiállított számla másolata és annak kiegyenlítését igazoló dokumentum, vagy
c) egyéb, a számvitelről szóló törvény szerinti bizonylat 
ellenében fizet meg.

 87.  Ha a személyi állomány tagjának tanulmányi szerződésből származó, még nem teljesített tartozása áll fenn, köteles 
azt legkésőbb az  utolsó munkában töltött napon egy összegben a  HM részére teljesíteni, kivéve, 
ha a továbbfoglalkoztatással egyidejűleg az új munkáltató vállalja, hogy a már biztosított munkáltatói támogatást 
–  ideértve a  tanulmányi szerződés keretében a  ledolgozás kötelezettsége nélkül nyújtott munkaidő-kedvezmény 
idejére járó illetményt is –, illetve annak időarányos összegét a HM-nek megtéríti. 

 88.  A  78–86. pont szerinti eljárásokra a  HM személyügyi szerve iratmintát rendszeresíthet, amelyet a  HM belső 
informatikai hálózatán tesz közzé.

 89.  A  kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, 
valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési normatíva 
meghatározása során a  HM személyügyi szerve együttműködik a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 
(a  továbbiakban: NKE). Az  NKE által kiállított díjbekérőt a  HM személyügyi szervének vezetője teljesítésigazolás 
kiállításával megküldi a Pénzügyi Referatúrának, amely gondoskodik a normatíva utalványozásáról.

 90.  A  89. pont szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni a  közigazgatási vizsgák vizsgadíjának, illetve ismétlő- és 
halasztott vizsga díjának befizetése során is. Ha a vizsgázó önhibájából vált szükségessé az ismétlő- vagy halasztott 
vizsga díjának megfizetése az  NKE részére, akkor az  ismétlő- vagy halasztott vizsga díjának a  vizsgázóra történő 
áthárításától – méltányosságból, a vizsgázó kérelmére és a HM személyügyi szerve vezetőjének véleménye alapján – 
a JIHÁT engedhet eltérést.

V. FEJEZET
LOGISZTIKAI ELLÁTÁSI FELADATOK

19. Általános logisztikai feladatok

 91.  Az önálló szervezeti egységek zavartalan működése érdekében a KÁT dönt a szolgálati gépjárművekkel, a szolgálati 
mobiltelefonokkal, valamint az egyéb szakanyagokkal történő ellátás rendjéről.

 92.  A  HM rendelkezésére álló szolgálati gépjárművek szervezeti egységek közötti elosztásáról, valamint új szolgálati 
gépjármű igényléséről – a  honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 
HM utasításban foglaltak figyelembevételével, az  igényt támasztó önálló szervezeti egység felterjesztése alapján – 
a GÜFÁF javaslatát követően a KÁT dönt. Az igényt támasztó önálló szervezeti egység a KÁT által támogatott igényt 
megküldi az MH BHD parancsnoka részére.

 93.  A  HM személyi állományának szolgálati rádiótelefonnal és SIM-kártyával történő logisztikai ellátása a  szolgálati 
rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 60/2020. (X. 21.) HM utasítás, valamint a szolgálati rádiótelefonok 
használatának részletes szabályozásáról szóló 18/2021. (HK 7.) HM KÁT szakutasítás alapján kerül végrehajtásra.

 94.  A  HM vezetői és beosztotti állománya számára biztosított szolgálati mobiltelefonokat és SIM-kártyákat 
az  Igazgatóság az  érintett HM szervezeti egység anyagfelelőse részére adja át, aki gondoskodik a  rádiótelefon és 
a SIM-kártya személyhez kötéséről és a nyilvántartás vezetéséről.

 95.  Új szolgálati mobiltelefon vagy SIM-kártya iránti igényt, illetve a  meglévő szolgálati mobiltelefon vagy SIM-kártya 
cseréjét a szolgálati rádiótelefonok használatának részletes szabályairól szóló HM KÁT szakutasítás előírásai szerint, 
szolgálati jegyen kell igényelni. Szolgálati jegy mintát az 5. melléklet tartalmaz.

 96.  A  HM személyi állományának egyéb szakanyagokkal való ellátását az  Igazgatóság koordinálja és végzi. 
A  szakanyagok iránti igényt az  önálló szervezeti egységének vezetője szolgálati jegyen igényli az  Igazgatóság 
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igazgatójától. Az  Igazgatóság a  HM éves költségvetésében e  célra tervezett előirányzat mértékéig folyamatosan 
teljesíti az  igényeket. Be nem tervezett, illetve az előirányzat túllépését eredményező igény esetén az  Igazgatóság 
igazgatója javaslatot készít a  GÜFÁF útján felterjesztve a  KÁT részére. A  KÁT dönt a  feladat végrehajtásáról és 
a szükséges forrás biztosításáról.

 97.  Az  önálló szervezeti egységek elhelyezését az  Igazgatóság által kidolgozott és a  KÁT által jóváhagyott 
HM elhelyezési terv tartalmazza, mely beépítésre kerül a HOÁT által jóváhagyott HM I. objektum iroda elhelyezési 
tervébe. A szervezeti egység vezetője a HM I. objektumban történő elhelyezésének változtatási igényét – leadásra 
szánt irodák jegyzéke, új irodák iránti igény – szolgálati jegyen az  Igazgatóság igazgatójának küldi meg. 
Az  Igazgatóság igazgatója javaslatot készít a  szervezeti egység elhelyezésére vonatkozóan, melyet a  KÁT részére 
jóváhagyásra felterjeszt. A  KÁT döntése alapján az  Igazgatóság igazgatója intézkedik az  elhelyezési feladatok 
végrehajtására és a HM elhelyezési terv módosítására.

 98.  A  HM I. objektum felújítási és javítási feladatait érintően az  Igazgatóság igazgatója a  parancsnoki keret 
összeghatáráig terjedő éves elhelyezési biztosítási tervet állít össze, melyet a  KÁT egyetértését követően a  HOÁT 
hagy jóvá. Év közben felmerülő, az  éves parancsnoki keretet meghaladó igény esetén az  Igazgatóság igazgatója 
javaslatot készít, és azt a  KÁT egyetértését követően jóváhagyásra felterjeszti a  HOÁT részére, melyben feltünteti 
az elvégzendő feladatokat és azok várható költségét. A HOÁT dönt a feladatokról és kijelöli az azok végrehajtásáért 
felelős szervezetet.

 99.  Kiépített biztonsági területek érintettsége esetén a 97. és 98. pontban meghatározott elhelyezési, javítási és felújítási 
feladatok tervezését az Igazgatóság a HM biztonsági vezető előzetes bevonásával végzi.

 100.  A HM intézményi előirányzatai terhére megvalósuló beszerzéseket a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási 
rendjéről szóló HM utasítás, valamint a Honvédelmi Minisztérium intézményi beszerzési szabályzatáról szóló HM KÁT 
intézkedés (a továbbiakban: HM Beszerzési Szabályzat) előírásai szerint a HM Jogi Főosztály, valamint az Igazgatóság 
folytatja le. A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály HM intézményi előirányzatai terhére megvalósuló 
beszerzésekkel kapcsolatos feladatait a HM Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

20. Szolgáltatás beszerzések bizonylatkezelési rendje

 101.  A  postai úton érkező bizonylatokat az  MH BHD HM Ügyviteli Osztálya érkezteti, és érkeztető bélyegzővel ellátja. 
Személyesen átvett bizonylatok érkeztetését az átvevő látja el érkeztető bélyegzővel. 

 102.  Az  ügyviteli kezelést követő 1 munkanapon belül a  Pénzügyi Referatúra átveszi a  bizonylatot, és a  38. pont 
d) alpontja alapján megvizsgálja. Szabálytalan bizonylat esetén írásban kezdeményezi a kijelölt ügyintéző irányába 
a bizonylat helyesbítését. A megvizsgált bizonylatot és az esetleges feljegyzést kézbesítőkönyv használatával átadja 
feldolgozásra a kijelölt ügyintézők részére.

 103.  A feldolgozás során a kijelölt ügyintéző
a) kísérő feljegyzés esetén kezdeményezi a bizonylathelyesbítést, szükség esetén beszerzi a számlával egy tekintet 
alá eső okiratot,
b) a  bizonylathoz beszerzi és biztosítja a  szabályszerű szakmai teljesítésigazolást, valamint szükség szerint 
a kötelezettségvállalás alapját képező bizonylatban szereplő teljesítésigazolást,
c) a bizonylatot felvezeti a költségvetési előirányzatok és felhasználások nyilvántartásába,
d) megfelelő adattartalommal látja el az utalványrendelet I. részét és
e) a  szerződés szerinti mellékletekkel és bizonylattal felszerelt utalványrendeletet kézbesítőkönyv használatával 
átadja a Pénzügyi Referatúra részére.

 104.  A  Pénzügyi Referatúra a  szerződés szerinti mellékletekkel ellátott bizonylatot előkészíti az  érvényesítéshez, majd 
a  37. pont alapján jogosult személy érvényesítése után a  Pénzügyi Referatúra – kézbesítőkönyv használatával – 
utalványozás céljából átadja azt a kijelölt ügyintézőnek.

 105.  Az  utalványrendeletet az  utalványozó a  40-43. pont szerint utalványozza és a  kijelölt ügyintéző – kézbesítőkönyv 
használatával – a  Pénzügyi Referatúra részére átadja, aki végrehajtja a  bizonylat HM KGIR-ben történő rögzítését. 
A  bizonylat kontírozását követően az  utalványrendelet alapján a  Pénzügyi Referatúra intézkedik a  bizonylat 
határidőben történő kifizetésére.

21. Reprezentációs kiadások számlakezelési rendje

 106.  A belföldi reprezentációról szóló HM utasítás szerint beszerzett termékek és szolgáltatások megvásárlását követően 
az  utalványozásért felelős önálló szervezeti egység gondoskodik a  számla Pénzügyi Referatúrán történő 
érkeztetéséről. Ezt követően a  számla kezelésére a  101-105. pontban meghatározottakat kell megfelelően 
alkalmazni.
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22. Belföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

 107.  A  HM személyi állományát érintő belföldi kiküldetés esetén az  útbaindításra vonatkozó szabályokat érintően 
a  belföldi szolgálati kiküldetés eljárási szabályairól szóló HM utasítás előírásai, míg az  elszámolásának rendjére 
az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (XI. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: Költségtérítési rendelet) szabályait 
az  ezen alcímben foglalt eljárási szabályokkal kell alkalmazni. A  Költségtérítési rendelet szolgálati kiküldetésre 
vonatkozó szabályait – ide nem értve a napidíjra vonatkozó rendelkezéseket – a minisztériumba kirendelt katonán 
kívül megfelelően alkalmazni kell a  minisztériumban kormányzati szolgálati-, politikai szolgálati, biztosi 
jogviszonyban állóra (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: kiküldött) is.

 108.  A kiküldetést a Költségtérítési rendelet 5. § (4) bekezdése szerint
a) az alárendeltségébe tartozó kiküldött tekintetében az önálló szervezeti egység vezetője,
b) a  helyettes államtitkár, a  GÜFÁF, az  MH-val való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsos, a  biztosi 

jogviszonyban álló, valamint az önálló szervezeti egység vezetője esetében a KÁT,
c) az államtitkár és a KÁT esetében a miniszter 
rendeli el a  Pénzügyi Referatúra által a  minisztériumi belső hálózaton közzétett „Belföldi kiküldetés elrendelése” 
nyomtatványon. A kiküldetés elrendelését megelőzően a Pénzügyi Referatúra pénzügyileg ellenjegyzi az elrendelő 
iratot.

 109.  A  miniszter belföldi hivatalos útja során felmerült szükséges és igazolt költségek megtérítése esetében 
a kötelezettségvállaló a kabinetfőnök.

 110.  A belföldi kiküldetés végrehajtásához indokolt esetben a Költségtérítési rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti utazási 
előleg kifizetése is engedélyezhető. Az  utazási előleg felvételére a  Pénzügyi Referatúra által a  minisztériumi belső 
hálózaton közzétett „Nyugta/előlegkifizetés engedélyezése” elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni.

 111.  A  saját személygépkocsi szolgálati (hivatali) célú igénybevétele esetén a  15/2015. HM utasítás 1/A. melléklete 
szerinti nyilatkozatot és az annak visszavonásáról szóló nyilatkozatot a Pénzügyi Referatúra együtt tárolja.

 112.  A belföldi kiküldetéssel összefüggő költségek kiküldött részére történő megtérítését a Pénzügyi Referatúra végzi.
 113. A  belföldi kiküldetés kapcsán felmerülő, a  Költségtérítési rendelet 10.  §-ában foglalt költségek térítése 

házipénztárból történő készpénzkifizetéssel vagy fizetési számlára utalással történhet. A  fizetési számlára történő 
utaláshoz a  Pénzügyi Referatúra által a  minisztériumi belső hálózaton közzétett „Nyilatkozat költségtérítés fizetési 
számlára történő utalásához” nyomtatvány kiküldött általi kitöltése és annak elszámoláskor a Pénzügyi Referatúrára 
történő leadása szükséges. A napidíj folyósítása – amennyiben a kiküldöttet az jogszabály alapján megilleti – fizetési 
számlára utalással történik.

 114.  Saját személygépkocsi szolgálati (hivatali) célú igénybevétele esetén az  utazási költség kiszámítása érdekében 
a  15/2015. HM utasítás 1. melléklete szerinti kiküldetési rendelvény (a  továbbiakban: kiküldetési rendelvény) 
„C” táblázatában szereplő távolság meghatározását a Pénzügyi Referatúra a minisztériumi belső hálózaton közzétett 
külön tájékoztatójában megadott, az  interneten elérhető útvonaltervező alkalmazásával hajtja végre. Ennek 
érdekében a  kiküldetési rendelvény „B” táblázatában, a  „szolgálati kiküldetés célállomása (útvonala)” pontban 
a kiindulási és a célállomás pontos címének megadása szükséges.

 115.  Saját személygépkocsi szolgálati (hivatali) célú igénybevétele esetén felmerülő autópálya-használat vonatkozásában 
az adott utazási viszonylat gyakoriságának figyelembevételével, a különböző időbeli és területi díjkategóriák közötti 
választásnál a takarékossági-költséghatékonysági szempontokat érvényesíteni kell.

23. Külföldi szolgálati utazásokkal kapcsolatos költségtérítések bizonylatkezelési rendje

 116.  Az  egyes hazai rendezvények és a  nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok 
vendéglátási, valamint a  nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről 
szóló HM utasítás szerint a  külföldi szolgálati utazásokkal összefüggő költségek – különösen az  utazási költség, 
szállásköltség, egyéb kiküldetési költség, saját gépjármű hivatali célú igénybevételének térítése – elszámolása 
esetében az  érintett személy a  szolgálati kiküldetés befejezését követően a  kiküldetési rendelvényt, valamint 
a  költségekről szóló bizonylatokat közvetlenül a  HM VGH Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Utaztatási és 
Külszolgálati Pénzügyi Osztály részére adja le, aki a 101-105. pont szerint intézkedik a bizonylat kiegyenlítésére.

24. Befektetett eszköz és készlet beszerzések számlakezelési rendje, valamint a vagyonnyilvántartás 
rendje

 117.  A HM vagyonában megjelenő befektetett eszközök és készletek analitikus nyilvántartásának a HM KGIR-ban történő 
vezetését – feladatkörüket érintően – a Pénzügyi Referatúra, valamint az Igazgatóság végzi.

 118.  A  beérkező számlák kezelése a  101-105. pontban foglaltak szerint történik. A  számlák alapján a  HM KGIR-ban 
történő bevételezés és kontírozás az  áru-, készlet- és eszközbeszerzések és szolgáltatások tekintetében 
az Igazgatóság feladata.
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 119.  Az  Igazgatóság a  kötelezettségvállaláson, szállítólevélen, átvételi jegyzőkönyvben szereplő eszközöket tételesen, 
a  mennyiséget a  megrendeléssel, szerződéssel és a  számlával összehasonlítva ellenőrzi, eltérés esetén a  számlát 
a kiállító cég részére a javítási kérelem mellékelésével visszaküldi.

 120.  Az  Igazgatóság illetékes objektum üzemeltető osztályának szakági nyilvántartója a  számlán szereplő anyagokat 
a HM KGIR használatával fizetési határidőn belül bevételezi a HM vagyonnyilvántartásába. Amennyiben a beszerzett 
eszközöket vagy készleteket a szállító az  Igazgatóság részére szállította le, úgy az átadás-átvételt igazoló okmányt 
az  Igazgatóság illetékes objektum üzemeltető osztályának érintett anyagnemért felelős raktárosa haladéktalanul 
megküldi a  szakági nyilvántartónak, aki végrehajtja a  számla alapján annak HM KGIR-ben való bevételezését. 
A beszerzett eszköz és készlet HM KGIR-ben keletkezett bevételezési bizonylatának 1. számú példányát a számlához 
csatolni kell.

 121.  A feldolgozott bizonylatokat az Igazgatóság illetékes szakági nyilvántartója gyűjtőzi, és a megőrzési határidő szerint 
kezeli, vagy megőrzésre átadja az Igazgatóság ügyvitelére.

 122.  Az eszközök állományában történő belső mozgások elrendelésére az Igazgatóság igazgatója és helyettese, valamint 
az  Igazgatóság illetékes objektum üzemeltető osztály osztályvezetője és helyettese jogosult. Belső mozgás 
elrendelése szolgálati jegyen történik.

 123.  A  HM KGIR bevételezési bizonylat érvényesítésére az  Igazgatóság igazgatója, az  Igazgatóság illetékes objektum 
üzemeltető osztály osztályvezetője és helyettese jogosult. A  bizonylatok feldolgozása az  érvényesítést követően 
folyamatosan történik.

 124.  Új eszköz vagy készlet beszerzése esetén a  Honvédségi Egységes Termék Kód bővítését az  Igazgatóság illetékes 
objektum üzemeltető osztálya kezdeményezi az  MH Anyagellátó Raktárbázisnál (a  továbbiakban: MH ARB). 
Az üzembehelyezési jegyzőkönyvet az Igazgatóság érintett szakági vezetője állítja ki.

 125.  A HM vagyonába tartozó anyagnemek meghatározását a 6. melléklet tartalmazza. 
 126.  Az éves költségvetési beszámoló alátámasztása és az anyagi eszközök ellenőrzése érdekében évente, december 31-i 

fordulónappal leltározást kell lefolytatni. A  leltározás határidőre történő végrehajtásáért az  Igazgatóság igazgatója 
a  felelős. A  leltározást a  Számviteli Politika 1. függeléke, a  Leltározási Szabályzat szerint kell lefolytatni, részletes 
szabályait a  Honvédelmi HM adott évi leltározási tevékenységének végrehajtásáról szóló miniszteri körlevél 
tartalmazza.

25. Az anyagfelelős

 127.  Az  önálló szervezeti egység vezetője írásban anyagfelelőst vagy – amennyiben az  anyagfelelősi feladatokat 
az  Igazgatóság állományába tartozó személy látja el – kapcsolattartót jelöl ki, amelyről az  Igazgatóságot 
tájékoztatja. Az  anyagfelelős feladatait és felelősségét a  munkaköri leírásában vagy kormánytisztviselők esetében 
a kijelölő okiratában rögzíteni kell.

 128.  Az  anyagfelelős végzi a  logisztikai ellátással összefüggésben az  adott önálló szervezeti egységnél felmerülő 
feladatokat, így különösen
a) adatszolgáltatást teljesít az ellátó szervezetek felé az általuk kért formában és tartalommal,
b) felelős az  önálló szervezeti egység által beszerzett, illetve a  részére biztosított eszközök, egyéb 

információhordozók, szakkönyvek személyhez kötéséért, elszámoltatásáért, amelyről nyilvántartást vezet,
c) kapcsolatot tart az ellátó szervezetekkel.

 129.  Az  anyagfelelősök negyedévente kiadásra kerülő tételes listák alapján önellenőrzést hajtanak végre. 
Az anyagfelelősök az önellenőrzésről készített jegyzőkönyveket megküldik az Igazgatóság igazgatója részére.

 130.  Az  anyagfelelősök jegyzékének egységes formátumú kialakításáért, vezetéséért, aktualizálásáért az  Igazgatóság 
Logisztikai Gazdálkodási Osztály osztályvezetője felelős.

 131.  Az  önálló szervezeti egységnél az  anyagfelelős személyének változása esetén – az  Igazgatóság képviselőjének 
részvételével – teljes körű leltárt kell készíteni, az  átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát 
az új anyagfelelős aláírás-mintájával együtt az önálló szervezeti egység vezetőjének jóváhagyásával meg kell küldeni 
az Igazgatóságra.

 132.  Az önálló szervezeti egység megszűnése esetén az anyagfelelős a megszűnés dátumát követő 60. napig elszámol 
valamennyi nyilvántartott szakanyaggal – elöljárói döntésnek megfelelően leadják azokat az Igazgatóság raktárába, 
vagy átadják azokat a  jogutód önálló szervezeti egység vagy más kijelölt honvédelmi szervezet részére. Az önálló 
szervezeti egység megszűnéséről, a  szakanyagok átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, amelyet az  Igazgatóság 
igazgatója részére kell megküldeni.

26. Az anyagigénylés és -nyilvántartás rendje

 133.  A  költségvetési évre vonatkozó, az  önálló szervezeti egységek feladatainak ellátásához szükséges anyagok és 
eszközök tervezéséért, a  terv összeállításáért – a  normák, normatívák figyelembevételével – az  Igazgatóság 
igazgatója felelős.
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 134.  Az önálló szervezeti egységek a feladataik ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket az önálló szervezeti egység 
vezetője által jóváhagyott szolgálati jegyen az Igazgatóságtól igénylik.

 135.  Az Igazgatóság a beérkezett igényt nyilvántartja, egybeveti a szervezeti egység éves igényével, az éves szükségleti 
tervekkel és intézkedik a terveknek megfelelő igények kielégítésére.

 136.  Az  ellátó szervezet a  belső mozgásbizonylat elkészítése után értesíti az  érintett önálló szervezeti egység 
anyagfelelősét, ezt követően kiadja részére az  igényelt anyagot. Az  azonnal ki nem elégíthető igényekről 
az Igazgatóság tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét, egyidejűleg kezdeményezi a beszerzést.

 137.  Az Igazgatóság a kiadott anyagi készleteket önálló szervezeti egységenként külön-külön tárolóhely-kódokon tartja 
nyilván. Ha az  önálló szervezeti egység ellátás szempontjából elkülönülő részekre osztható, akkor egy szervezeti 
egységhez több tárolóhely-kód is rendelhető.

 138.  A  tárolóhely-kódokat év végén, a  leltározás előtt az  Igazgatóság illetékes objektum üzemeltető osztály vezetője 
felülvizsgálja és kezdeményezi a  szükséges új tárolóhelykódok kialakítását és a  felesleges tárolóhely-kódok 
megszüntetését az MH ARB-nél.

 139.  Az  önálló szervezeti egységtől 6 hónapot meghaladó időtartamra vagy véglegesen távozó személy – ideértve 
az  önálló szervezeti egységhez munkavégzésre vezényelt, az  MH BHD állományába tartozó személyt is – 
szakanyagokkal való elszámoltatását a  HM személyügyi szerve által biztosított, 7. melléklet szerinti Elszámoló lap 
elnevezésű nyomtatványon kell végezni. Az  önálló szervezeti egységtől távozó személy szakanyagokkal történő 
elszámoltatásáért az önálló szervezeti egység vezetője felelős.

 140.  Amennyiben a  139. pont szerint távozó személy katona, akkor az  Elszámoló laphoz csatolni kell a  15M katonai 
ruházatról készült, 8. melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melynek kiállítása az  illetékes anyagfelelős 
feladata.

 141.  Az  önálló szervezeti egysége a  honvédelmi értékek megőrzése és kifejezése, reprezentatív dekoráció, valamint 
hagyományápolás céljából más honvédelmi szervezettől – különösen a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól – 
műtárgyat igényelhet. Az igénylés és ellátás a 134–136. pontban foglaltak szerint történik.

 142.  A  141. pont szerint megigényelt műtárgyakat a  legfeljebb 5 évre szóló kölcsönzési szerződés megkötése után 
az  Igazgatóság veszi át és tartja nyilván. A  műtárgyak nyilvántartására és kezelésére a  honvédelmi kiállítóhelyek 
létrehozásáról és működtetéséről, valamint a honvédelmi szervezetek által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól 
kölcsönzött műtárgyak kezeléséről szóló HM utasításban foglaltak az irányadóak.

 143.  A  más honvédelmi szervezet, a  HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., a  HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., vagy egyéb más szervezet (a  továbbiakban együtt: átadó 
szervezet) tulajdonában lévő eszközökre, anyagokra (a  továbbiakban együtt: idegen eszközök) vonatkozó sajátos 
szabályok a következők:
a) idegen eszköz igénylése – ideértve a  meghibásodás esetén csere vagy javítás, valamint az  idegen eszköz 

működéséhez szükséges kellékanyagok igénylését is – a 134-136. pontban foglaltak szerint történik,
b) az átvett idegen eszköz saját nyilvántartásba való bevezetése és névhez kötése az átvevő önálló szervezeti 

egység anyagfelelősének feladata,
c) az idegen eszközt átvevő köteles azt szabályszerűen és rendeltetésének megfelelően használni,
d) a  híradó, informatikai eszközök vonatkozásában a  Honvédelmi Minisztérium informatikai fejlesztései során 

különböző projektek részeként átvett eszközökkel kapcsolatos logisztikai feladatok meghatározásáról szóló 
HVKF intézkedés előírásai az irányadóak,

e) az idegen eszközöket az Igazgatóság elektronikus formában tartja nyilván, mely tartalmazza
ea) az eszköz megnevezését,
eb) az eszköz egyedi azonosítóját,
ec) az eszköz működtetéséhez kötelezően szükséges bizonylatok azonosítóját (csak híradó, informatikai 

eszköz esetén),
ed) híradó, informatikai eszköz esetén a projekt megnevezését, amelynek keretében az eszköz átvételre 

került és
ee) az  eszköz fellelhetőségét szervezeti egység, épület, emelet, helység, felhasználó neve és 

elérhetősége bontásban.

27. Kártérítés, káreljárás rendje

 144.  A  feltárt káresetekben a  káreljárást a  kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és 
törlésének szabályairól szóló HM rendeletben (a  továbbiakban: kártérítési HM rendelet) foglaltak szerint kell 
lefolytatni.

 145.  A  HM vagyont érintően a  káreljárást az  Igazgatóság igazgatója kezdeményezi a  HM Igazgatási és Jogi Képviseleti 
Főosztálynál (a továbbiakban: HM IJKF), aki az eljárást a kártérítési HM rendelet szerint lefolytatja, és a jóváhagyott 
kártérítési határozat egy példányát az  Igazgatóságra és a  Pénzügyi Referatúrára megküldi. Amennyiben 
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a  munkáltatói jogkör hiányában a  KÁT nem tudja elrendelni a  káreljárást, akkor a  HM IJKF átteszi a  kárügyet 
a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőhöz.

 146.  A  HM vagyont érintően a  hiánynyilvántartó könyv vezetése az  Igazgatóság feladata. A  Pénzügyi Referatúra 
a tartozások könyvét negyedévente egyezteti az Igazgatóság szakági hiánynyilvántartó könyveivel.

 147.  A HM vagyont érintően leírási jogkörrel rendelkező vezető a KÁT.
 148.  Rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal, a  leltározást megelőző selejtezés előtt a  Pénzügyi Referatúra, 

az  Igazgatóság és a  HM IJKF kijelölt ügyintézői egyeztetnek a  folyamatban lévő kárrendezési eljárásokról. 
A  nem  HM  állományba tartozó károkozók esetén az  egyeztetésbe be kell vonni azok állományilletékes 
szervezeteinek jogi és pénzügyi szolgálatait is. Az  egyeztetés után az  Igazgatóság igazgatója intézkedik 
a hiánynyilvántartó könyvben foglaltak pontosítására.

28. A selejtezés rendje

 149.  A  HM vagyonába tartozó befektetett eszközök és készletek selejtezésének rendjére a  Honvédelmi 
HM  vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a  selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló HM utasítás 
(a továbbiakban: Selejtezési utasítás) valamint a Számviteli Politika 3. függeléke, Selejtezési Szabályzat előírásait kell 
alkalmazni.

 150.  Évente legalább egyszer, a  leltározást megelőzően, a  GÜFÁF által jóváhagyott ütemterv alapján el kell végezni 
a vagyontárgyak alkalmazhatóságának minősítését a Selejtezési utasításban meghatározottak szerint.

 151.  A  selejtezéssel kapcsolatos, a  honvédelmi szervezet vezetőjét illető jogkört a  GÜFÁF gyakorolja. A  selejtezési és 
a selejtezés végrehajtását ellenőrző bizottságot – a GÜFÁF felkérése alapján – az MH BHD parancsnoka jelöli ki.

 152.  Az  Igazgatóság igazgatója a  selejtezésre javasolt eszközök jegyzékét (a  továbbiakban: selejtezési kimutatás) 
felterjeszti a  GÜFÁF részére. A  GÜFÁF által jóváhagyott selejtezési kimutatás alapján az  Igazgatóság a  selejtezési 
utasítás előírásai szerint végrehajtja az  eszközök selejtezését. Az  Igazgatóság a  selejtezési hulladékot átadja 
az MH BHD részére tárolásra és értékesítésre.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 153.  Ez az intézkedés az aláírását követő 3. napon lép hatályba.*
 154.  A  jóváhagyott intézményi előirányzat felett rendelkező személyek, az  önálló szervezeti egységek vezetői és 

az  Igazgatóság igazgatója a  részükre jóváhagyott előirányzat keretek vonatkozásában kijelölik 
a  kötelezettségvállalásra, a  teljesítés igazolására, az  utalványozásra, a  készpénzfelvétel engedélyezésére, 
a  készpénzfelvételre jogosult személyek, valamint az  anyagfelelősök listáját, és a  jogosultak nevét, aláírásának 
mintáit a  9. melléklet szerinti formanyomtatványon az  intézkedés hatályba lépését követő 10. munkanapig 
egy eredeti példányban megküldik a Pénzügyi Referatúra vezetőjének.

 155.  Az  önálló szervezeti egység vezetője – a  HM operatív belső kontrollrendszerének keretein belül – az  intézkedés 
hatályba lépését követő 60. napig gondoskodik az  intézmény gazdálkodásához kapcsolódó folyamattérkép, 
folyamatábrák, folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonal, kockázatelemzés szükség szerinti pontosításáról. 
Az aktualizált okmányokat megküldi a HM Kontrolling Főosztály részére.

 156.  Hatályát veszti a  Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 9/2019. (HK 8.) HM KÁT 
intézkedés.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

A HM KÁT intézkedéssel egyetértek:

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2021. december 30.
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1. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Nyt. szám:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI és BESZERZÉSI SZAKMAI INDOKLÁS ADATLAP
a kötelezettségvállalás szükségességéről

Kezdeményező szervezet, szervezeti egység

A tervezett kötelezettségvállalás tárgya:  

A tervezett kötelezettségvállalás szöveges szakmai indoklása:  

A tervezett kötelezettségvállalás elmaradásának következményei:  

A kötelezettség vállaláshoz új beszerzés szükséges igen/nem1

I. A beszerzési igény adatai

1.1. Beszerzés megnevezése:

1.2.1 Beszerzés tárgya:2
árubeszerzés

szolgáltatás 
megrendelés

építési beruházás

1.2.2. Több beszerzési tárgy esetén a %-os 
mérték feltüntetése:

1.2.3. CPV kódok  
(több releváns kód esetében a fő és 
kiegészítő CPV kódok megjelölése 
százalékos mérték feltüntetésével)

1.3. Beszerzés becsült értéke (nettó, – Ft): Év Nettó (Ft) ÁFA (Ft)

1.4. A beszerzés mennyisége:

1.5. A beszerzési igény alapján kötendő 
szerződés időtartama vagy teljesítési 
véghatáridő megadása:

1.6. Nyilatkozat a beszerzés egybeszámított 
becsült értékéről a részekre bontás tilalma 
szabályának megfelelően (a becsült érték 
tekintetében a szervezeti egység 
vonatkozásában egybe számítandó-e más 
beszerzésekkel a beszerzés, ha igen azok 
megjelölése (megnevezés, tárgy, érték, 
időtartam))

1.7.1 A beszerzési igény a Kbt. 111. § c), d) 
g), h) vagy q) pontja alá tartozik3

igen/nem ha igen: c), d) g), h) vagy q)

1.7.2. A beszerzési igénye a Kbt. 9.§ 
(8) bekezdése hatálya alá tartozik:

igen/nem ha igen: megfelelő pont 
kitöltendő

1.8. A beszerzési igény egészségügyi vagy 
védelemegészségügyi-e?4

igen/nem ha igen:

1 Nem esetén csak a II. Kötelezettségvállalás adatai rész töltendő 
2 A megfelelő aláhúzandó 
3 A megfelelő aláhúzandó
4 A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő 
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II. A kötelezettségvállalás adatai:

2.5. A beszerzés hozzájárul 
(megfelelő „X”-szel jelölve)

A járványügyi veszélyhelyzet elhárításához
Az illegális bevándorlás megfékezéséhez
Az európai uniós programok lebonyolításához
Elengedhetetlenül szükséges működési feladat 
végrehajtásához

Eszközfoglalás száma

2.8. Ügyintéző személy neve, 
tel.:

2.9. Beszerzés bruttó értéke: ,-Ft

2.10. Beszerzés nettó értéke: ,-Ft ÁFA ,-Ft

2.11. Esedékesség dátuma: év                                    hónap                             nap

Budapest, 20      Budapest, 20

 P. h. P. h. 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 kezdeményező kötelezettségvállalásra jogosult5

5 Ha a kezdeményező és kötelezettségvállalásra jogosult személye megegyezik, csak kötelezettségvállalóként szükséges aláírni

a) Pénzügyi és számviteli záradék

Költségvetési év:

Költségvetési (al-)cím:

Főkönyvi számlaszám (pénzügyi számvitel)

Főkönyvi számlaszám (költségvetési számvitel)

Anyagnem kód:

Finanszírozási forrás:

Címrendkód:

Projektkód:

Szakfeladatkód:

Éves keret: ,-Ft

Lekötve: ,-Ft

Jelenlegi lekötés: ,-Ft

További szabad keret: ,-Ft
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b) Pénzügyi és számviteli záradék

Költségvetési év:

Költségvetési (al-)cím:

Főkönyvi számlaszám (pénzügyi számvitel)

Főkönyvi számlaszám (költségvetési számvitel)

Anyagnem kód:

Finanszírozási forrás:

Címrendkód:

Projektkód:

Szakfeladatkód:

Éves keret: ,-Ft

Lekötve: ,-Ft

Jelenlegi lekötés: ,-Ft

További szabad keret: ,-Ft

Ellenjegyzői záradék:

A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete a HM Igazgatása … évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Budapest, 20  . ................... hó ...... –  n 
P. H.

  ________________________________ 
  pénzügyi ellenjegyző

HM KÁT által kijelölt személy záradéka:

Budapest, 20  . ................... hó ...... –  n     Engedélyezve    Elutasítva
        (megfelelő „X”-szlel jelölve)

Megjegyzés:

  ________________________________  
  engedélyező

Készült: 2 példányban
Egy példány:  lap
Ügyintéző:
Kapják: 1. sz. példány: HM VGH HM-I. OGTPER
 2. sz. példány: Irattár
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2. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

HONVÉDELMI SZERVEZET  számú példány
Nyt. szám:

HM közigazgatási államtitkár  Engedélyezem!
202 .  

 
 
 

HM KÁT

(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály főosztályvezetője útján) Felterjesztem!
202 .  

 
 

HM GTSZF 
főosztályvezető

Tárgy: beszerzés igénybejelentésének engedélyezése

Tisztelt Államtitkár Asszony/Úr! / Államtitkár Asszony/Úr Jelentem!

A  következő táblázatban részletezett „………………………” tárgyú beszerzési igény indokoltságát, 
fedezetbiztosítottságát és jogszerűségét megvizsgáltam, a csatolt dokumentumok alapján kérem a beszerzési igény 
Védelmi Beszerzési Ügynökség/Digitális Kormányzati Ügynökség/Nemzeti Kommunikációs Hivatal1 részére történő 
bejelentésének engedélyezését.

I. A BESZERZÉSI IGÉNY ADATAI

1.1 Igénybejelentő:

1.2. Közös ajánlatkérők esetén a másik ajánlatkérő 
szervezet(ek):

1.3. Beszerzési igény tárgya:

1.1.1. Beszerzés igény rövid tárgya  
(max. 90 karakter):

1.1.2. A beszerzés célja2: honvédelmi

rendvédelmi

határőrizeti, határforgalmi

őrzési, védelmi

katasztrófavédelmi

1.1.3. Annak megadása, hogy a beszerzés 
keretmegállapodás vagy keretszerződés 
megkötésére irányul-e:

igen/nem

Ha igen, akkor a kötelezettségvállalás minimális összege (bruttó Ft):

1.2. Közös Közbeszerzési Szószedet (a továbbiakban: CPV) kód, több kód esetén a beszerzés értékének az egyes 
CPV kódokra eső %-os aránya feltüntetésével:

1.3.Beszerzés rendelkezésre álló nettó és bruttó 
fedezete: 

Tárgyévi ÉBT  
azonosító:

Tervezett Terven felüli

Év Nettó (Ft) ÁFA Bruttó (Ft)
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1.4.1. Beszerzési igény értéke: Év Nettó (Ft) ÁFA Bruttó (Ft)

1.4.2. Beszerzési igény becsült értéke részajánlati 
körönként

Részajánlati kör Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1.

2.

1.4.3. Részben vagy egészben európai uniós 
forrásból finanszírozható:

Igen/Nem

1.4.4. Amennyiben részben vagy egészben 
finanszírozható, annak mértéke %-os 
megoszlásban:

1.4.5. Kötelezettségvállaló ajánlatkérő:

1.4.6. Költségviselő ajánlatkérő:

1.5. Az igénybejelentés tervezett időpontja:

1.6. Beszerzés mennyisége, mértékegysége:

1.7.1. A beszerzési eljárás megindításának 
tervezett időpontja:

1.7.2. Szerződéskötés időpontjára vonatkozó 
igény:

1.8.1. Tervezett teljesítési határidő:

1.8.2. Teljesítés helye:

1.9.1. Kapcsolattartó (megbízó szakmai 
képviselője) személy neve:

1.9.2. Kapcsolattartó személy (megbízó szakmai 
képviselője) elérhetősége:

1.9.3. A kapcsolattartó az eljárás előkészítése során 
jogosult a megbízásban foglaltak szükség szerinti 
módosítására:

igen/nem

1.10. Annak feltüntetése, hogy a beszerzés 
tartalmaz-e, illetve érint-e minősített adatot:

1.11. Mi által keletkezett a beszerzési igény? Így különösen 
jogszabály, új képesség, meghibásodás, káresemény, 
tervezhető ellátási igény. Mikor keletkezett a beszerzési 
igény, illetve folyamatos ellátás esetén mikor jár le 
a megelőző időszaki szerződés? Ha a felterjesztés dátuma 
és a teljesítési határidő közötti időszak 120 napnál 
rövidebb, mi indokolja a kezdeményezés elhúzódását? 
Milyen következménnyel járna a beszerzés elmaradása? 
A beszerzés meghiúsulása esetén a helyettesítő megoldás.

1.12. A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett 
alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről 
szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet hatálya alá besorolható 

Besorolható: igen/nem

igen esetén: 

1.13.1. A beszerzési feladat a kötelezettségvállalási tilalom 
hatálya alá esik (kivéve járványügyi veszélyhelyzet 
elhárítása, illegális bevándorlás megfékezése, európai uniós 
programok lebonyolítása, normál feladatellátáshoz 
elengedhetetlen működési kiadások):

Besorolható: igen/nem

nem esetén: 

1.13.2. Haditechnikai eszköz vagy haditechnikai eszközre vonatkozó szolgáltatás beszerzése esetén:

– a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 
2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai 
eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek 
meghatározásáról szóló 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete alapján.

Besorolható: igen/nem

igen esetén:
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– az eszköz, vagy szolgáltatás besorolása a haditechnikai 
tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások 
tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) 
Korm. rendelet 1. melléklete alapján.

Besorolható: igen/nem

igen esetén:

1.13.3. Rendszeresített-e a beszerzendő eszköz, ha igen, a rendszeresítési határozat száma? 

1.13.4. Szabványosított-e az eszköz, ha igen, a szabvány száma?

1.13.5. Nem rendszeresített haditechnikai eszköz esetén a beszerzést megelőzte-e K+F feladat? Ha nem, mi 
indokolja a haditechnikai ellenőrző vizsgálat nélküli beszerzést? Mi garantálja a hadi alkalmazhatóságot?

1.13.6. Kapcsolódik-e a beszerzés valamely kiemelt vagy összetett programhoz? (Különösen HHP, VIR, GBP, KGIR)

1.13.7. Megszólításra javasolt gazdasági szereplők, amennyiben a későbbiekben meghatározásra kerülő jogalap 
azt lehetővé teszi.

1.13.8. Ha a beszerzés műszaki-technikai sajátosságokkal, művészeti szempontokkal vagy kizárólagos joggal függ 
össze, annak alátámasztását igazoló okirat rendelkezésre áll-e? Ha igen, annak másolatban történő csatolása

1.13.9. Igényli-e mintatermék bekérését, árubemutató-tartást, kíván-e biztosítani helyszínbejárást?

1.13.10. Általános fizetési feltételek. Jogszabály által előírt speciális finanszírozási és fizetési feltételek fennállása 
esetén azok megjelölése jogszabályi hivatkozással.

1.13.11. A garanciavállalás, jótállás időtartama.

1.13.12. Egyéb specifikációk.

1.13.13. A kezdeményező által szükségesnek ítélt, a beszerzés tárgyához kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, 
műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása.

1.13.14. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz, képzettséghez van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás.

1.13.15. Annak meghatározása, hogy a szolgáltatás nyújtásához a letelepedési országban előírt engedély, 
jogosítvány szükséges-e.

1.13.16. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

1.13.17. A nyertes, nyertesek által létrehozandó gazdálkodó szervezet, projekttársaság előírása.

1.13.18. A javasolt értékelési szempont(ok), valamint az(ok) választásának indokolása:

1.13.19. Részajánlattétel lehetősége biztosított/nem biztosított.

1.13.20. Részajánlat tétel lehetőségének kizárása esetén annak indoka:

1.14. A szerződés időtartama  
(a megfelelő aláhúzandó):

határozott                                                            határozatlan
időtartama:

1.15. Legalább egy fő a közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás tárgya szerinti 
(műszaki) szakértelemmel, valamint legalább egy fő pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy és 
akadályoztatásuk esetére azok helyetteseinek megnevezése és elérhetősége (hivatali telefon és e-mail):

1.15.1. műszaki szakértelemmel bíró személy és 
helyettesének neve:

1.15.2. műszaki szakértelemmel bíró személy és 
helyettesének elérhetősége:

1.15.3. pénzügyi szakértelemmel bíró személy és 
helyettesének neve:

1.15.4. pénzügyi szakértelemmel bíró személy és 
helyettesének elérhetősége:

1.16. Központosított közbeszerzés esetén van-e hatályos, a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság, a Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zrt., a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, vagy a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. által 
kötött keretmegállapodás/keretszerződés, ha van, annak hatálya.

1.17. Az igénybejelentő által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu 
elektronikus levélcímre!)

1 pld. – Műszaki leírás – Nyt. szám:                                                 – 1 pld. lap

1 pld. – Minőségbiztosítási – Átvételi követelmények – Nyt. szám: – 1 pld.   lap

1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld.     Lap, 

1 pld. – Hatályos keretmegállapodást kötött cégek jegyzéke Nyt. szám:  – 1 pld. lap
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1 pld. – A keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményező irat Nyt. szám:  – 1 pld. lap

1 pld. – Illetékes szervezet állásfoglalása – Nyt. szám: – 1 pld.     lap

1 pld. – Nyilatkozat az egybeszámított becsült értékről – Nyt. szám: – 1 pld.    lap3

1 pld. – A becsült érték meghatározását alátámasztó dokumentumok – Nyt. szám: – 1 pld.3

1 pld. – Feltételes közbeszerzés esetén az erről szóló nyilatkozat, a feltétel leírásával – Nyt. szám: – 1 pld.3

1 pld. – Nyilatkozat a tervezett eljárásfajtáról, alkalmazásának indokolása – Nyt. szám: – 1 pld.3

1 pld. – Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező munkacsoport tag, adott esetben 
bírálóbizottsági tag kijelöléséről – Nyt. szám: – 1 pld.3

1 pld. – Szerződéstervezet vagy főbb szerződéses feltételek – Nyt. szám: – 1 pld.3

1 pld. – Egészben vagy részben támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetében támogatási szerződés vagy 
támogató okirat vagy pályázat elbírálásáról szóló döntés/pályázat befogadásáról szóló dokumentum – Nyt. szám: 
– 1 pld.3

1 pld. – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerint kiállított minőségellenőrzési 
tanúsítvány(ok), amennyiben rendelkezésre áll(nak) – Nyt. szám: – 1 pld.3

1.12. Igénybejelentő vezetőjének nyilatkozata, kérelme:
A csatolt műszaki leírást, értékelési szempontokat, minőségbiztosítási és átvételi követelményeket jóváhagytam. 
Az azok maradéktalan betartásával beszerzett áru/megrendelt szolgáltatás megfelel az igényeknek.
Az igénybejelentés fedezete a csatolt igazolás szerint biztosított.
Kérem a beszerzési igénybejelentés engedélyezését.

1 A megfelelő aláhúzandó.
2 A megfelelő aláhúzandó.
3 csak a DKÜ Zrt. részére történő igénybejelentések esetén kell csatolni.

II. A BESZERZÉSI IGÉNY ELŐZMÉNYEI

2.1. A beszerzési igényhez 
kapcsolódó korábbi 
beszerzések:

Éve Tárgya
Eljárás bruttó 

értéke (Ft)

T

T-1

T-2

T-3

2.2. A korábbi beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályhely megjelöléssel)

2.3. A megelőző eljárás 
alapján a szerződést 
elnyert gazdasági 
szereplő(k)  
és a szerződés bruttó 
értéke:

Év Gazdasági szereplő
Szerződés értéke 

(Ft)

T

T-1

T-2

T-3

2.4. A korábbi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (így különösen eredménytelenség esetén annak indoka, 
jogorvoslat esetén annak indoka, minőségi kifogás)



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  203

III. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS  
(intézményi logisztikai előirányzatok terhére)

3.1. Kötelezettségvállaló, költségviselő záradéka:
A szükséges költségvetési előirányzat meglétét igazolom, a kifizetés időpontjában a fedezetet biztosítom  
az alábbi fedezetindex, CRK és FKSZ szerinti bontásban:
Fedezetindex: ……………… CRK: ……………… Projektazonosító: ……………… Szakfeladatkód: ……………… 
forrás/AN FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel) ……………… 
Fedezet összege: ……………… Ft
Fedezetindex: ……………… CRK: ……………… Projektazonosító: ……………… Szakfeladatkód: ……………… 
forrás/AN FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel) ……………… 
Fedezet összege: ……………… Ft

A fenti beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére.

A beszerzési eljárás a HM KGIR-ban …………………………. azonosító számon rögzítésre került.

………………, 20…… év ……………… hó ……-n

P. H.

………………………….…………………… 
(név, beosztás) 

kötelezettségvállalásra jogosult

3.2. HM VGH ellenjegyzői záradéka:

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Budapest, 20…… év ……………… hó ……-n

P. H.

………………………….…………………… 
(név, beosztás) 

ellenjegyző

Budapest, 20……………………-n

  ………………………….…………………… 
  (név, beosztás) 
  igénybejelentő szervezet vezetője

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: HM VGH HM I. OGTPER
 2. sz. pld.: Irattár 
 3. sz. pld.: Kötelezettségvállalásra jogosult
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3. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
……………………………………
Nyt. szám: sz. példány

FELHATALMAZÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

Alulírott …………………………………… (felhatalmazó személy neve, rendfokozata), a  Honvédelmi Minisztérium 
intézmény gazdálkodásáról szóló HM utasításban foglaltak szerint

felhatalmazom

……………………………………… (név, rendfokozat),
………………………………………… (szervezeti egység, beosztás),

hogy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.  § 15. pontjában meghatározott kötelezettségvállalási 
jogosultságot a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás alcím intézményi 
költségvetése terhére a ……………………………………. előirányzatait érintően ………………… Ft összeghatárig 
gyakorolja.

Jelen felhatalmazás visszavonásig vagy a felhatalmazott személy Honvédelmi Minisztériummal fennálló jogviszonya 
megszűnéséig érvényes.

Budapest, 20…. év …………………… hó …… nap

……………………………………
(felhatalmazó személy neve, rendfokozata)

(felhatalmazó személy beosztása)

A felhatalmazást elfogadom:

Budapest, 20… év …………………… hó …… nap

Név Aláírás

1. (felhatalmazott személy neve, rendfokozata)

2. ………………….………………………
(rövidített név, szignó, nyomtatottan)

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: HM VGH HM-I. OGTPER 
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4. melléklet az 1 /2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
……….……………………………
Nyt. szám: sz. példány

KIJELÖLÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA ÉS/VAGY
UTALVÁNYOZÁSRA

Alulírott …………………………………… (kijelölő személy neve, rendfokozata) a  Honvédelmi Minisztérium 
intézmény gazdálkodásáról szóló HM utasításban foglaltak szerint
kijelölöm

…………………………………-t (név, rendfokozat),
………………………………………… (szervezeti egység, beosztás),

hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

57. §-ában meghatározott teljesítésigazolási jogosultságot*, valamint az

59. §-ában feltüntetett utalványozási jogkört*

a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás alcím intézményi költségvetése 
terhére ……………………………………. előirányzatait érintően ……………… Ft összeghatárig gyakorolja.

Jelen kijelölés visszavonásig vagy a  kijelölt személy Honvédelmi Minisztériummal fennálló jogviszonya 
megszűnéséig érvényes.

Budapest, 20…. év ……………………….. hó …… nap

………………………………………
(kijelölésre jogosult személy neve, rendfokozata)

(kijelölésre jogosult személy beosztása)

A kijelölést elfogadom:

Budapest, 20….. év ………………………….. hó ………… nap

Név Aláírás

1. (kijelölt személy neve, rendfokozata)

2. ……………………………….…………
(rövidített név, szignó, nyomtatottan)

Készült: 1 példányban
Egy példány:  lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: HM VGH HM-I. OGTPER

* A megfelelő rész X-szel jelölendő.
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5. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . sz. példány 

Nyt. szám:

MH vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár 
HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság 

igazgató 

Tárgy: szolgálati jegy

Tisztelt Igazgató Úr!

A Honvédelmi Minisztérium gazdálkodásáról szóló /2021. HM KÁT intézkedés alapján a //szervezeti egység// részére 
az alábbi eszközöket igénylem:

Alegységkód/Raktárkód:

Anyagkezelő neve:

Anyagkezelő telefonszáma:

Outlook elérhetőség:

Anyag- 
szám

Anyag megnevezés
Bázis

menny.
egység

SARZS (gysz, méret)
Igényelt Engedélyezett

mennyiség

Indoklás:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest, 2022. ……………………

  …………………………………………… 
  Szervezeti egység vezetője

Az „Igényelt mennyiség” – „Engedélyezett mennyiség” rovatban felsorolt anyagok kiadását engedélyezem. 

Budapest, ……………………

  ……………………………………………  
  igazgató

Készült 3 példányban
Egy példány:  lap
Ügyintéző: 
Kapják:  1. sz. pld.: Irattár
 2. sz. pld.: HM OÜI Igazgató
 3. sz. pld.: OÜI Objektum Üzemeltető Osztály
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6. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

A HM vagyonába tartozó anyagnemek

A B

1 Anyagnem kódja Anyagnem megnevezése

2 12 Híradó

3 14 Repülőtechnika

4 21 Élelmezés*

5 22 Ruházat, irodaszer**

6 28 Közlekedés

7 29 Páncélos- és gépjárműtechnika***

8 30 Kiképzéstechnika

9 31 Számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnika

10 32 Humán (kulturális)

11 38 Elhelyezés

12 43 Szerszámok

* Kizárólag élelmezési felszerelés.
** Katonai ruházat kivételével.
*** Kizárólag páncélos- és gépjármű üzemeltetési anyag.
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7. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

ELSZÁMOLÓ LAP
Az önálló szervezeti egységnél elszámoló személy szakanyagokkal történő elszámoltatásához

Név (állománykategória/rendfokozat):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beosztás/álláshely:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiállítás kelte: …………………… év ……………………… hó ……… nap
Jogviszony megszűnésének/megszüntetésének (tartós távollét esetén az  utolsó munkában töltött nap) 
dátuma: …………………………………………………
Jogviszonyt megszüntető okirat száma: …………………………………………………

Illetékes szervezeti egység Megjegyzés Dátum Aláírás

MH BHD HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság (... épület ... em ... ajtó)

Igazgató

Anyaggazdálkodó (GPS, parkolókártyák)

Technikai anyaggazdálkodó 
(mobiltelefon)

MH BHD illetékes Objektum Üzemeltető Osztály (... épület ... em ... ajtó)

Osztályvezető

Katonai Kézikönyvtár

Logisztikai beosztott/fegyverzet, 
vegyivédelem, műszaki

Ellátó részleg/ruházat

Élelmezési részleg

Elhelyezési részleg

Logisztikai beosztott/informatikai

Logisztikai beosztott/humán

HM illetékes Objektum-komendáns (... épület ... em ... ajtó)

Objektum-komendáns parkolási 
engedély

MH BHD illetékes Híradó és Informatikai Központ (... épület ... em ... ajtó)

Hírközpont parancsnok

Informatikai Alközpont parancsnok  
(inf. hálózati hozzáférések)

MH BHD HM Ügyviteli Osztály részlegei (... épület ... em ... ajtó)

Ügyviteli Iroda/Ügyviteli Részleg (Nyílt)

Nemzeti Minősített Adatnyilvántartó 
Részleg

NATO-EU Nyilvántartó Részleg

HM Biztonsági Felügyelet

Az érintett HM szervezeti egység anyagfelelőse

Informatikai anyagfelelős

Általános anyagfelelős
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Illetékes szervezeti egység Megjegyzés Dátum Aláírás

HM személyügyi szerv (... épület ... em ... ajtó)

Vagyonnyilatkozat-tétel (személyügyi 
referens)

50%-os utazási utalvány leadva 
(személyügyi referens)

ProBono-jogosultság lezárva, 
tájékoztatva (képzési referens)

Nyilvántartó (szolgálati/munkáltatói 
igazolvány leadása)

HM VGH HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (... épület ... em ... ajtó)

Pénzügyi altiszt (tartozások)

Kiemelt pénzügyi főtiszt

HM érintett szervezeti egység vezetője

Feladatkör/beosztás átadása-átvétele

Belépési engedély leadva

Munkáltatói nyilatkozat: jelen elszámolólap kiállítása a  lezárása időpontjában ismert adatokon, illetve 
dokumentumokon alapul, amely nem zárja ki a munkáltató később jelentkező igazolt követelésének érvényesítését.

Foglalkoztatott nyilatkozata: Alulírott, hozzájárulok, hogy a  fentiekben részletezett tartozásaimat a  munkáltató 
illetményemből, munkabéremből levonja. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató az elszámolás időpontjában általa 
nem ismert tartozásaimat jogosult velem szemben utólagosan érvényesíteni.

Elérhetőségeim (lakcím, telefonszám, email):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest, 20……………………

  ……………………………………… 
  foglalkoztatott

A foglalkoztatott fentiekben részletezett tartozása alapján illetményéből/munkabéréből ……….…….……… forint 
levonásra került.

Budapest, 20……………………

  ……………………………………… 
  Pénzügyi Referatúra
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8. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

Szervezet megnevezése . sz. példány

    

Nyt. szám: OÜIG/

JEGYZŐKÖNYV
(ruházati) személyi felszerelés átadás-átvételéről1

Alulírottak nyilatkozunk, hogy a  mai napon a  jegyzőkönyvben szereplő (ruházati) szakanyagok átadás-átvétele 
az alábbiak szerint megtörtént.

Átadó katonai szervezet, szervezeti elem neve, tárolóhelyi kódja:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Átadó tárolóhely anyagkezelője (név, tel.):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Átvevő személy neve rf-a, SZTSZ-e, szolg. ig. száma:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Átvevő telefonszáma (MH/HM, mobil):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az átadás-átvétel az átvevő áthelyezése/kinevezése/………………… miatt vált szükségessé, a katonai szervezetek 
közötti átutalványozás érdekében. A  ………… számú pcs./hat. másolata jelen jegyzőkönyv részét képezi. 
(Amennyiben a pcs./hat. még nem áll rendelkezésre, úgy annak másolatát utólag kell a (ruházati) szakágnak átadni.)

Az új szolgálati hely (honvédelmi szervezet, szervezeti elem, helyőrség, laktanya/objektum):
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fsz. Cikkszám Anyag megnevezése Me. Méret Menny. Megjegyzés

1. 22000076 15 M gyakorló nyári sapka db

2. 22000066 15 M gyakorló kalap db

3. 22000065 2003 M sisaksapka barna polár db

4. 22000194 15M esővédő kabát db

5. 22000215 15 M polárpulóver kabátbélés db

6. 22000134 15 M (műveleti) gyakorló zubbony db

7. 22000103 15 M (műveleti) gyakorló nadrág db

8. 22000135 15 M kiképzési zubbony db

9. 22000104 15 M kiképzési nadrág db

10. 22000359 HAIX Nepal Pro Coyote bakancs pár

11. 22000258 15 M gyakorló póló db

12. 22000643 15 M hevederöv db

13. 22000271 15 M gyakorló zokni2 pár

14. 22000906 Hímzett névfelirat siv. tz.2 db –

15. 22000907 Hímzett rf. jelző pólóra siv.2 db –

16. 22000815 Hímzett államjelző siv. tz.2 db –

17. 22000824 Hímzett nemzeti pajzs siv.2 db –

1 A jegyzőkönyvet – az aláírások kivételével – nyomtatott betűkkel vagy írógéppel kell kitölteni.
2 Saját tulajdonba került, utalványon nem szerepel, de tájékoztatásul szolgál, hogy az érintett el lett látva.
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Átadó nyilatkozik, hogy a fent nevezett anyagokat a ………… számú Részletes Felszerelési Könyvből (RFK) kivezette 
és azt jelen jegyzőkönyvön az átvevő részére hiánytalanul, használható állapotban átadta.

Átvevő nyilatkozik, hogy jelen jegyzőkönyvben szereplő tételeket hiánytalanul, használható állapotban átvette. 
Továbbá nyilatkozik, hogy új szolgálati helyén munkába állását követően az  illetékes anyagkezelőnek jelen 
jegyzőkönyv 5. számú példányát átadja rovancsolás céljából.

……………………………, 20… …………………..

 …………………………… …………………………… 
 (átadó) (átvevő)

Ruházati szakág vezető záradéka:

,,Az átadás-átvételt tudomásul veszem, a szakági nyilvántartásban történő rögzítésre intézkedem.’’

……………………………, 20…………………….

  …………………………… 
  szakterületért felelős

Szakági nyilvántartó záradéka (csak a 3. sz példányon, feldolgozás után):

Jelen jegyzőkönyvet az  analitikus nyilvántartásban feldolgoztam, az  anyagmozgásról készült utalvány száma: 
……………………………

……………………………, 20…………………….

  …………………………… 
  szakági nyilvántartó

Átvevő anyagkezelő (új szolgálati helyen) záradéka:

Az  érintettet jelen jegyzőkönyvben szereplő tételek vonatkozásában lerovancsoltattam, azok a  szakági 
nyilvántartásba bevezethetők.

……………………………, 20…………………….

  …………………………… 
  új anyagkezelő

Készült: 5 példányban
Egy példány:  lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják:  1. sz. pld.: Irattár (átadó)
 2. sz. pld.: Átvevő
 3. sz. pld.: Ruházati szakág (csatolva a gépi mozgásbizonylathoz)
 4. sz. pld.: Átvevő honvédelmi szervezet ruházati szakterülete
 5. sz. pld.: Új anyagkezelő
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9. melléklet az 1/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT intézkedéshez

Aláírásminta

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . sz. példány

……………………………….

Nyt.szám:

Az intézményi előirányzatokhoz kapcsolódó aláírás-minták

A  Honvédelmi Minisztérium intézményi gazdálkodásáról szóló …/2021. (??. ??.) HM utasítás alapján 
a  XIII.  Honvédelmi Minisztérium fejezet 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás alcím intézményi költségvetése 
terhére ………  előirányzatai vonatkozásában

Jogosultság
Aláíró neve, rendfokozata,  

beosztása/munkaköre
Aláírása

Kötelezettségvállaló

Teljesítést igazoló

Utalványozó

Készpénzfelvételt 
engedélyező

Készpénzfelvételre 
jogosult

Anyagfelelős

Budapest, 20……………………

  …………………………………. 
  önálló szervezeti egység vezetője

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Készítette (tel.):
Kapják:  1. sz. példány: Irattár 
 2. sz. példány: HM VGH HM I. OGTPER
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT szakutasítása  
a ruházati termékek 2022. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

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

 1. A szakutasítás 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. A ruházati termékek 2022. évi gazdálkodási árait az 1. melléklet határozza meg.
 3. A  ruházati termékekben keletkezett kár összegének megállapításakor a  Hadtáp Szabályzat a  ruházati szakterület 

részére kiadásáról szóló 188/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás 4.9. pontja szerint a 11. értékcsoportban nyilvántartott, 
új cikk esetében az 1. mellékletben meghatározott általános forgalmi adóval növelt ár 100%-át, 12. értékcsoportú, 
használt cikk esetében az 1. mellékletben meghatározott általános forgalmi adóval növelt ár 50%-át kell figyelembe 
venni, illetve alkalmazni.

 4. Csapatbeszerzésű ruházati szakanyagok esetében a  kár összegének megállapításakor az  adott termék tényleges 
beszerzési árának az  11. értékcsoportban nyilvántartott, új cikk esetében forgalmi adóval növelt ár 100%-át, 
12. értékcsoportú, használt cikk esetében az általános forgalmi adóval növelt ár 50 %-át kell figyelembe venni, illetve 
alkalmazni.

 5. A ruházati termékek napi kölcsönzési díjának megállapításakor az 1. mellékletben meghatározott általános forgalmi 
adóval növelt ár 2 %-át kell alkalmazni.

 6. A Méretes Szabóság által végzett szolgáltatások során az 2. mellékletben meghatározott térítési díjat kell alkalmazni.
 7. Az 1–2. mellékletben nem szereplő ruházati termékek és szolgáltatások gazdálkodási egységárait és térítési díjait, 

valamint a  rendszerből kivont, illetve kihordás alatt levő cikkek Katonai Ruházati Ellátó Pontokon történő 
értékesítéséhez szükséges kedvezményes egységárakat az  MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 
csoportfőnöke állapítja meg.

 8. Ez a szakutasítás 2022. január 1-én lép hatályba. 
 9. Ez a szakutasítás 2023. január 1-én hatályát veszti.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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A B C D E F G H

Fsz.
A ruházati szakanyag

Me.
2022. évi gazdálkodási ár Központi 

hatáskörű 
selejtezésCikkszám HETK Megnevezés áfa nélkül áfával

1.   Sapka, kalap, sisak, fejvédő        

2. 22000060 858431123107 90 M nyári gyakorló sapka darab 2 581 3 277  

3. 22000061 858431123206 90 M nyári gyakorló sapka erdei darab 3 245 4 121  

4. 22000058 858425232110 90 M téli gyakorló sapka darab 3 390 4 305  

5. 22000059 858425232209 90 M téli gyakorló sapka erdei darab 4 564 5 797  

6. 22000071 858431161407 93 M ejtőernyős barett sapka szerelve darab 4 326 5 495  

7. 22000074 858431162108 Barett sapka világoskék ENSZ szerelve darab 4 326 5 495  

8. 22000070 858431161308 Barett sapka zöld ejtőernyős szerelék nélkül darab 3 786 4 808  

9. 22000072 858431161506 Barett sapka fekete szerelék nélkül darab 3 786 4 808  

10. 22000073 858431161803 Barett sapka skarlátpiros szerelék nélkül darab 3 786 4 808  

11. 22000075 858431162306 Barett sapka szn homokszínű darab 3 786 4 808  

12. 22012442 858431301109 Barett sapka kármin szerelék nélkül darab 3 786 4 808  

13. 22000054 858415612205 Baseball sapka ENSZ darab 2 708 3 440  

14. 22000057 858421162103 93 M ejtőernyős téli sapka darab 3 227 4 099  

15. 22000056 858421142109 93 M repülőszerelő téli sapka darab 3 960 5 029  

16. 22000069 858431141501 93 M repülőszerelő téli sapka erdei darab 4 292 5 451  

17. 22000067 858431141303 93 M repülőszerelő nyári sapka darab 2 036 2 585  

18. 22000068 858431141402 93 M repülőszerelő nyári sapka erdei darab 3 611 4 587  

19. 22000064 858431124204 Sivatagi kalap darab 4 514 5 732  

20. 22000065 858431124303 2003 M sisaksapka barna polár darab 2 780 3 530  

21. 22000063 858431124105 Gyakorló kalap darab 3 611 4 587  

22. 22000062 858431124006 Gyakorló kalap erdei darab 4 514 5 732  

23. 22000066 858431124501 15 M gyakorló kalap darab 11 140 14 148  

24. 22000076 858431300210 15 M gyakorló nyári sapka darab 6 868 8 723  

25. 22000077 858431300309 15 M gyakorló téli fejvédő darab 10 557 13 408  

26. 22000027 858415100100 Köznapi sapka tbk. darab 8 134 10 330  

27. 22000028 858415100210 Köznapi sapka ti. darab 9 269 11 772  

28. 22000029 858415100309 Köznapi sapka tts. darab 9 269 11 772  

29. 22000033 858415110504 Köznapi sapka kék ti. általános darab 9 269 11 772  

30. 22000034 858415110603 Köznapi sapka kék tts. általános darab 9 269 11 772  

31. 22000030 858415110108 Köznapi sapka kék tbk. repülős darab 11 744 14 915  

32. 22000031 858415110207 Köznapi sapka kék ti. repülős darab 11 744 14 915  

33. 22000032 858415110306 Köznapi sapka kék tts. repülős darab 11 744 14 915  

34. 22000047 858415333605 Bocskai sapka köznapi szerelve tbk. darab 35 660 45 289  

35. 22000048 858415333704 Bocskai sapka köznapi szerelve ti. darab 24 239 30 783  

36. 22000049 858415333803 Bocskai sapka köznapi szerelve tts. darab 24 239 30 783  

37. 22000044 858415331510 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve ti. darab 26 175 33 242  

38. 22000043 858415331004 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve tts. darab 26 175 33 242  

39. 22000045 858415333407 Bocskai sapka társasági szerelve tbk. darab 37 272 47 335  

40. 22000050 858415334009 Bocskai sapka társasági szerelve ti. darab 24 239 30 783  

41. 22000046 858415333506 Bocskai sapka társasági szerelve tts. darab 24 239 30 783  

42. 22000053 858415611108 Tányérsapka repülő társasági tbk. szerelve darab 26 175 33 242  

43. 22000052 858415610110 Tányérsapka társasági sötétkék szerelék nélkül darab 15 034 19 093  

44. 22000041 858415231800 Hadihajós társasági sapka ti. szerelve darab 26 175 33 242  

45. 22000042 858415231910 Hadihajós társasági sapka tts. szerelve darab 26 175 33 242  
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46. 22000051 858415334207 Női kalap barna szerelék nélkül darab 16 440 20 879  

47. 22000001 854341333107 Női kalap fekete szerelék nélkül darab 20 129 25 563  

48. 22000037 858415212100 Bocskai sapka zenész ti. Tárkány darab 25 754 32 708  

49. 22000038 858415212210 Bocskai sapka zenész tts. Tárkány darab 25 754 32 708  

50. 22001619 858415212606 Bocskai sapka zenész ti. darab 30 907 39 252  

51. 22001620 858415212705 Bocskai sapka zenész tts. darab 30 907 39 252  

52. 22000035 858415211102 Bocskai sapka díszelgő ti. Tihany darab 18 072 22 952  

53. 22000036 858415211201 Bocskai sapka díszelgő tts. és legs. Tihany darab 18 072 22 952  

54. 22000039 858415220101 Bocskai díszsapka koronaőri ti. darab 25 813 32 783  

55. 22000040 858415220200 Bocskai sapka koronaőri tts. darab 25 813 32 783  

56. 22001621 858415220310 Koronaőri Bocskai sapka szerelék nélkül darab 25 813 32 783  

57. 22000026 858411123108 Hallgatói díszcsákó darab 36 051 45 785  

58. 22000009 854916111109 Rohamsisak darab 3 611 4 587 X

59. 22000015 854916112800 90 M tereptarka sisakborító darab 1 192 1 514  

60. 22000011 854916111703 90 M tereptarka sisakborító erdei darab 2 036 2 585  

61. 22000008 854916110705 2003 M sivatagi sisakborító darab 2 623 3 331  

62. 22000017 854916113204 Sisakborító sivatagi BW darab 3 390 4 305  

63. 22000020 854916113501 Sivatagi sisakborító kevlár sisakra darab 2 265 2 876  

64. 22000018 854916113303 Sisakborító ENSZ BW darab 2 265 2 876  

65. 22000019 854916113402 Sisakborító tereptarka BW darab 2 265 2 876  

66. 22000021 854916114103 15 M sisakborító darab 5 425 6 890  

67. 22000002 854621121201 Gyapjú fejvédő darab 503 639  

68. 22012039 854917901108 Modulrendszerű lövedékálló sisak darab 402 065 510 623 X

69. 22000010 854916111307 Kevlár sisak arc és tarkóvédővel darab 184 710 234 582 X

70. 22000012 854916112305 Kevlár sisak arc és tarkóvédő nélkül darab 148 179 188 188 X

71. 22000013 854916112503 Kevlár sisak TASGT zöld darab 63 746 80 958 X

72. 22000014 854916112602 Kevlár sisak RBR fekete darab 70 142 89 080 X

73. 22000004 854912120106 Katonai sisak (Atlasz) darab 48 469 61 555 X

74. 22000005 854915120102 Kevlár sisak USA GENTEX darab 72 289 91 807 X

75. 22012750 854917901306 Kiképzési GENTEX sisak darab 36 144 45 903 X

76. 22000006 854915120201 Kevlár sisak Opscore darab 286 871 364 326 X

77. 22000007 854915120300 Kevlár sisak rögzítő OPSCORE darab 36 579 46 455 X

78. 22012349 854100000100 Kevlár sisak OBSCORE MULTICAM darab 301 045 382 327 X

79. 22013302 854917901504 OBSCORE FAST ballisztikai kevlár sisak darab 364 326 462 694 X

80. 22000016 854916112910 Kevlár sisak BW darab 63 746 80 958 X

81. 22000024 854917900407 Lövedékálló sisak arc és tarkóvédővel darab 221 183 280 902 X

82. 22000022 854917900209 MK 6 sisak darab 23 573 29 938 X

83. 22000023 854917900308 MK 6 sisakborító darab 5 502 6 988  

84. 22012435 854917901207 Lövész kevlár sisak darab 90 897 115 439 X

85. 22013923 854917901603 Különleges műveleti kevlár sisak darab 101 600 129 032 X

86. 22013924 854951711603 Harcjármű kezelő sisak darab 495 600 629 412 X

87. 22001351 854916112404 Rohamsisak kék ENSZ darab 336 427 X

88. 22001352 854917111104 Rendészeti acélsisak I. darab 1 195 1 518 X

89. 22001353 854917112102 Rendészeti acélsisak II. darab 1 195 1 518 X

90. 22001354 854917113100 Rendészeti acélsisak II. darab 1 195 1 518 X

91. 22005212 854211111106 Fehér (orvosi, szakács) sapka darab 341 433  
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92. 22004896 755720200304 Védősisak darab 605 768  

93.   Zubbony, nadrág, szoknya        

94. 22000122 858163212101 90 M gyakorló zubbony erdei darab 12 741 16 181 X

95. 22000093 858153212107 90 M gyakorló nadrág erdei darab 14 452 18 354 X

96. 22000110 858161121807 2000 M gyakorló zubbony erdei darab 12 741 16 181 X

97. 22000080 858151121802 2000 M gyakorló nadrág erdei darab 12 741 16 181 X

98. 22000121 858163116207 93 M ejtőernyős nyári zubbony erdei darab 13 098 16 635 X

99. 22000091 858153116202 93 M ejtőernyős nyári nadrág erdei darab 14 010 17 793 X

100. 22000127 858163217201 93 M ejtőernyős téli zubbony erdei darab 14 452 18 354 X

101. 22000128 858163715108 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli zubbonybélés darab 9 036 11 475 X

102. 22000097 858153216209 93 M ejtőernyős téli nadrág erdei darab 15 244 19 360 X

103. 22000098 858153716101 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli nadrágbélés darab 5 868 7 452 X

104. 22000129 858165353502 93 M repülőszerelő nyári zubbony erdei darab 11 744 14 915 X

105. 22000095 858153215310 93 M repülőszerelő nyári nadrág erdei darab 12 876 16 353 X

106. 22000125 858163215205 93 M repülőszerelő téli zubbony erdei darab 14 010 17 793 X

107. 22000092 858153116301 93 M repülőszerelő téli nadrág erdei darab 15 015 19 069 X

108. 22000116 858163111107 90 M gyakorló zubbony darab 10 842 13 769 X

109. 22000086 858153111102 90 M gyakorló nadrág darab 10 842 13 769 X

110. 22000117 858163111206 90 M módosított gyakorló zubbony darab 15 569 19 772 X

111. 22000123 858163212310 90 M módosított gyakorló zubbony erdei darab 15 569 19 772 X

112. 22000087 858153111410 90 M módosított gyakorló nadrág darab 14 597 18 539 X

113. 22000088 858153111509 90 M módosított gyakorló nadrág erdei darab 14 597 18 539 X

114. 22000134 858165370106 15 M gyakorló zubbony darab 44 021 55 907 X

115. 22000103 858155370101 15 M gyakorló nadrág darab 42 723 54 258 X

116. 22000104 858155370200 15 M kiképzési nadrág darab 22 265 28 276 X

117. 22000135 858165370205 15 M kiképzési zubbony darab 22 335 28 366 X

118. 22012085 858167301500 15M repülőszerelő zubbony darab 43 366 55 074 X

119. 22012084 858156123905 15M repülőszerelő nadrág darab 43 366 55 074 X

120. 22000109 858161121301 2000 M nyári gyakorló zubbony hu. darab 6 779 8 610 X

121. 22000108 858161121202 2000 M nyári gyakorló zubbony ru. darab 4 922 6 251 X

122. 22000079 858151121208 2000 M nyári gyakorló nadrág darab 6 779 8 610 X

123. 22000120 858163116108 93 M ejtőernyős nyári zubbony darab 9 112 11 573 X

124. 22000090 858153116103 93 M ejtőernyős nyári nadrág darab 9 436 11 984 X

125. 22000126 858163216104 93 M ejtőernyős téli zubbony darab 12 306 15 629 X

126. 22000096 858153216110 93 M ejtőernyős téli nadrág darab 11 497 14 602 X

127. 22000118 858163112105 90 M gyakorló téli zubbony darab 10 926 13 876 X

128. 22000119 858163115110 93 M repülőszerelő nyári zubbony darab 8 883 11 282 X

129. 22000089 858153115105 93 M repülőszerelő nyári nadrág darab 9 027 11 464 X

130. 22000124 858163215106 93 M repülőszerelő téli zubbony darab 11 361 14 429 X

131. 22000094 858153215101 93 M repülőszerelő téli nadrág darab 11 302 14 353 X

132. 22000151 858231222207 2003 M repülőhajózó overall darab 153 596 195 067 X

133. 22000150 858231121906 Repülőhajózó overall homokszínű darab 108 424 137 698 X

134. 22000113 858161161509 2003 M gyakorló zubbony sivatagi darab 14 452 18 354 X

135. 22000112 858161161410 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári darab 14 452 18 354 X

136. 22000082 858151161504 2003 M gyakorló nadrág sivatagi darab 14 452 18 354 X

137. 22000083 858151161702 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári darab 14 452 18 354 X
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138. 22000114 858161163109 2003 M módosított gyakorló zubbony sivatagi darab 16 539 21 004 X

139. 22000115 858161163208 2003 M módosított gyakorló zubbony sivatagi nyári darab 16 539 21 004 X

140. 22000084 858151162106 2003 M módosított gyakorló nadrág sivatagi darab 16 539 21 004 X

141. 22000085 858151162205 2003 M módosított gyakorló nadrág sivatagi nyári darab 16 539 21 004 X

142. 22000154 858235332609 Köznapi öltöny tropikál öltöny 57 827 73 440  

143. 22000153 858235332510 Köznapi öltöny tropikál sötétkék öltöny 57 827 73 440  

144. 22000163 858255331610 Tropikál pantalló darab 17 197 21 841  

145. 22000162 858255331500 Tropikál pantalló sötétkék darab 17 197 21 841  

146. 22000142 858225338108 Köznapi női zubbony barna darab 40 657 51 635  

147. 22000143 858225338207 Köznapi női zubbony sötétkék darab 40 657 51 635  

148. 22000078 842653335102 Női mellény darab 11 302 14 353  

149. 22000157 858242111106 Női mellény sötétkék darab 11 302 14 353  

150. 22000174 858286333308 Szoknya köznapi barna darab 11 789 14 973  

151. 22000175 858286333605 Szoknya köznapi sötétkék darab 14 452 18 354  

152. 22000165 858255335107 Női pantalló köznapi barna darab 16 116 20 467  

153. 22000166 858255335206 Női pantalló köznapi sötétkék darab 17 169 21 805  

154. 22000139 858225331903 Társasági zubbony tábori barna ti. darab 40 657 51 635  

155. 22000164 858255331907 Társasági pantalló fekete darab 17 169 21 805  

156. 22000155 858235336601 Társasági öltöny tábori barna öltöny 57 827 73 440  

157. 22000156 858235336700 Társasági öltöny tábori barna ht. állományt kifejező 
jelvénnyel

öltöny 58 099 73 786  

158. 22000132 858165354500 Társasági zubbony repülős ti. darab 40 657 51 635  

159. 22000133 858165354610 Társasági zubbony repülős tts. darab 40 657 51 635  

160. 22000100 858155354110 Társasági pantalló sötétkék ti. darab 17 169 21 805  

161. 22000102 858155354407 Társasági pantalló sötétkék tts. darab 17 169 21 805  

162. 22000130 858165354302 Ti. zubbony sötétkék kétsoros darab 40 657 51 635  

163. 22000131 858165354401 Tts. zubbony sötétkék kétsoros darab 40 657 51 635  

164. 22001524 858225331100 Fésűs zubbony „A” darab 6 306 8 008  

165. 22001562 858255331104 Fésűs pantalló „A” darab 4 094 5 200  

166. 22000140 858225336101 Női társasági zubbony darab 40 657 51 635  

167. 22000141 858225336200 Női társasági zubbony sötétkék darab 40 657 51 635  

168. 22000176 858286335106 Szoknya társasági fekete darab 14 452 18 354  

169. 22000177 858286335205 Szoknya társasági tábori barna darab 14 452 18 354  

170. 22000178 858286335403 Szoknya társasági sötétkék darab 14 452 18 354  

171. 22000167 858255336303 Női társasági pantalló fekete darab 17 169 21 805  

172. 22000169 858255336501 Női társasági pantalló tábori barna darab 17 169 21 805  

173. 22000168 858255336402 Női társasági pantalló sötétkék darab 17 169 21 805  

174. 22000138 858221192108 Középiskolai zubbony darab 16 446 20 886  

175. 22000158 858251192101 Középiskolai pantalló darab 9 752 12 385  

176. 22000159 858251192200 Középiskolai női pantalló darab 8 406 10 676  

177. 22000144 858225440106 Díszelgő zubbony ti. Tihany darab 68 847 87 436  

178. 22001520 858221192207 Díszelgő zubbony tts. és legs. Tihany darab 47 889 60 819  

179. 22000170 858255337103 Lovaglónadrág díszelgő ti. Tihany darab 20 150 25 591  

180. 22000161 858251201104 Palotaőri lovaglónadrág darab 20 150 25 591  

181. 22000160 858251200106 Koronaőri lovaglónadrág darab 20 150 25 591  

182. 22005191 852412621102 Fehér nadrág (orvos, szakács) darab 1 993 2 532  
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183.   Kabát, kabátbélés, pulóver, kötény, csapadék elleni 
védőcikk

       

184. 22000194 855932123102 15 M esővédő kabát darab 95 181 120 880 X

185. 22000199 855933123108 15 M esővédő nadrág darab 57 325 72 802 X

186. 22000215 858111774110 15 M polárpulóver kabátbélés darab 52 458 66 621 X

187. 22000195 855932123201 15 M esővédő poncho darab 32 252 40 960  

188. 22012869 855932204300 Esővédő poncho darab 21 870 27 775  

189. 22000186 855931111510 2008 M gyakorló esővédő kabát darab 67 765 86 062 X

190. 22000213 858111771908 2008 M polár pulóver kabátbélés darab 27 236 34 589 X

191. 22000193 855932122302 2008 M gyakorló esővédő nadrág darab 40 888 51 927 X

192. 22000187 855931111609 2008 M módosított gyakorló esővédő kabát darab 88 989 113 016 X

193. 22000214 858111772202 2008 M módosított polárpulóver darab 44 269 56 221 X

194. 22000206 855933684706 2008 M módosított gyakorló esővédő nadrág darab 51 959 65 988 X

195. 22000216 858111774209 15 M meleg kabát darab 59 633 75 734 X

196. 22000217 858111774308 15 M meleg nadrág darab 51 499 65 404 X

197. 22000232 858163711303 90 M téli gyakorló kabát gombos erdei darab 16 266 20 658 X

198. 22000212 858111771809 90 M téli gyakorló kabátbélés darab 5 059 6 424 X

199. 22000209 858111122604 90 M téli gyakorló kabát gombos darab 10 926 13 876 X

200. 22000204 855933684200 93 M esővédő kabát húzózáras darab 19 878 25 245 X

201. 22000205 855933684310 93 M esővédő nadrág darab 16 266 20 658 X

202. 22000231 858163218001 93 M kabát darab 25 328 32 166  

203. 22000105 858156121304 93 M nadrág darab 24 698 31 367  

204. 22000210 858111123107 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel darab 153 596 195 067 X

205. 22000211 858111123206 2003 M repülőhajózó dzseki homokszínű darab 81 316 103 271 X

206. 22000192 855932121304 2003 M sivatagi gyakorló kabát darab 74 085 94 088 X

207. 22000179 842654513110 2003 M sivatagi gyakorló kabátbélés darab 20 337 25 828 X

208. 22000219 858111775306 Polár kabátbélés 93 M VV kabáthoz darab 6 327 8 036  

209. 22012433 855932203709 Gyakorló softshell kabát darab 41 288 52 436 X

210. 22000224 858145333300 Ti. posztóköpeny darab 31 622 40 160  

211. 22000223 858145333201 Tts. posztóköpeny darab 31 622 40 160  

212. 22000222 858141331203 Posztóköpeny sötétkék darab 31 622 40 160  

213. 22000234 858245331110 3/4-es ballonkabát műszőrme béléssel darab 62 462 79 327  

214. 22000235 858245331209 3/4-es ballonkabát tűzött béléssel darab 62 462 79 327  

215. 22000238 858245331803 3/4-es ballonkabát tűzött béléssel sötétkék darab 24 622 31 269  

216. 22000236 858245331308 3/4-es ballonkabát bélés nélkül darab 18 745 23 806  

217. 22000245 858283311003 3/4-es ballonkabáthoz műszőrme bélés darab 6 327 8 036  

218. 22000244 858282311107 3/4-es ballonkabáthoz tűzött bélés darab 5 868 7 452  

219. 22000239 858245332108 4/4-es ballonkabát darab 17 237 21 892  

220. 22000237 858245331704 4/4-es ballonkabát sötétkék darab 17 237 21 892  

221. 22000226 858145335109 Női posztóköpeny sötétzöld darab 27 108 34 427  

222. 22000227 858145335208 Női köpeny bélés darab 4 514 5 732  

223. 22000225 858145334100 Női posztóköpeny sötétkék darab 27 108 34 427  

224. 22000228 858145335307 Női köpeny bélés sötétkék darab 4 514 5 732  

225. 22000240 858245335102 Női ballonkabát darab 36 910 46 875  

226. 22000241 858245335410 Női ballonkabát sötétkék darab 36 910 46 875  

227. 22000182 851491311104 Esőkabát tiszti darab 7 230 9 183  

228. 22000183 851491311203 Esőkabát tiszti sötétkék darab 7 230 9 183  
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229. 22000184 851491313100 Női esőkabát darab 7 230 9 183  

230. 22000185 855931111202 Női esőkabát sötétkék darab 7 230 9 183  

231. 22000220 858141191501 Díszelgő posztóköpeny ti. darab 72 348 91 882  

232. 22000221 858141191600 Díszelgő posztóköpeny tts. darab 72 348 91 882  

233. 22000312 842654512101 95 M gyakorló pulóver zsebbel darab 18 928 24 039  

234. 22000313 842654512200 95 M gyakorló pulóver zsebbel kék darab 18 928 24 039  

235. 22005186 851211121105 Szakácskabát darab 1 873 2 379  

236. 22005220 855611131108 Szakácskötény darab 631 801  

237. 22005221 855611131207 Kék munkakötény darab 860 1 092  

238. 22001535 858231121708 Szerelő overáll fekete darab 17 127 21 751  

239. 22005054 855933681206 Olajálló szerelő kabát darab 7 000 8 890  

240. 22000242 858275112104 Téli álcázó ruha darab 4 062 5 159  

241. 22000243 858278122108 96 M őrruha téli darab 31 102 39 500  

242. 22000189 855931122109 Motorkerékpáros műbőrkabát darab 3 841 4 878  

243. 22000188 855931121100 Motorkerékpáros műbőrnadrág darab 3 841 4 878  

244. 22000202 855933634105 Polgári esővédő készlet WOODLINE készlet 25 541 32 437  

245. 22000196 855932200110 Polgári esővédő kabát AKAH darab 12 204 15 499  

246. 22000200 855933630102 Polgári esővédő nadrág AKAH darab 12 204 15 499  

247. 22000198 855932201108 Polgári esővédő kabát DH-G darab 13 337 16 938  

248. 22000203 855933634204 Polgári esővédő nadrág DH-G darab 13 337 16 938  

249. 22000197 855932200209 Polgári esővédő kabát RAIN darab 13 337 16 938  

250.   Fehérnemű        

251. 22000254 841214341503 2008 M téli felső A típus darab 6 020 7 646  

252. 22000249 841211341507 2008 M téli alsó A típus darab 5 960 7 569  

253. 22000255 841214341602 2008 M téli felső B típus darab 9 434 11 981  

254. 22000250 841211341606 2008 M téli alsó B típus darab 9 572 12 157  

255. 22012436 841214364810 Kiképzési téli felső B típus vastag darab 9 581 12 168  

256. 22012438 841211361402 Kiképzési téli alsó B típus vastag darab 9 752 12 385  

257. 22013815 841211361501 Téli alsó darab 9 435 11 982  

258. 22013816 841214365104 Téli felső darab 9 260 11 760  

259. 22000251 841214132105 93 M téli ing darab 1 993 2 532  

260. 22000246 841211132109 93 M téli alsó darab 1 993 2 532  

261. 22000256 841214361200 Póló gyakorló ruhához darab 1 354 1 720  

262. 22013376 853211141303 Póló coyote színű darab 1 503 1 909  

263. 22000258 841214363207 15 M gyakorló póló darab 5 732 7 280  

264. 22000257 841214363108 15 M hosszú ujjú harci póló darab 28 933 36 745  

265. 22012439 841214364700 Kiképzési hosszú ujjú harci póló darab 27 108 34 427  

266. 22000268 843711121305 Nyári gyakorló zokni fekete pár 230 293  

267. 22000269 843711122303 Téli gyakorló zokni fekete pár 358 455  

268. 22000271 843711330208 15 M gyakorló zokni pár 2 121 2 694  

269. 22000270 843711330109 15 M vízálló zokni pár 22 509 28 587  

270. 22013400 843113331700 Thermo zokni pár 1 395 1 772  

271. 22001253 841113111906 Nyári matróztrikó darab 1 805 2 293  

272. 22001314 853211141105 Atlétatrikó fehér pamut darab 1 071 1 360  

273. 22000247 841211341309 2003 M repülőhajózó téli alsónadrág darab 30 332 38 522  

274. 22000248 841211341408 2003 M repülőhajózó nyári alsónadrág darab 18 013 22 876  
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275. 22000252 841214341305 2003 M repülőhajózó póló téli darab 27 671 35 142  

276. 22000253 841214341404 2003 M repülőhajózó póló nyári darab 16 441 20 881  

277. 22000267 843213131107 2003 M repülőhajózó zokni pár 1 376 1 747  

278. 22001292 843711129201 Téli gyakorló zokni coolmax pár 776 985  

279. 22001291 843711129102 Nyári gyakorló zokni coolmax pár 673 854  

280. 22000276 852811337109 95 M köznapi ing drapp ru. darab 6 074 7 714  

281. 22000277 852811337208 95 M köznapi ing drapp hu. darab 6 327 8 036  

282. 22000283 852811338107 95 M köznapi ing világoskék ru. darab 6 074 7 714  

283. 22000282 852811338008 95 M köznapi ing világoskék hu. darab 6 668 8 468  

284. 22000279 852811337703 Köznapi ing női drapp ru. darab 6 074 7 714  

285. 22000278 852811337604 Köznapi ing női drapp hu. darab 6 668 8 468  

286. 22000281 852811337901 Köznapi ing női világoskék ru. darab 6 074 7 714  

287. 22000280 852811337802 Köznapi ing női világoskék hu. darab 6 668 8 468  

288. 22000284 858265332701 2006 M ingblúz hu. darab 6 549 8 317  

289. 22000285 858265332800 2006 M ingblúz kék hu. darab 6 549 8 317  

290. 22000288 858265333105 Köznapi női ingblúz hu. darab 6 549 8 317  

291. 22000290 858265333303 Köznapi női ingblúz kék hu. darab 6 549 8 317  

292. 22000287 858265333006 2006 M ingblúz ru. darab 6 208 7 885  

293. 22000286 858265332910 2006 M ingblúz kék ru. darab 6 208 7 885  

294. 22000289 858265333204 Köznapi női ingblúz ru. darab 6 208 7 885  

295. 22000291 858265333402 Köznapi női ingblúz kék ru. darab 6 208 7 885  

296. 22000265 843113331205 Köznapi bokazokni barna pár 238 302  

297. 22000266 843113331304 Bokazokni fekete pár 238 302  

298. 22013368 843113331502 Bokazokni barna pár 487 618  

299. 22013369 843113331601 Bokazokni fekete pár 487 618  

300. 22000272 852811336100 95 M társasági ing ru. darab 5 864 7 448  

301. 22000273 852811336210 95 M társasági ing hu. darab 6 418 8 151  

302. 22000275 852811336705 Társasági ing női ru. darab 5 864 7 448  

303. 22000274 852811336606 Társasági ing női hu. darab 6 418 8 151  

304. 22001300 852811331506 Szmoking ing darab 2 998 3 808  

305. 22005204 852811128800 Fehér ing (orvos, szakács) darab 1 422 1 806  

306. 22001254 841113121100 Tornatrikó darab 460 584  

307. 22001248 841111121110 Rövid kötött alsó darab 460 584  

308. 22001249 841111121308 Legénységi rövid alsó darab 519 659  

309. 22001277 841451313100 Szabadidőruha öltöny 9 488 12 049  

310. 22005440 841113622100 Fehér póló darab 1 576 2 001  

311. 22001315 853240000803 Sportnadrág darab 2 146 2 725  

312. 22001290 843711128808 Sportzokni MH beszövéses pár 315 400  

313.   Nyakkendő, sál, kesztyű        

314. 22000297 815632336307 Csősál fekete darab 1 298 1 648  

315. 22013634 845611331802 Csősál (coyote) darab 1 871 2 376  

316. 22000298 815632336406 Szakmai sál darab 2 190 2 782  

317. 22013661 815631431307 Polár nyakravaló díszelgő darab 727 923  

318. 22000328 858713122310 Kötött téli kesztyű fekete pár 818 1 038  

319. 22000331 858713131309 2003 M gyakorlókesztyű sivatagi pár 16 378 20 800  

320. 22000323 858713111304 Gyakorló kesztyű UNION pár 16 378 20 800  
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321. 22013154 858713154506 Téli gyakorló kesztyű softshell pár 2 895 3 677  

322. 22000330 858713125106 2003 M repülőhajózó kesztyű pár 17 846 22 665  

323. 22010735 845611112110 Sivatagi porkendő darab 2 062 2 618  

324. 22000318 855769630101 Ujjatlan taktikai védőkesztyű pár 2 827 3 591  

325. 22000319 855769630310 Teleujjas taktikai kesztyű pár 11 898 15 110  

326. 22012865 855769635707 Teleujjas taktikai kesztyű téli pár 21 053 26 738  

327. 22012985 855769635905 Teleujjas taktikai kesztyű coyote pár 11 898 15 110  

328. 22000299 815692321207 Nyakkendő barna kötős darab 2 920 3 709  

329. 22000300 815692332202 Nyakkendő barna előrekötött darab 1 064 1 352  

330. 22000301 815692332301 Nyakkendő fekete kötős darab 2 920 3 709  

331. 22000304 815692335207 Női nyakkendő barna köznapi darab 3 168 4 023  

332. 22000305 815692335306 Női nyakkendő fekete köznapi darab 3 168 4 023  

333. 22000309 815692641508 Nyakkendő tábori barna társasági darab 2 920 3 709  

334. 22000302 815692332400 Nyakkendő fekete társasági darab 2 920 3 709  

335. 22000308 815692641101 Nyakkendő fekete társasági tbk. darab 2 920 3 709  

336. 22000306 815692335405 Női nyakkendő barna társasági darab 3 168 4 023  

337. 22000307 815692335504 Női nyakkendő fekete társasági darab 3 168 4 023  

338. 22000294 815631213207 Nyaksál barna darab 2 146 2 725  

339. 22000292 815631212110 Nyaksál fekete darab 2 146 2 725  

340. 22000293 815631213108 Fekete nyaksál darab 2 146 2 725  

341. 22001226 815631334107 Nyaksál gyapjú darab 2 146 2 725  

342. 22000310 815692641607 Nyakgallér hallg. díszzubbonyhoz darab 1 805 2 293  

343. 22000296 815631333208 Női nyaksál barna darab 2 146 2 725  

344. 22000295 815631331509 Női nyaksál fekete darab 1 060 1 346  

345. 22000315 845611111002 Necckendő darab 4 683 5 948  

346. 22000334 878311332110 Kesztyű nappa nyári kézzel varrott pár 4 514 5 732  

347. 22000333 878311331101 Bőrkesztyű nyári pár 4 514 5 732  

348. 22000335 878311332308 Bőrkesztyű nyári fekete pár 4 514 5 732  

349. 22000336 878317331104 Bőrkesztyű téli barna pár 9 036 11 475  

350. 22000337 878317336105 Bőrkesztyű téli fekete pár 9 036 11 475  

351. 22001245 815692531108 Csokornyakkendő darab 562 714  

352. 22000325 858713121301 Kesztyű nyári díszelgő fekete bőr pár 9 411 11 952  

353. 22000326 858713121400 Kesztyű nyári díszelgő pár 2 271 2 885  

354. 22000327 858713122101 Kesztyű téli díszelgő pár 2 530 3 213  

355. 22005528 858713153607 Díszelgő védőkesztyű pár 3 117 3 959  

356. 22000329 858713122409 Díszelgő bőrkesztyű fekete pár 16 855 21 405  

357. 22005133 858713111403 Munkavédelmi kesztyű 2 sz. pár 545 692  

358. 22004902 784143520810 Védőkesztyű mech. ellen 4111 pár 247 313  

359. 22004903 784143520909 Védőkesztyű vegyszerek ellen pár 299 379  

360. 22001664 878419111101 90 M vízhatlan kesztyűhuzat pár 51 65  

361. 22000486 855721171105 Motorkerékpáros vezető kesztyű pár 1 873 2 379  

362. 22004992 855761624400 Szúrás- vágásál. kesztyű nyári pár 1 108 1 407  

363. 22004990 855761624202 Olajálló szerelő kesztyű téli pár 996 1 265  

364. 22004994 855761625200 Olajálló szerelő kesztyű 2vsz. pár 503 639  

365. 22004993 855761625101 Munkavédelmi kesztyű téli pár 1 048 1 331  

366. 22004989 855761624103 Munkavédelmi kesztyű nyári pár 980 1 245  
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367.   Lábbeli        

368. 22000359 882219326210 HAIX Nepal Pro bakancs pár 55 281 70 206 X

369. 22000356 882219322702 2008 M általános bakancs pár 38 401 48 769 X

370. 22000345 882219123004 Nyári bakancs HAIX P3 pár 36 596 46 477 X

371. 22000346 882219123202 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 36 596 46 477 X

372. 22000352 882219162104 Ejtőernyős bakancs (HAIX Airpower P6) pár 31 511 40 019 X

373. 22000349 882219151307 Repülőhajózó bakancs (BATES) pár 53 330 67 730 X

374. 22013365 882219632203 Repülőhajózó bakancs HAIX BLACK EAGLE pár 40 549 51 497 X

375. 22000355 882219322306 Sivatagi bakancs pár 38 852 49 342 X

376. 22000353 882219211106 Tartalékos szolgálati bakancs pár 36 144 45 903 X

377. 22000354 882219212104 2008M általános bakancs BV pár 33 427 42 452 X

378. 22000348 882219123400 Nyári bakancs BV pár 37 432 47 539 X

379. 22000357 882219322900 Általános bakancs pár 30 872 39 208 X

380. 22001752 882414352110 Nyári cipő repülőszerelő (szandál) pár 5 536 7 030  

381. 22000339 873424111204 Talpbetét bakancshoz pár 1 090 1 385  

382. 22000351 882219161205 Díszelgő bakancs pár 32 754 41 598  

383. 22000341 882112321108 Díszelgő csizma pár 56 472 71 720  

384. 22000342 882112321207 Koronaőri díszcsizma pár 108 424 137 698  

385. 22000343 882112321306 Palotaőr téli díszcsizma pár 120 058 152 473  

386. 22000344 882112321405 Palotaőr nyári díszcsizma pár 116 813 148 352  

387. 22000367 882512324107 Félcipő barna zárt bőrtalpú pár 17 169 21 805  

388. 22000363 882412424110 Félcipő fekete zárt bőrtalpú pár 27 364 34 753  

389. 22000374 882517324104 Félcipő barna nyári bőrtalpú pár 19 878 25 245  

390. 22000366 882512322804 Félcipő fekete nyári bőrtalpú pár 19 878 25 245  

391. 22000375 882524331710 Női cipő barna pár 7 000 8 890  

392. 22000378 882524332103 Női cipő fekete pár 27 364 34 753  

393. 22000376 882524331809 Női mokaszin barna pár 6 277 7 971  

394. 22000377 882524331908 Női mokaszin fekete pár 6 277 7 971  

395. 22000365 882414355401 Női szandál barna pár 4 514 5 732  

396. 22000364 882414325201 Női szandál fekete pár 4 514 5 732  

397. 22000373 882517321308 93 M félcipő társasági barna pár 29 474 37 431  

398. 22000372 882517321209 93 M félcipő társasági fekete pár 29 474 37 431  

399. 22000380 882524335207 Női cipő pömpsz barna pár 27 364 34 753  

400. 22000379 882524335108 Női cipő pömpsz fekete pár 27 364 34 753  

401. 22000382 882524335405 Női cipő mokaszin típus barna pár 27 364 34 753  

402. 22000381 882524335306 Női cipő mokaszin típus fekete pár 27 364 34 753  

403. 22013386 882413421210 Bokacipő bélelt fekete zenész pár 21 199 26 923  

404. 22001764 882713121300 Sportcipő pár 6 779 8 610  

405. 22001769 883721121109 Gumisaru pár 562 714  

406. 22000383 883711113103 Gumicsizma gyakorló ruhához bélés nélkül pár 4 701 5 970  

407. 22000340 873461112105 Gumicsizma bélés pár 903 1 147  

408. 22000338 855933684607 Csizmás védőnadrág darab 8 738 11 098  

409. 22005171 883711111107 Gumicsizma bélés nélkül pár 3 313 4 207  

410.   Felszerelési cikkek        

411. 22000643 878621422401 15 M hevederöv tépőzáras darab 4 705 5 975  

412. 22000639 878621140103 90 M hevederöv rugózáras darab 3 611 4 587  



2022. évi 1. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  223

A B C D E F G H

Fsz.
A ruházati szakanyag

Me.
2022. évi gazdálkodási ár Központi 

hatáskörű 
selejtezésCikkszám HETK Megnevezés áfa nélkül áfával

413. 22000640 878621140202 Hevederöv tépőzáras darab 3 611 4 587  

414. 22000642 878621212302 Hevederöv fehér rugózáras darab 3 611 4 587  

415. 22000641 878621140301 Hevederöv fehér tépőzáras darab 3 245 4 121  

416. 22013696 878621423003 Taktikai öv darab 20 767 26 374  

417. 22000648 878624652303 Csatos öv darab 1 828 2 321  

418. 22000673 878862122106 Málhazsák darab 2 666 3 386  

419. 22012040 878862126307 Málhazsák TF darab 2 666 3 386  

420. 22000439 798232100003 Evőcsésze fedővel darab 545 692  

421. 22000440 798232100102 Evőcsésze alj darab 341 433  

422. 22000441 798232100201 Evőcsésze fedő darab 187 238  

423. 22000442 798232100410 Evőcsésze hordkengyel darab 26 33  

424. 22011933 798234120504 Műanyag kulacs evőcsészével és plusz kupakkal darab 15 364 19 512  

425. 22013466 798234120702 Műanyag kulacs evőcsészével darab 14 061 17 857  

426. 22000443 798233100009 Kulacs darab 750 952  

427. 22000444 798233100207 Kulacs karabiner darab 26 33  

428. 22000445 798233100306 Kulacskupak darab 26 33  

429. 22013253 798233100405 Kulacskupak betét darab 26 33  

430. 22000447 798233102104 Kulacshuzat tereptarka négy színnyomású darab 971 1 234  

431. 22000457 798234111109 Evőeszköz készlet készlet 937 1 190  

432. 22000458 798234111208 Kanál evőeszköz készlethez darab 187 238  

433. 22000459 798234111307 Kés evőeszköz készlethez darab 187 238  

434. 22000460 798234111406 Villa evőeszköz készlethez darab 187 238  

435. 22000461 798234111505 Fémtok evőeszköz készlethez darab 341 433  

436. 22000416 225791115105 Evőeszköz-tok PVC darab 68 87  

437. 22000665 878671144109 Sisakhoz állszíj darab 230 293  

438. 22000634 878171321104 Térképtáska darab 3 611 4 587  

439. 22000610 856371211109 Térképtáska huzat tereptarka darab 1 354 1 720  

440. 22000636 878181128807 Járőrtáska darab 2 939 3 732  

441. 22000622 857895142104 Fekete fehér forgalomirányító fabot darab 1 533 1 946  

442. 22000666 878671145107 Hordszíj fa- és gumibothoz darab 230 293  

443. 22000619 857891121110 Rendész embléma I. darab 605 768  

444. 22000620 857891122108 Rendész embléma II. darab 605 768  

445. 22000621 857891123106 Rendész embléma III. darab 605 768  

446. 22001391 856231311301 Málhamellény hátizsákkal (három színnyomású) darab 12 417 15 769  

447. 22000565 856231310204 Moduláris kiképzési mellény darab 10 296 13 076  

448. 22000571 856231312101 93 M málhamellény hátizsákkal tereptarka darab 22 995 29 203  

449. 22000572 856231312200 93 M málhamellény tereptarka komplett készlet 12 417 15 769  

450. 22000573 856231312310 93 M málhamellényhez hátizsák tereptarka darab 10 569 13 423  

451. 22000606 856231319505 93 M málhamellény ttka. darab 5 962 7 571  

452. 22000527 856221002210 Tártartó 93 M málhamellényhez darab 971 1 234  

453. 22000528 856221002309 Kulacstartó 93 M málhamellényhez darab 681 865  

454. 22000529 856221002408 Gázálarctartó 93 M málhamellényhez darab 690 876  

455. 22000560 856221020109 Kenyereszsák 93 M málhamellényhez darab 919 1 168  

456. 22000564 856221031203 Kézigránáttartó 93 M málhamellényhez darab 528 670  

457. 22000563 856221031104 Gyöngyvászon öv 93 M málhamellényhez darab 1 150 1 460  

458. 22000561 856221020208 Egészségügyi zsák 93 M málhamellényhez darab 1 925 2 445  
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459. 22000386 149141111310 30 mm-es csat 93 M málhamellényhez darab 26 33  

460. 22000387 149141111409 40 mm-es csat 93 M málhamellényhez darab 26 33  

461. 22000388 149141111508 50 mm-es csat 93 M málhamellényhez darab 26 33  

462. 22014476 878661116406 Málhaöv vállhevederhez 15 M MOLLE DIKA2 darab 24 000 30 480  

463. 22014512 856221034307 Kézigránáttartó zseb védőmellényhez MOLLE DIKA2 darab 4 150 5 271  

464. 22014511 856221034208 Kulacstartó védőmellényhez MOLLE DIKA2 darab 5 040 6 401  

465. 22014510 856221034109 Rádiótartó védőmellényhez MOLLE DIKA2 darab 5 665 7 195  

466. 22014479 856221034010 40-es gránáttartó védőmellényhez MOLLE DIKA2 darab 9 400 11 938  

467. 22012428 856221032707 Általános zseb védőmellényhez darab 6 160 7 823  

468. 22012429 856221032806 Tárdobózseb darab 6 150 7 811  

469. 22012434 856221033001 Pisztoly tártartó zseb darab 5 473 6 951  

470. 22013921 856221033705 Szimpla tártartó 5,56 MOLLE darab 6 840 8 687  

471. 22013922 856221033804 Dupla tártartó 5,56 MOLLE darab 8 590 10 909  

472. 22000555 856221005006 Rakasztartó zseb Molle védőmellényhez darab 4 514 5 732  

473. 22000556 856221005105 Dupla tártartó zseb Molle védőmellényhez darab 4 786 6 078  

474. 22000557 856221005204 Gránáttártartó zseb Molle védőmellényhez darab 2 895 3 677  

475. 22000559 856221005402 Szimpla tártartó zseb Molle védőmellényhez darab 3 253 4 132  

476. 22000558 856221005303 Üres tártartó zseb Molle védőmellényhez darab 4 514 5 732  

477. 22000552 856221004701 Többcélú táska Molle védőmellényhez darab 8 763 11 129  

478. 22000389 149141129203 26 mm-es csat BW hátizsákhoz darab 273 346  

479. 22000508 856211000209 Vállpánt összekötő heveder darab 1 396 1 773  

480. 22000611 856371613507 Térdvédő pár 9 488 12 049  

481. 22000631 858894170107 Könyökvédő pár 6 779 8 610  

482. 22013120 855931133302 Kamásli pár 6 468 8 214  

483. 22000627 858155370310 15 M gyakorló nadrág betét darab 42 54  

484. 22000628 858165370304 15 M gyakorló zubbony betét darab 42 54  

485. 22000453 798233200005 Háti italhordó darab 18 072 22 952 X

486. 22000455 798233201003 Háti italhordó szívóka nélkül darab 16 394 20 820 X

487. 22000454 798233200203 Szívóka háti italhordóhoz darab 1 678 2 131  

488. 22000456 798233202001 Háti italhordó USA darab 18 523 23 525 X

489. 22000523 856221001410 Málhaheveder BW darab 18 072 22 952  

490. 22000511 856221000104 Tártartó hordhevederhez J 1 darab 4 514 5 732  

491. 22000512 856221000203 Tártartó hordhevederhez B1 darab 4 514 5 732  

492. 22000513 856221000302 Tártartó hordhevederhez J 2 darab 9 036 11 475  

493. 22000514 856221000401 Tártartó hordhevederhez B 2 darab 5 646 7 170  

494. 22000515 856221000500 Hordheveder 9 cm széles zöld darab 7 426 9 431  

495. 22000516 856221000610 Kézigránáttartó zöld darab 2 265 2 876  

496. 22000517 856221000709 Gázálarc táska hordhevederhez darab 5 076 6 446  

497. 22000518 856221000808 Kulacstartó hordhevederhez darab 3 611 4 587  

498. 22000519 856221000907 Gyalogsági ásó tok hordhevederhez darab 3 390 4 305  

499. 22000520 856221001102 Többcélú táska hordhevederhez darab 6 507 8 264  

500. 22000521 856221001201 Pisztolytáska hordhevederhez darab 3 960 5 029  

501. 22000522 856221001300 Vegyi védelmi táska hordhevederhez darab 7 341 9 323  

502. 22000507 856211000110 Hátizsák BW darab 33 735 42 844 X

503. 22000510 856211213005 Hátizsák SF darab 21 454 27 246 X

504. 22000675 878862123610 Tengerész zsák Salgótarján darab 5 740 7 290 X
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505. 22000676 878862123709 Tengerész zsák lakat nélkül darab 21 504 27 311 X

506. 22000674 878862123500 Tengerészzsák lakattal darab 22 586 28 684 X

507. 22014477 878862126505 Tengerészzsák Cordura lakattal darab 24 625 31 274 X

508. 22000385 142451560101 Hosszú pántú lakat darab 1 695 2 152  

509. 22000677 878862123907 Lakat 35-ös tengerészzsákhoz darab 903 1 147  

510. 22000384 142451543310 45 mm-es biztonsági lakat darab 1 090 1 385  

511. 22012420 856400001006 Hátizsák (1 napos) darab 34 330 43 599 X

512. 22012421 856400001105 Hátizsák (3 napos) darab 47 258 60 018 X

513. 22012422 856400001204 Hátizsák (7 napos) darab 111 592 141 722 X

514. 22013925 856400002004 Hátizsák/1-napos/HUN darab 38 180 48 489 X

515. 22014162 856400002103 Hátizsák 1 napos 2020-Charlie darab 56 600 71 882 X

516. 22014163 856400002202 Hátizsák 3 napos 2020-Charlie darab 88 960 112 979 X

517. 22000524 856221001509 2003 M sivatagi hátizsákhuzat darab 5 868 7 452  

518. 22000481 828311511309 Moszkitóháló hordtáskával darab 5 425 6 890  

519. 22000483 828311511507 Moszkitóháló fejre darab 2 980 3 785  

520. 22000391 225215131104 Mosóháló darab 903 1 147  

521. 22000437 521529233106 Multifunkcionális zsebkés darab 10 842 13 769  

522. 22000436 521529212202 Victorinox zsebkés készlet bőrtokban készlet 9 376 11 908  

523. 22000501 855933691302 Védőszemüveg, pótlencse nélküli darab 8 244 10 470  

524. 22000504 855933693100 Ballisztikai porvédő szemüveg darab 20 781 26 392  

525. 22012187 855933702103 Ballisztikai lövész szemüveg darab 21 683 27 537  

526. 22000502 855933692102 BOLLE X500 védőszemüveg darab 7 461 9 475  

527. 22000499 855933691104 Katonai védőszemüveg UVEX darab 2 265 2 876  

528. 22000503 855933692300 Védőszemüveg darab 1 660 2 109  

529. 22004909 791531683400 Részecske-szűrő félálarc FFP2 darab 119 151  

530. 22001050 878769311207 Névjegytartó darab 230 293  

531. 22000427 346141693200 Zseblámpa Syclone Streamlight darab 8 474 10 762  

532. 22000424 346141692708 Különleges műveleti lámpa darab 8 014 10 177  

533. 22000425 346141692906 Elemlámpa MOS darab 5 604 7 117  

534. 22000431 346141696205 Elemlámpa tokkal VORTEX darab 10 169 12 915  

535. 22000428 346141693409 Elemlámpa tokkal, elemmel készlet 2 265 2 876  

536. 22000426 346141693101 Elemlámpa tokkal készlet 2 104 2 672  

537. 22000432 346141699210 Elemlámpa ledes darab 4 471 5 679  

538. 22000429 346141694209 Led fejlámpa darab 28 913 36 720  

539. 22000433 346141699705 Elemlámpa LED 4 lencsés+tok darab 21 691 27 548  

540. 22013387 346141908304 Elemlámpa tokkal, USB töltővel darab 23 687 30 083  

541. 22013566 346141908601 Kereső lámpa Olight X7R darab 73 073 92 803  

542. 22000435 348321211600 Elem AA darab 162 206  

543. 22000493 855933624702 Jól láthatóságot biztosító közlekedési mellény 
hordtáskával

darab 6 779 8 610  

544. 22000494 855933624801 Jól láthatóságot biztosító rendész mellény hordtáskával darab 8 112 10 302  

545. 22000492 855933624603 Jól láthatóságot biztosító kantár hordtáskával darab 6 779 8 610  

546. 22000491 855933624504 Jól láthatóságot biztosító sisakborító darab 1 695 2 152  

547. 22000490 855933624405 Jól láthatóságot biztosító kézelő darab 1 286 1 633  

548. 22000489 855933624306 Jól láthatóságot biztosító mellény darab 400 508  

549. 22000497 855933628100 Jól láthatóságot biztosító közlekedési mellény darab 4 590 5 830  

550. 22000498 855933628210 Táska jól láthatóságot biztosító közlekedési mellényhez darab 2 181 2 769  
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551. 22000495 855933627201 Jól láthatóságot biztosító rendész mellény darab 8 112 10 302  

552. 22000496 855933627300 Hordtáska jól láthatóságot biztosító rendész mellényhez darab 2 155 2 736  

553. 22000494 855933624801 Mellény hordtáskával darab 7 325 9 302  

554. 22000394 225779111305 Műanyag pajzs darab 72 280 91 796 X

555. 22000418 253991111308 Gumibot 78 cm-es darab 4 514 5 732  

556. 22000417 253991111209 Gumibot 44 cm-es darab 2 623 3 331  

557. 22013314 253991201208 Gumibot fekete, fehér tartóval darab 8 447 10 728  

558. 22000624 857896131203 Patentbilincs gyöngyvászon tokban készlet 18 072 22 952  

559. 22000625 857896131302 Patentbilincs gyöngyvászon tok nélkül darab 29 927 38 007  

560. 22013315 857896160504 Patentbilincs fehér tokkal darab 14 602 18 544  

561. 22000626 857896131401 Gyöngyvászon tok patentbilincshez darab 2 939 3 732  

562. 22000420 253991111506 Teleszkópos bot tükörrel, gyöngyvászon tokban készlet 62 069 78 827  

563. 22000419 253991111407 Teleszkópos bot darab 42 464 53 929  

564. 22000421 253991111605 Gyöngyvászon tok teleszkópos bothoz darab 4 922 6 251  

565. 22000422 253991111704 Tükör teleszkópos bothoz darab 14 683 18 647  

566. 22000406 225779116108 Ütésálló testvédő kézvédővel készlet 582 624 739 933 X

567. 22000407 225779116207 Ütésálló pajzs darab 143 944 182 808 X

568. 22000408 225779116306 Combvédő ütésálló testvédő felszereléshez pár 86 741 110 161 X

569. 22000409 225779116405 Alkarvédő ütésálló testvédő felszereléshez pár 68 218 86 636 X

570. 22000410 225779116504 Felsőtestvédő ütésálló testvédő felszereléshez darab 225 884 286 872 X

571. 22000411 225779116603 Altestvédő ütésálló testvédő felszereléshez darab 26 205 33 280 X

572. 22000412 225779116702 Lábszárvédő ütésálló testvédő felszereléshez pár 93 564 118 826 X

573. 22000413 225779116801 Kesztyű ütésálló testvédő felszereléshez pár 31 961 40 591 X

574. 22000414 225779116900 Táska ütésálló testvédő felszereléshez darab 21 113 26 813 X

575. 22000393 225779111206 Műanyag testvédő felszerelés készlet 225 884 286 872 X

576. 22000397 225779115110 Felsőtestvédő műanyag testvédő felszereléshez darab 101 653 129 099 X

577. 22000398 225779115209 Könyök- és karvédő műanyag testvédő felszereléshez darab 31 622 40 160 X

578. 22000399 225779115308 Csípő-, comb- és lágyékvédő műanyag testvédő 
felszereléshez

darab 39 525 50 197 X

579. 22000400 225779115407 Lágyékvédő műanyag testvédő felszereléshez darab 11 302 14 353 X

580. 22000401 225779115506 Térd-, lábszár-, boka- és lábfejvédő műanyag testvédő 
felszereléshez

darab 22 586 28 684 X

581. 22000402 225779115605 Bevetési kesztyű műanyag testvédő felszereléshez darab 27 108 34 427 X

582. 22000403 225779115704 Hordtáska műanyag testvédő felszereléshez darab 10 169 12 915 X

583. 22000395 225779114101 Arcvédő kevlár sisakhoz darab 36 817 46 757 X

584. 22000396 225779114200 Tarkóvédő kevlár sisakhoz darab 36 817 46 757 X

585. 22000635 878171331101 Osztott irattartó fehér, rendész darab 1 993 2 532  

586. 22000668 878769411104 Gumibot tartó fehér, rendész darab 715 908  

587. 22000669 878769411203 Lámpatartó tok fehér, rendész darab 715 908  

588. 22000670 878769411302 Rádiótok fehér, rendész darab 1 132 1 438  

589. 22000671 878769411401 Bilincstok fehér, rendész darab 988 1 254  

590. 22000471 815681125108 Rendész karszalag skarlátpiros darab 1 627 2 066  

591. 22000578 856231314108 AK tártartó UP-BW védőmellényhez darab 5 238 6 652  

592. 22000579 856231314207 Gránáttartó dupla UP-BW védőmellényhez darab 5 962 7 571  

593. 22000580 856231314306 Söréttartó UP-BW védőmellényhez darab 5 868 7 452  

594. 22000581 856231314405 Pisztoly tártartó tripla UP-BW védőmellényhez darab 5 962 7 571  

595. 22000582 856231314504 Általános zseb UP-BW védőmellényhez darab 8 576 10 892  
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596. 22000583 856231314603 Rádiótartó UP-BW védőmellényhez darab 5 238 6 652  

597. 22000584 856231314702 Használttár tartó UP-BW védőmellényhez darab 5 868 7 452  

598. 22000585 856231314801 Egészségügyi zseb UP-BW védőmellényhez darab 8 134 10 330  

599. 22000586 856231314900 Adminisztrációs zseb UP-BW védőmellényhez darab 4 062 5 159  

600. 22000587 856231315007 2008 M málhamellény darab 12 647 16 062  

601. 22000588 856231315106 2008 M hevederöv málhamellényhez darab 5 067 6 435  

602. 22000589 856231315205 2008 M gránáttartó darab 1 448 1 839  

603. 22000590 856231315304 2008 M AK tártartó szimpla/általános zseb 
adminisztrációs táskához

darab 1 686 2 141  

604. 22000591 856231315403 2008 M AK tártartó dupla darab 2 581 3 277  

605. 22000592 856231315502 2008 M kenyérzsák darab 5 936 7 538  

606. 22000593 856231315601 2008 M gázálarc táska komplett darab 7 563 9 604  

607. 22000602 856231316500 Combrögzítő hevederpánt 2008 M gázálarc táskához darab 631 801  

608. 22000594 856231315700 2008 M rakasztáska komplett darab 2 981 3 786  

609. 22000595 856231315810 2008 M eü. zseb darab 1 967 2 499  

610. 22000596 856231315909 2008 M gyalogsági ásótok darab 2 904 3 688  

611. 22000597 856231316005 2008 M adminisztrációs táska komplett darab 11 115 14 115  

612. 22000599 856231316203 GPS tartó 2008 M adminisztrációs táskához darab 1 448 1 839  

613. 22000600 856231316302 Ceruzatartó 2008 M adminisztrációs táskához darab 1 176 1 493  

614. 22000603 856231317003 Combrögzítő panel 2008 M adminisztrációs táskához darab 1 721 2 185  

615. 22000604 856231317102 Vállheveder 2008 M adminisztrációs táskához darab 460 584  

616. 22000605 856231317201 2008 M adminisztrációs alaptáska darab 4 641 5 894  

617. 22012426 856221032608 Többcélú táska védőmellényhez darab 5 962 7 571  

618. 22012428 856221032707 Általános zseb védőmellényhez darab 4 973 6 316  

619. 22012429 856221032806 Tárdobó zseb darab 5 553 7 052  

620. 22012434 856221033001 Pisztolytár tartó zseb darab 3 884 4 933  

621. 22012432 856221032905 Szimpla tártartó darab 5 238 6 652  

622. 22000548 856221004305 MOLLE II gránáttartó sivatagi USA darab 7 571 9 615  

623. 22000549 856221004404 MOLLE II rakasztáska SAW olív USA darab 3 790 4 813  

624. 22000613 856371718207 Védőszemüveg WILEY X USA darab 28 684 36 429  

625. 22000550 856221004503 MOLLE II hátizsák felsz. USA darab 86 060 109 296  

626. 22000551 856221004602 Kulacstartó molle védőmellényhez darab 5 425 6 890  

627. 22000614 856400000107 Bevetési hátizsák USA darab 22 944 29 139  

628. 22000612 856371718108 SUPERFIRE EP3 füldugó USA darab 4 590 5 830  

629. 22001363 855769630200 WILEY X taktikai kesztyű USA darab 35 574 45 179  

630. 22001211 814921111208 Jelsípzsinór fehér darab 2 299 2 920  

631. 22000470 815681122103 Karszalag szolgálati darab 1 448 1 839  

632. 22000474 815681131102 Karszalag vöröskeresztes darab 273 346  

633. 22000468 815676511106 Vöröskeresztes zászló darab 460 584  

634. 22000679 878863122101 Fehérneműzsák darab 715 908  

635. 22000465 815659143106 Hústakaró darab 631 801  

636. 22000646 878624211201 Deréköv arany címerrel barna darab 4 316 5 481  

637. 22000647 878624211300 Deréköv ezüst címerrel barna darab 4 316 5 481  

638. 22000645 878624000203 Deréköv arany címerrel fekete darab 4 316 5 481  

639. 22000644 878624000104 Deréköv ezüst címerrel fekete darab 4 316 5 481  

640. 22000658 878652322800 93 M díszöv barna arany csattal darab 14 452 18 354  

641. 22000655 878652322503 93 M díszöv barna ezüst csattal darab 14 452 18 354  
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642. 22000656 878652322602 93 M díszöv fekete arany csattal darab 14 452 18 354  

643. 22000657 878652322701 93 M díszöv fekete ezüst csattal darab 14 452 18 354  

644. 22012867 8,78621E+11 Díszelgő díszöv fekete ezüst csattal darab 48 880 62 078  

645. 22000660 878652721500 Kardtartó barna ezüst csattal darab 16 266 20 658  

646. 22000659 878652721401 Kardtartó fekete arany csattal darab 16 266 20 658  

647. 22000661 878652721610 Kardtartó barna arany csattal darab 16 266 20 658  

648. 22000662 878652721709 Kardtartó fekete ezüst csattal darab 16 266 20 658  

649. 22013766 878652721808 Kardtartó csatlék fekete arany darab 4 316 5 481  

650. 22000649 878652140300 Koronaőri díszöv kéttüskés arany csattal darab 50 835 64 561  

651. 22000650 878652140410 Koronaőri díszöv kéttüskés ezüst csattal darab 50 835 64 561  

652. 22000651 878652150110 Palotaőr díszöv kéttüskés arany csattal darab 27 108 34 427  

653. 22000652 878652150209 Palotaőr díszöv kéttüskés ezüst csattal darab 27 108 34 427  

654. 22000653 878652155210 Koronaőri és palotaőri kardtartó csatlék arany darab 23 804 30 231  

655. 22000654 878652155309 Koronaőri és palotaőri kardtartó csatlék ezüst darab 23 804 30 231  

656. 22000464 815611335205 Nadrágtartó darab 2 240 2 845  

657. 22000462 815142518407 Fekete gyászkarszalag nyári 36 cm-es darab 341 433  

658. 22000463 815142518506 Fekete gyászkarszalag téli 44 cm-es darab 383 486  

659. 22000466 815659160106 Rendjel párna piros darab 13 550 17 209  

660. 22000467 815659160205 Kard és sapkavédő párna fekete darab 18 072 22 952  

661. 22001295 851371121106 PVC kimenő körgallér darab 725 920  

662. 22013130 815683011509 Ügyeleti szolg. karjelzés tz. darab 1 601 2 033  

663.   Kadét és ÖTT ruházat        

664. 22000618 856400000800 Speciális hátizsák darab 90 351 114 746 X

665. 22000264 841451401510 Póló fehér „Honvéd Kadét” felirattal darab 1 090 1 385  

666. 22000262 841451401301 Póló fekete „Honvéd Kadét” felirattal darab 1 260 1 600  

667. 22000107 858156123003 Taktikai nadrág fekete darab 4 514 5 732  

668. 22000616 856400000404 Hátizsák „Honvéd Kadét” felirattal darab 7 409 9 409  

669. 22000321 858111774902 Polár pulóver „Honvéd Kadét” felirattal darab 3 977 5 051  

670. 22000263 841451401400 Melegítő 3 részes „Honvéd Kadét” felirat darab 9 581 12 168  

671. 22000362 882219632005 Honvéd Középiskolás bakancs pár 10 842 13 769  

672. 22001137 878852924604 Pinguin Storm 4 Duralu túrasátor és alj darab 54 208 68 844 X

673. 22000617 856400000602 Pinguin Explorer hátizsák darab 27 108 34 427 X

674. 22000755 856121153504 Hi-tec AKSU hálózsák darab 9 224 11 714  

675. 22012308 856121153801 Hálózsák túrafelszereléshez darab 10 101 12 828 X

676. 22000055 858415614300 Baseball sapka „Honvéd kadét” felirattal darab 587 746  

677. 22000321 858111774902 Polár pulóver „Honvéd Kadét” felirattal darab 3 926 4 986  

678. 22000181 842654610508 Polár Pulóver ÖTT darab 6 234 7 918  

679. 22000332 858713153805 Polár kesztyű pár 1 090 1 385  

680. 22013047 858167301709 Kadét zubbony darab 13 250 16 827  

681. 22013048 858156124100 Kadét nadrág darab 13 304 16 896  

682. 22013049 858111775405 Kadét softshell kabát darab 28 662 36 401  

683. 22013070 858111775504 Kadét polár pulover darab 14 602 18 544  

684. 22013071 841214364909 Kadét póló darab 2 704 3 434  

685. 22013072 858431301208 Kadét barett sapka darab 3 786 4 808  

686. 22013073 858431301307 Kadét polár sapka darab 2 672 3 393  

687. 22013075 878621422709 Kadét hevederöv darab 3 461 4 396  
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688. 22013076 856400001402 Kadét hátizsák 36L darab 23 795 30 220  

689. 22013077 857886337200 Hímzett tanári jelzés darab 649 824  

690. 22013078 857886337002 Hímzett kadét barettsapka jelvény darab 649 824  

691. 22013079 857886337310 Kadét felirat darab 649 824  

692. 22013080 857886337101 Hímzett kadét évfolyamjelzés darab 649 824  

693. 22012988 845611331604 Kadét nedvszívó kendő darab 1 947 2 473  

694. 22013090 882219632104 Kadét bakancs pár 31 366 39 835  

695. 22013091 858713154407 Kadét polár kesztyű pár 3 137 3 984  

696. 22000106 858156122709 Brit gyakorló nadrág darab 15 721 19 966 X

697. 22000137 858167300601 Brit gyakorló zubbony darab 15 721 19 966 X

698. 22000180 842654610409 Brit gyakorló polár pulóver darab 7 861 9 984 X

699. 22000218 858111774704 Brit gyakorló kabát darab 31 443 39 933 X

700. 22000259 841214363603 Brit hosszú ujjú harci póló darab 23 488 29 830  

701. 22000260 841214363702 Brit gyakorló póló darab 5 876 7 463  

702.   Éttermi textília, törülköző, ágynemű,  
tábori pihentető anyagok

       

703. 22000700 853622322205 Asztalterítő fehér 140x140 darab 2 265 2 876  

704. 22000699 853622321108 Asztalterítő színes 130x130 darab 2 265 2 876  

705. 22000707 853640320108 Asztalterítő fólia darab 715 908  

706. 22000689 815639112107 Törlőruha 50x70 darab 631 801  

707. 22000724 853911122104 Törülköző legs. darab 204 260  

708. 22000730 853931136103 Törülköző 50x100 MH beszövéses darab 988 1 254  

709. 22000728 853921124204 Fürdőlepedő 100x150 MH beszövéses darab 2 436 3 093  

710. 22000691 815666121103 62 M hálótermi takaró darab 2 708 3 440  

711. 22000772 858351115200 Szintetikuspárna kicsi 36x48 darab 1 150 1 460  

712. 22000776 858351116803 Nagypárna szintetikus töltettel darab 1 405 1 784  

713. 22000774 858351116209 Nagy tollpárna 57x73 darab 1 354 1 720  

714. 22000773 858351116110 Kis tollpárna 36x48 darab 545 692  

715. 22000775 858351116407 Műanyagtömésű fejpárna darab 605 768  

716. 22000757 857238331109 Paplan darab 3 893 4 944  

717. 22000765 858351112206 Nagy tollpárnahuzat 62x78 darab 1 082 1 374  

718. 22000764 858351112107 Kis tollpárnahuzat 37x52 darab 587 746  

719. 22000766 858351112503 Műanyagtömésű fejpárnahuzat 47x78 darab 835 1 060  

720. 22000767 858351113105 Paplanhuzat fehér darab 3 223 4 093  

721. 22000770 858351114103 Széles lepedő darab 1 805 2 293  

722. 22000771 858351114202 Keskeny lepedő darab 1 234 1 567  

723. 22000763 858351111208 Fejpárna huzat tépőzáras 92x75 cm darab 1 132 1 438  

724. 22000777 858351117900 Fejpárna 85x75 cm darab 1 805 2 293  

725. 22001396 857238331208 Pehelypaplan darab 4 181 5 310  

726. 22000762 857321116004 Ágybetét huzattal 8 cm-es darab 18 809 23 887  

727. 22000761 857321115105 PH 8 cm ágybetét huzattal készlet 6 728 8 544  

728. 22000760 857321114206 PH 8 cm ágybetét huzat nélkül darab 3 390 4 305  

729. 22000769 858351113501 PH 8 cm ágybetéthuzat darab 3 339 4 240  

730. 22000759 857321114107 PH ágybetét 4 cm darab 1 013 1 287  

731. 22012705 225157133909 Polifoam matrac darab 2 265 2 876  

732. 22000731 856121121110 Hálózsák Tamás készlet 9 240 11 735 X

733. 22000732 856121121209 Hálózsák Levente készlet 9 240 11 735 X
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734. 22000737 856121121704 Hálózsák Levente lepedő nélkül darab 8 286 10 523 X

735. 22000738 856121122108 Huzat Levente, Tamás hálózsákhoz darab 2 478 3 147 X

736. 22000739 856121123106 Bélés Levente, Tamás hálózsákhoz darab 4 514 5 732 X

737. 22000740 856121123205 Hordtasak Levente, Tamás hálózsákhoz darab 1 218 1 547 X

738. 22000741 856121124104 Lepedő Levente, Tamás hálózsákhoz darab 945 1 201 X

739. 22000743 856121126100 Fűzőzsinór Levente, Tamás hálózsákhoz darab 68 87  

740. 22000733 856121121308 88 M hálózsák darab 15 918 20 216 X

741. 22000736 856121121605 88 M hálózsák lepedő nélkül darab 14 972 19 014 X

742. 22000734 856121121407 Hálózsák nyári Tropen készlet 31 622 40 160 X

743. 22000744 856121127109 Hálózsák nyári Tropen huzat nélkül darab 25 303 32 135 X

744. 22000745 856121127208 Hálózsák nyári Tropen huzat darab 6 327 8 036 X

745. 22012014 856121121506 Hálózsák téli Defence készlet 40 657 51 635 X

746. 22000746 856121127307 Hálózsák téli Defence huzat nélkül darab 34 330 43 599 X

747. 22000747 856121127406 Hálózsák téli Defence huzat darab 6 327 8 036 X

748. 22000742 856121124203 Hálózsáklepedő Carinthia darab 6 327 8 036 X

749. 22000749 856121152902 Moduláris hálózsák USA darab 87 899 111 632 X

750. 22012013 856121153603 Hálózsák lepedő darab 10 757 13 661 X

751. 22000686 256721114103 Önfelfújódó matrac darab 36 144 45 903 X

752. 22000786 878852231008 Megfigyelő (személyi) sátor készlet 131 010 166 383 X

753. 22000787 878852231107 Megfigyelő (személyi) sátor huzat és merevítő nélkül darab 121 973 154 906 X

754. 22000788 878852231206 Megfigyelő (személyi) sátor merevítő darab 6 327 8 036 X

755. 22000789 878852231305 Megfigyelő (személyi) sátor huzat darab 2 708 3 440 X

756. 22013290 878852925107 Carinthia egyéni megfigyelő sátor darab 169 420 215 163 X

757. 22000782 878852221000 Felderítő sátor I. készlet 70 585 89 643 X

758. 22000783 878852221110 Felderítő sátor I. huzat nélkül darab 67 765 86 062 X

759. 22000784 878852221209 Felderítő sátor I. huzat darab 2 827 3 591 X

760. 22000785 878852222009 Felderítő sátor II. készlet 82 448 104 709 X

761. Jelvény, zsinór, paszomány, rendfokozati jelzés, 
paroli

       

762. 22000908 857883354105 Hímzett sapkajelvény tbk. darab 358 455  

763. 22000934 857886336807 Hímzett sapkajelvény tbk. Sivatagi darab 358 455  

764. 22000914 857883359502 Barett sapka jelvény hímzett darab 358 455  

765. 22012907 857812635210 Fém sapkajelvény barettsapkára darab 1 627 2 066  

766. 22000814 857811330204 ENSZ sapkajelvény hímzett darab 358 455  

767. 22000890 857883344108 Hímzett repülős jelvény sapkára darab 162 206  

768. 22000812 857811315607 Gyakorló sapkajelvény sivatagi darab 68 87  

769. 22012157 857883350003 Hímzett gyakorló paroli pár 460 584  

770. 22000896 857883349505 Hímzett gyakorló paroli tépőzáras pár 776 985  

771. 22000953 858721022208 Hímzett gyakorló paroli évfolyamjelzés honvéd 
altisztjelölt

pár 776 985  

772. 22000916 857883360308 Állami vezetői gyakorló paroli tépőzáras pár 776 985  

773. 22000954 858721023107 Középiskolai évfolyamjelzés paroli pár 776 985  

774. 22006082 858751001110 Középiskolai hallgatói évfolyamjelzés pár 715 908  

775. 22012134 857883350102 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés pár 715 908  

776. 22000887 857883001105 Hímzett évfolyamjelző pólóra honvéd tisztjelölt darab 494 628  

777. 22000888 857883002103 Hímzett évfolyamjelző pólóra honvéd altiszt-jelölt darab 494 628  

778. 22012158 857883347003 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra darab 494 628  
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779. 22000894 857883349208 Állami vezetői hímzett jelzés pólóra darab 494 628  

780. 22000973 858763732407 Hímzett karjelzés ENSZ darab 290 368  

781. 22000968 858763212202 Hímzett karjelzés EUFOR darab 290 368  

782. 22000822 857811332607 Hímzett vezérkari karjelzés ti. darab 1 192 1 514  

783. 22000823 857811332706 Hímzett vezérkari karjelzés tts. darab 1 192 1 514  

784. 22000960 858763131103 Gyakorló csaparkarjelzés darab 903 1 147  

785. 22006032 857880002404 Tépőzár bolyhos csapatkarjelzéshez 8 cm-es darab 85 109  

786. 22000964 858763200110 Katonai rendész karjelzés tépőzáras MP darab 1 704 2 163  

787. 22000965 858763200209 Katonai rendész karjelzés tépőzáras pajzs darab 1 132 1 438  

788. 22000813 857811330105 Hímzett nemzeti pajzs darab 204 260  

789. 22000817 857811331202 Hímzett nemzeti pajzs színes tépőzáras darab 460 584  

790. 22000903 857883351210 96 M hímzett államjelzés zöld darab 162 206  

791. 22000909 857883356002 96 M hímzett államjelzés sötétkék darab 162 206  

792. 22000883 857883000107 Hímzett államjelzés tépőzáras darab 273 346  

793. 22000834 857811415108 Hímzett államjelző sötétkék tépőzáras darab 273 346  

794. 22000904 857883351309 Hímzett név felirat zöld darab 273 346  

795. 22000910 857883356101 Hímzett név felirat sötétkék darab 273 346  

796. 22000885 857883000602 Hímzett név felirat zöld tépőzáras darab 400 508  

797. 22000884 857883000503 Hímzett név felirat sötétkék tépőzáras darab 400 508  

798. 22006034 857880201409 Tépőzár bolyhos gyakorló parolihoz pár 110 140  

799. 22006031 857880002206 Tépőzár horgas gyakorló parolihoz pár 110 140  

800. 22006033 857880201200 Tépőzár bolyhos névfelirathoz darab 26 33  

801. 22006035 857880201607 Tépőzár horgas névfelirathoz darab 26 33  

802. 22000819 857811331609 Hímzett Hungarian Air Forces jelvény sötétkék tépőzáras darab 187 238  

803. 22000902 857883350806 Hímzett gyakorló paroli sivatagi pár 818 1 038  

804. 22000886 857883000701 Hímzett gyakorló paroli sivatagi tépőzáras pár 1 090 1 385  

805. 22000916 857883360308 Állami vezetői gyakorló paroli sivatagi tépőzáras pár 715 908  

806. 22012138 857883353008 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra sivatagi darab 818 1 038  

807. 22000895 857883349307 Állami vezetői hímzett jelzés pólóra sivatagi darab 818 1 038  

808. 22000818 857811331400 Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi darab 545 692  

809. 22000824 857811333308 Hímzett nemzeti pajzs barna sivatagi tépőzáras darab 545 692  

810. 22000815 857811330908 Hímzett államjelző sivatagi tépőzáras darab 273 346  

811. 22000905 857883351408 Hímzett név felirat sivatagi darab 400 508  

812. 22000906 857883351507 Hímzett név felirat sivatagi tépőzáras darab 400 508  

813. 22013317 857880201706 Tépőzár bolyhos sivatagi gyakorló parolihoz pár 59 76  

814. 22006037 857880201805 Tépőzár horgas sivatagi gyakorló parolihoz pár 59 76  

815. 22013318 857880201904 Tépőzár bolyhos sivatagi névfelirathoz darab 26 33  

816. 22006039 857880202110 Tépőzár horgas sivatagi névfelirathoz darab 26 33  

817. 22006040 857880202209 Tépőzár horgas sivatagi rendfokozat jelzőhöz darab 34 43  

818. 22006041 857880202308 Tépőzár horgas rendfokozat jelzőhöz darab 34 43  

819. 22000873 857880222004 Kerek sapkajelvény, aranyszínű darab 349 444  

820. 22000877 857882331210 Sapkajelvény arany ovális darab 110 140  

821. 22000881 857882332208 Sapkajelvény ezüst ovális darab 110 140  

822. 22000882 857882332406 Sapkajelvény arany társasági darab 545 692  

823. 22000873 857882222204 Sapkajelvény kerek arany darab 213 271  

824. 22000874 857882222303 Sapkajelvény kerek ezüst darab 162 206  
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825. 22000879 857882331408 Sapkajelvény repülős arany darab 545 692  

826. 22000880 857882331507 Sapkajelvény repülős ezüst darab 290 368  

827. 22000878 857882331309 Sapkajelvény repülős tbk. darab 903 1 147  

828. 22000869 857882150104 Sapkajelvény koronaőri aranyozott darab 2 163 2 747  

829. 22000870 857882150203 Sapkajelvény koronaőri ezüst darab 2 436 3 093  

830. 22000871 857882160101 Sapkajelvény palotaőri aranyozott darab 2 436 3 093  

831. 22000872 857882160200 Sapkajelvény palotaőri ezüst darab 2 436 3 093  

832. 22000838 857812122107 93 M tbk. sapkajelvény arany darab 290 368  

833. 22000949 858455731107 Sapkazsinór arany darab 545 692  

834. 22000950 858455732105 Sapkazsinór ezüst darab 545 692  

835. 22000806 814921132101 Sapkazsinór arany társasági darab 545 692  

836. 22000805 814921132002 Sapkazsinór ezüst társasági darab 545 692  

837. 22001642 858455736108 Sapkazsinór virgolina tbk-i darab 332 422  

838. 22014036 857886332210 Topán alátét darab 715 908  

839. 22000875 857882222501 Topán veret arany garn. 341 433  

840. 22000876 857882222600 Topán veret ezüst garn. 341 433  

841. 22012151 857883370107 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 354 1 720  

842. 22012152 857883370206 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre női pár 1 354 1 720  

843. 22012155 858763738406 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 354 1 720  

844. 22000936 857891123205 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany pár 341 433  

845. 22013355 857891127307 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany s.kék pár 341 433  

846. 22000931 857886334107 Paroli posztóköpenyre tbk. pár 2 265 2 876  

847. 22014037 857886332804 Paroli posztóköpenyre pár 2 265 2 876  

848. 22000929 857886332903 Paroli női posztóköpenyre pár 2 265 2 876  

849. 22000951 858721000009 Paroli köznapi öltönyre pár 5 906 7 500  

850. 22014038 857886333208 Paroli társasági öltönyre pár 6 295 7 995  

851. 22014047 858763733207 Paroli díszelgő pár 5 019 6 374  

852. 22012369 858763733306 Paroli díszelgő optikai fehér pár 5 019 6 374  

853. 22014040 858722000301 Koronaőri díszelgő paroli pár 5 019 6 374  

854. 22014039 858721030110 Palotaőri díszelgő paroli pár 5 019 6 374  

855. 22012135 857883350201 Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 903 1 147  

856. 22001433 857883356200 Hímzett köznapi évfolyamjelzés honvéd tisztjelölt pár 903 1 147  

857. 22012140 857883356409 Hímzett társasági évfolyamjelzés honvéd tisztjelölt pár 776 985  

858. 22012136 857883350300 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 903 1 147  

859. 22012137 857883350410 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék pár 903 1 147  

860. 22012153 858721024105 Mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés pár 3 253 4 132  

861. 22012154 858721024204 Mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés pár 3 253 4 132  

862. 22012142 857883361108 Hímzett mozgó társasági rendfokozatjelzés pár 903 1 147  

863. 22012143 857883361207 Hímzett mozgó köznapi rendfokozati jelzés pár 903 1 147  

864. 22012144 857883361306 Hímzett mozgó köznapi rendfokozati jelzés sötétkék pár 903 1 147  

865. 22012145 857883361405 Hímzett mozgó gyakorló rendfokozati jelzés pár 715 908  

866. 22012146 857883362106 Mozgó gyakorló paroli rendfokozati jelzés tépőzáras pár 776 985  

867. 22012147 857883362205 Mozgó gyakorló paroli rendfokozati jelzés sivatagi 
tépőzáras

pár 715 908  

868. 22012148 857883363104 Mozgó gyakorló rendfokozati jelzés darab 494 628  

869. 22012150 857883363203 Mozgó gyakorló rendfokozati jelzés sivatagi pár 494 628  

870. 22009415 858721012101 Köznapi paroli évfolyamjelzés pár 5 906 7 500  
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871. 22013703 858722000609 Köznapi paroli évfolyamjelzés kék pár 5 906 7 500  

872. 22000952 858721013110 Évfolyamjelzés díszzubbonyra pár 1 298 1 648  

873. 22012156 858763738802 Hadihajós rendfokozati jelzés karra pár 1 132 1 438  

874. 22000863 857881111207 Csillag hatágú 17 mm ezüst tbk. darab 42 54  

875. 22000864 857881332400 Csillag hatágú 15 mm arany darab 42 54  

876. 22000865 857881332510 Csillag hatágú 15 mm ezüst darab 42 54  

877. 22000866 857881346400 Hadihajós hímzett csillag 20 mm arany darab 42 54  

878. 22000867 857881346510 Hadihajós hímzett csillag 20 mm ezüst darab 42 54  

879. 22001421 857883221201 Tölgyfalomb ezüst tbk. pár 358 455  

880. 22000808 857811122101 Fegyvernemi jelvény ezüstszínű pár 230 293  

881. 22000811 857811311307 Fegyvernemi jelvény aranyszínű pár 230 293  

882. 22001403 857811124108 Kereszt állományjelző pár 128 162  

883. 22001404 857811124207 Dávid csillag pár 128 162  

884. 22014034 814921131708 Arany vállzsinór társasági darab 3 937 5 000  

885. 22014033 814921131609 Ezüst vállzsinór társasági darab 2 265 2 876  

886. 22000839 857834139101 Zenész díszzsinór arany darab 7 426 9 431  

887. 22000840 857834139200 Zenész díszzsinór ezüst darab 7 426 9 431  

888. 22001213 814921111505 Szárnysegédi díszzsinór rm. darab 7 461 9 475  

889. 22000793 814921112008 Szárnysegédi díszzsinór darab 94 669 120 230  

890. 22000790 814921111604 Vezénylő zászlós mellzsinór arany darab 8 134 10 330  

891. 22000791 814921111703 Vezénylő zászlós mellzsinór ezüst darab 8 134 10 330  

892. 22000792 814921111802 Vezénylő zászlós mellzsinór bronz darab 8 134 10 330  

893. 22000794 814921112107 Koronaőri mellzsinór darab 44 269 56 221  

894. 22000801 814921115101 Koronaőri vállfődísz arany darab 19 878 25 245  

895. 22000795 814921113105 Palotaőri mellzsinór darab 44 269 56 221  

896. 22000796 814921113204 Palotaőri vállfődísz arany darab 19 878 25 245  

897. 22014030 814921113303 Palotaőri vállfődísz ezüst darab 19 878 25 245  

898. 22000798 814921114103 Díszelgő mellzsinór darab 44 269 56 221  

899. 22014031 814921114202 Díszelgő vállfődísz arany darab 19 878 25 245  

900. 22014032 814921114301 Díszelgő vállfődísz ezüst darab 19 878 25 245  

901. 22000809 857811141306 Textil kivitelű vezénylő zászlósi jelvény színes darab 341 433  

902. 22000810 857811141405 Textil kivitelű vezénylő zászlósi jelvény gyakorló darab 341 433  

903. 22006081 857811415603 Textil kivitelű vezénylő zászlósi jelvény siv. darab 324 412  

904. 22000960 858763131103 93 M csapatkarjelzés darab 715 908  

905. 22000966 858763211402 ISAF Afganisztán karjelzés darab 605 768  

906. 22000821 857811331906 Szövött köznapi karjelzés darab 571 725  

907. 22000891 857883345106 Hímzett repülős jelvény zubbonyra darab 187 238  

908. 22000971 858763731101 Zenész Lyra karjelzés arany darab 2 104 2 672  

909. 22000972 858763731200 Zenész Lyra karjelzés ezüst darab 2 104 2 672  

910. 22000961 858763160107 Koronaőri karjelzés darab 903 1 147  

911. 22000962 858763170104 Palotaőri karjelzés darab 903 1 147  

912. 22000938 857891123502 Hivatásos állományt kifejező jelvény színes darab 341 433  

913. 22000937 857891123403 Hivatásos állományt kifejező jelvény selyem darab 341 433  

914. 22000940 857891127109 Nyugállományt kifejező jelvény színes darab 341 433  

915. 22000941 857891127208 Nyugállományt kifejező jelvény selyem darab 341 433  

916. 22000943 857891130109 Koronaőri állományt kifejező jelvény színes darab 433 549  
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917. 22000944 857891130208 Koronaőri állományt kifejező jelvény selyem darab 433 549  

918. 22000947 857891140106 Palotaőri állományt kifejező jelvény színes darab 433 549  

919. 22000948 857891140205 Palotaőri állományt kifejező jelvény selyem darab 433 549  

920. 22000945 857891131206 Önkéntes tartalékos állományt kifejező jelvény darab 341 433  

921. 22000946 857891131305 Szerződéses állományt kifejező jelvény darab 341 433  

922. 22000837 857811415504 Díszelgő állományt kifejező jelvény darab 433 549  

923. 22000963 858763180101 Díszelgő karjelzés darab 903 1 147  

924. 22000969 858763641201 Önkéntes tartalékos karfelirat darab 290 368  

925. 22000977 858763743402 ÖTT karjelzés darab 511 648  

926. 22013367 858763744301 ÖTT karjelzés sivatagi darab 260 330  

927. 22000970 858763641300 Szolgálaton kívüli hímzett karfelirat darab 290 368  

928. 22000825 857811411105 Hadműveleti Akadémiai jelvény darab 1 533 1 946  

929. 22000826 857811411204 Katonai Akadémiai jelvény darab 1 533 1 946  

930. 22000827 857811411303 Kossuth Lajos Katonai Főiskolai jelvény darab 1 533 1 946  

931. 22000828 857811411402 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai jelvény darab 1 533 1 946  

932. 22000829 857811411501 Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai jelvény darab 1 533 1 946  

933. 22011941 857811415702 NKE HHK végzettságet kifejező jelvény darab 4 564 5 797  

934. 22000830 857811411600 Polgári Egyetemi jelvény darab 4 345 5 518  

935. 22000833 857811414506 Csapatjelvény bőr alátéttel darab 1 244 1 580  

936. 22000832 857811412103 NRF jelvény bőr alátéttel darab 1 090 1 385  

937. 22000807 857811001806 Vezénylő zászlós jelvény bőr alátéttel darab 1 192 1 514  

938. 22000978 878769311504 Névkitűző műanyag darab 230 293  

939. 22000979 878769311603 Pill.füles.pat.vésett névt. darab 9 11  

940. 22014035 857811331708 Nemzeti színű szalag darab 77 98  

941. 22000841 857854322208 Szövött szalagsáv darab 187 238  

942. 22012944 857854335001 Sebesülésért szolgálati érdemjel gyakorló darab 40 51  

943. 22000843 857854335100 Sebesült szolg. érdemjel I darab 44 56  

944. 22000844 857854335210 Sebesült szolg. érdemjel II darab 44 56  

945. 22000845 857854335309 Sebesült szolg. érdemjel III darab 44 56  

946. 22000846 857854335408 Sebesült szolg. érdemjel IV darab 44 56  

947. 22000847 857854335507 Sebesült szolg. érdemjel V darab 44 56  

948. 22012945 857854336010 Kardokkal ékesített szolgálati jel gyakorló darab 40 51  

949. 22000848 857854336109 Kard.ék.szolg.érdemjel arany darab 44 56  

950. 22000849 857854336208 Kard.ék.szolg.érdemjel ezüst darab 44 56  

951. 22000850 857854336307 Kard.ék.szolg.érdemjel bronz darab 44 56  

952. 22012946 857854322307 Kitüntetési szalagsáv gyakorló darab 40 51  

953. 22000851 857855331103 Szalagsávalátét 1-es darab 42 54  

954. 22000852 857855331202 Szalagsávalátét 2-es darab 68 87  

955. 22000853 857855331301 Szalagsávalátét 3-as darab 85 109  

956. 22000854 857855331400 Szalagsávalátét 4-es darab 110 140  

957. 22000855 857855331510 Szalagsávalátét 5-ös darab 128 162  

958. 22000856 857855331609 Szalagsávalátét 6-os darab 162 206  

959. 22000857 857855331708 Szalagsávalátét 7-es darab 187 238  

960. 22000858 857855331807 Szalagsávalátét 8-as darab 204 260  

961. 22000859 857855331906 Szalagsávalátét 9-es darab 230 293  

962. 22000860 857855332101 Szalagsávalátét 10-es darab 247 313  
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963. 22000861 857855332200 Szalagsávalátét 11-es darab 273 346  

964. 22000862 857855332310 Szalagsávalátét 12-es darab 290 368  

965.   Gombok, kellékek        

966. 22001011 857861321208 Ujjagomb füles, aranyszínű köznapi darab 85 109  

967. 22001004 857861311200 Ujjagomb füles, aranyozott köznapi tbk. darab 85 109  

968. 22001009 857861312209 Ujjagomb rugós, aranyozott köznapi tbk. darab 85 109  

969. 22001410 857861322305 Ujjagomb rug. arany társ. darab 64 81  

970. 22001411 857861322203 Ujjagomb rugós ezüst darab 17 22  

971. 22001007 857861311508 Ujjagomb füles, aranyozott társasági tbk. darab 85 109  

972. 22001023 857861331700 Ujjagomb füles, aranyszínű társasági darab 85 109  

973. 22001029 857861333300 Ujjagomb füles, aranyszínű társasági hadihajós darab 85 109  

974. 22001031 857861333509 Ujjagomb rugós, aranyszínű társasági hadihajós darab 85 109  

975. 22001030 857861333410 Ujjagomb füles, alpakka társasági hadihajós  darab 85 109  

976. 22001032 857861333608 Ujjagomb rugós, alpakka társasági hadihajós  darab 85 109  

977. 22001015 857861321802 Ujjagomb rugós, alpakka társasági   darab 85 109  

978. 22001018 857861331205 Ujjagomb füles, ezüstszínű köznapi darab 85 109  

979. 22001024 857861332302 Ujjagomb füles, ezüstszínű társasági darab 85 109  

980. 22000997 857861140102 Ujjagomb koronaőri aranyozott darab 358 455  

981. 22000998 857861140201 Ujjagomb koronaőri ezüst darab 273 346  

982. 22001001 857861160107 Ujjagomb rugós, aranyozott palotaőri darab 273 346  

983. 22001002 857861160206 Ujjagomb rugós, ezüst palotaőri darab 85 109  

984. 22014041 857861141100 Ujjagomb rugós koronaőr arany darab 273 346  

985. 22001012 857861321307 Szúrósgomb aranyszínű köznapi darab 68 87  

986. 22001005 857861311310 Szúrósgomb aranyozott köznapi tbk. darab 68 87  

987. 22001013 857861321406 Szúrósgomb aranyozott társasági tbk. darab 68 87  

988. 22001022 857861331601 Szúrósgomb aranyszínű társasági darab 68 87  

989. 22001033 857861333707 Szúrósgomb arany társasági hadihajós darab 68 87  

990. 22001034 857861333806 Szúrósgomb alpakka társasági hadihajós darab 68 87  

991. 22001019 857861331304 Szúrósgomb ezüstszínű köznapi darab 68 87  

992. 22001020 857861331403 Szúrósgomb ezüstszínű társasági darab 68 87  

993. 22000995 857861130105 Szúrósgomb koronaőri aranyozott darab 358 455  

994. 22000996 857861130204 Szúrósgomb koronaőri ezüst darab 273 346  

995. 22000999 857861150110 Szúrósgomb aranyozott palotaőri darab 68 87  

996. 22001000 857861150209 Szúrósgomb ezüst palotaőri darab 68 87  

997. 22001010 857861321109 Zubbonygomb füles, aranyszínű köznapi darab 102 129  

998. 22001025 857861332907 Zubbonygomb füles, aranyszínű társasági hadihajós darab 102 129  

999. 22001027 857861333102 Zubbonygomb aranyszínű, rugós társasági hadihajós darab 102 129  

1000. 22001003 857861311101 Zubbonygomb füles, aranyozott köznapi tbk. darab 102 129  

1001. 22001008 857861312110 Zubbonygomb rugós, aranyozott köznapi tbk. darab 102 129  

1002. 22001408 857861322107 Zubbonygomb rugós arany darab 26 33  

1003. 22001006 857861311409 Zubbonygomb füles, aranyozott társasági tbk. darab 102 129  

1004. 22001021 857861331502 Zubbonygomb füles, aranyszínű társasági darab 102 129  

1005. 22001026 857861333003 Zubbonygomb füles, alpakka társasági hadihajós darab 102 129  

1006. 22001028 857861333201 Zubbonygomb rugós, alpakka hadihajós darab 102 129  

1007. 22001014 857861321604 Zubbonygomb rugós, alpakka társasági darab 102 129  

1008. 22001017 857861331106 Zubbonygomb füles, ezüstszínű köznapi darab 102 129  
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1009. 22001016 857861331007 Zubbonygomb füles, ezüstszínű társasági darab 102 129  

1010. 22001041 857883250106 Zubbonygomb koronaőri aranyozott darab 273 346  

1011. 22001042 857883250205 Zubbonygomb koronaőri ezüst darab 392 497  

1012. 22001043 857883260103 Zubbonygomb füles, aranyozott palotaőri darab 102 129  

1013. 22001044 857883260202 Zubbonygomb füles, ezüst palotaőri darab 102 129  

1014. 22001045 857883260301 Zubbonygomb rugós, aranyozott palotaőri darab 102 129  

1015. 22001046 857883260400 Zubbonygomb rugós, ezüst palotaőri darab 102 129  

1016. 22001413 857861733108 Ingblúzgomb perlux darab 9 11  

1017. 22001038 857883221300 Nyakkendőtű-mandzsettagomb aranyszínű készlet 2 708 3 440  

1018. 22001039 857883221410 Nyakkendőtű-mandzsettagomb ezüstszínű készlet 2 708 3 440  

1019. 22001040 857883222100 Nyakkendőtű aranyszínű darab 1 246 1 582  

1020. 22013468 857883222210 Nyakkendőtű ezüstszínű darab 597 758  

1021. 22000993 857861115101 Mandzsettagomb aranyszínű pár 1 488 1 890  

1022. 22013580 857861115200 Mandzsettagomb ezüsszínű pár 864 1 098  

1023. 22001036 857861721401 Nadrággomb fekete darab 9 11  

1024. 22001035 857861721302 Nadrággomb barna darab 9 11  

1025. 22012942 857861781801 Koronaőr zubbonygomb rugós ezüst darab 405 514  

1026. 22012943 857861781900 Koronaőr zubbonygomb rugós arany darab 534 679  

1027. 22001047 878654321110 Ballonkabát öv 4/4 darab 290 368  

1028. 22001048 878654322108 Ballonkabát öv 3/4 darab 341 433  

1029. 22000986 815311711202 Bakancsfűző, 110 cm fekete pár 68 87  

1030. 22000987 815311711301 Általános bakancsfűző 190-200 cm darab 196 249  

1031. 22000988 815311711400 Nyári bakancsfűző 160-170 cm darab 162 206  

1032. 22000992 815311715205 Bakancsfűző HAIX Nepal Pro bakancshoz pár 2 001 2 541  

1033. 22000989 815311712200 Cipőfűző 70 cm barna pár 42 54  

1034. 22000990 815311712607 Cipőfűző 70 cm fekete pár 42 54  

1035. 22001223 815311712310 Cipőfűző fehér 90-cm-es (sport) pár 42 54  

1036. 22001224 815311714108 Sportcipőfűző fehér 110 cm pár 26 33  

1037.   Javító, karbantartó anyagok        

1038. 22001049 878761315107 Lábbeli karbantartó készlet 903 1 147  

1039. 22000981 238211161401 Cipőkrém „Pedibus” fekete darab 562 714  

1040. 22000984 238212300507 HAIX bakancsápoló krém COYOTE darab 1 974 2 507  

1041. 22000982 238212161110 Bakancsápoló krém fekete 75 ml. darab 903 1 147  

1042. 22000983 238212161209 Bakancsápoló spray 100 ml. darab 988 1 254  

1043. 22005719 391558111108 Varrókészlet darab 2 078 2 639  

1044. 22001657 878191111103 Javítókészlet 93 M esővédő öltözethez készlet 988 1 254  

1045. 22001052 959632097100 Falakat db 167 213  

1046. 22006448 231329121504 Gyurma natúr 200g dob 193 246  

1047.     Sátor és alkatrészei, javító anyagai        

1048.     63 M egységes sátor        

1049. 22001074 878852181107 63 M egységes sátor készlet 691 891 878 701 X

1050. 22001075 878852181206 63 M egységes sátorponyva komplett készlet 578 255 734 384 X

1051. 22001099 878852581102 Egységes sátorpalást darab 302 677 384 400 X

1052. 22001100 878852581201 Egységes sátor bejárati ponyva darab 135 532 172 126 X

1053. 22001101 878852581300 Egységes sátor hátsó ponyva darab 36 144 45 903 X

1054. 22001104 878852581608 Egységes sátor bejárati függöny darab 18 072 22 952 X
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1055. 22001105 878852581707 Egységes sátor málhazsák darab 31 622 40 160 X

1056. 22001115 878852582903 Egységes sátorablak darab 4 514 5 732 X

1057. 22001076 878852181305 63 M egységes sátorváz készlet 89 364 113 492 X

1058. 22001108 878852582100 Egységes sátor csuklós főtartó darab 20 423 25 937 X

1059. 22001110 878852582309 Egységes sátor bejárati oldaltartórúd darab 1 873 2 379 X

1060. 22001111 878852582408 Egységes sátor bejárati ajtó összekötőrúd darab 1 763 2 239 X

1061. 22001112 878852582507 Egységes sátor tető összekötőrúd darab 1 873 2 379 X

1062. 22001113 878852582606 Egységes sátor csőmálházó kaloda fabetét darab 5 646 7 170 X

1063. 22001077 878852181404 63 M egységes sátor kellékzsák komplett készlet 24 281 30 837  

1064. 22001116 878852583109 Egységes sátor kellékzsák üres darab 1 227 1 558  

1065. 22001117 878852583208 Egységes sátor acélcövek 28 cm-es darab 511 648  

1066. 22001118 878852583307 Egységes sátor ponyvatű darab 213 271  

1067. 22001119 878852583406 Egységes sátorzsinór rögzítővel darab 273 346  

1068. 22001120 878852583505 Egységes viharzsinór rögzítővel darab 273 346  

1069. 22001121 878852583604 Egységes sátorbélés rögzítő kampó darab 154 195  

1070. 22001122 878852583703 Egységes sátor ruhafogas darab 154 195  

1071. 22001114 878852582804 Egységes sátor füstcsőkivezető lemez darab 809 1 027  

1072. 22001127 878852882110 Perlonkötél sátorhoz kg 7 793 9 897  

1073. 22001129 878852885104 Sátorhoz PVC védőszegély méter 2 682 3 407  

1074. 22001078 878852181503 Egységes sátorhoz színes bélés készlet 29 825 37 878 X

1075. 22001123 878852585105 Egységes sátorpalástbélés színes darab 17 468 22 184 X

1076. 22001124 878852585204 Egységes sátor bejárati bélés színes darab 6 184 7 853 X

1077. 22001125 878852585303 Egységes sátor hátsó falbélés színes darab 6 184 7 853 X

1078. 22001079 878852181602 63 M egységes sátorbélés fekete komplett készlet 81 274 103 217 X

1079.   Tanácskozósátor        

1080. 22001138 878852182105 Tanácskozó sátor komplett készlet 1 002 283 1 272 899 X

1081. 22001139 878852182204 Tanácskozó sátorponyva komplett készlet 317 580 403 327 X

1082. 22001144 878852681109 Tanácskozó sátorpalást darab 210 094 266 820 X

1083. 22001145 878852681208 Tanácskozó sátor ajtónyílásos végfal darab 31 997 40 636 X

1084. 22001146 878852681307 Tanácskozó sátor végfal sima darab 21 742 27 613 X

1085. 22001140 878852182303 Tanácskozó sátorváz készlet 251 527 319 439 X

1086. 22001149 878852682107 Tanácskozó sátor csuklós főtartó darab 14 904 18 929 X

1087. 22001150 878852682206 Tanácskozó sátor főtartórúd darab 14 052 17 846 X

1088. 22001151 878852682404 Tanácskozó sátor tető összekötőrúd darab 2 810 3 569 X

1089. 22001152 878852682503 Tanácskozó sátor merevítőrúd hosszú darab 1 464 1 860 X

1090. 22001153 878852682602 Tanácskozó sátor merevítőrúd rövid darab 971 1 234 X

1091. 22001142 878852182501 Tanácskozó sátor kellékzsák komplett készlet 45 342 57 584  

1092. 22001156 878852683204 Tanácskozó sátor ajtótartó rúd darab 860 1 092  

1093. 22001089 878852186504 Tanácskozó sátor acélcövek 70 cm-es darab 1 167 1 482  

1094. 22001157 878852683402 Tanácskozó sátor sátorzsinór rögzítővel darab 94 120  

1095. 22001158 878852683501 Tanácskozó sátor viharzsinór rögzítővel darab 196 249  

1096. 22001159 878852683600 Tanácskozó sátor feszítő drótkötél darab 1 227 1 558  

1097. 22001160 878852683710 Tanácskozó sátor merevítőbilincs darab 196 249  

1098. 22001141 878852182402 Tanácskozó sátorbélés készlet 179 554 228 034 X

1099. 22001161 878852685101 Tanácskozó sátor oldalfalbélés darab 5 493 6 977 X

1100. 22001166 878852685607 Tanácskozó sátor választófal, bélésanyagból darab 4 889 6 209 X
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Fsz.
A ruházati szakanyag

Me.
2022. évi gazdálkodási ár Központi 

hatáskörű 
selejtezésCikkszám HETK Megnevezés áfa nélkül áfával

1101. 22001162 878852685200 Tanácskozó sátor előtér palástbélés darab 4 889 6 209 X

1102. 22001163 878852685310 Tanácskozó sátor tetőbélés 4 szakaszos darab 87 950 111 697 X

1103. 22001164 878852685409 Tanácskozó sátor tetőbélés 3 szakaszos darab 61 071 77 561 X

1104. 22001165 878852685508 Tanácskozó sátor végfalbélés darab 4 889 6 209 X

1105. 22001147 878852681406 Tanácskozó sátor nagyméretű málhazsák darab 4 889 6 209 X

1106. 22001148 878852681505 Tanácskozó sátor kisméretű málhazsák darab 3 049 3 872 X

1107. 22001155 878852683105 Tanácskozó sátor kellékzsák üres darab 1 227 1 558 X

1108. 22001154 878852682701 Tanácskozó sátor kalodaszerelvény darab 3 671 4 662 X

1109. 22001143 878852211003 2001 M tanácskozó sátorponyva darab 317 580 403 327 X

1110. 22013359 878852925305 70M tanácskozó sátor/TF ponyva készlet darab 317 629 403 389 X

1111. 22013370 878852925404 70M tanácskozó sátor/TF tető palást darab 70 031 88 940 X

1112. 22013371 878852925503 70M tanácskozó sátor/TF oldal palást darab 70 031 88 940 X

1113.     Gépek, berendezések        

1114. Eszköz 515232190202 Automata mosógép darab 81 316 103 271  

1115. Eszköz 515236210202 Szárítógép darab 90 351 114 746  

1116. Eszköz 515236210400 Szárítóg. hőszivattyús 9 kg-ig darab 144 559 183 590  

1117. Eszköz 515237120110 Mosó-szárítógép darab 180 704 229 494  

1118. Eszköz 515232190301 Nagyteljesítményű mosógép Candy darab 69 572 88 356  

1119. Eszköz 513236010006 Nagyteljesítményű szárítógép Candy darab 79 179 100 557  

1120. Eszköz 515232180007 WHIRPOOL automata mosógép darab 85 370 108 419  

1121. Eszköz 515232212504 Mosógép GORENJE WEI84CPS 8 kg darab 99 947 126 933  

1122. Eszköz 515236211200 Szárítógép CANDY CSO-C8DG-S darab 74 382 94 465  

1123. 22005782 536496115208 Vasaló deszka teflonos darab 1 622 2 060  

1124.   Rendszerből kivont, illetve kihordás alatt levő cikkek        

1125. 22001358 854931128809 Rendész műanyag sisak I. darab 3 023 3 839  

1126. 22001359 854932128804 Rendész műanyag sisak II. darab 3 023 3 839  

1127. 22001360 854933128810 Rendész műanyag sisak III. darab 3 023 3 839  

1128. 22001344 854915111103 Forgalomszab. acélsisak I. darab 375 477  

1129. 22001245 854915112101 Forgalomszab. acélsisak II. darab 375 477  

1130. 22001246 854915113110 Forgalomszab. acélsisak III. darab 375 477  

1131. 22001355 854921128804 Forgalomszabályzó műanyag sisak I. darab 3 023 3 839  

1132. 22001356 854922128810 Forgalomszabályzó műanyag sisak II. darab 3 023 3 839  

1133. 22001357 854923128805 Forgalomszabályzó műanyag sisak III. darab 3 023 3 839  

1134. 22001542 858235332301 Köznapi öltöny (fésűs) öltöny 22 927 29 117  

1135. 22003227 858235533302 Kedv. Köznapi öltöny fésüs (új) öltöny 13 736 17 445  

1136. 22001529 858225335103 Kosztümkabát köznapi darab 10 169 12 915  

1137. 22001527 858225332010 Fehér yester zubbony darab 23 421 29 745  

1138. 22001244 815692332103 Terylén ti. nyakkendő előrekötött darab 178 227  

1139. 22001452 858111771105 65 M pc kabátbélés darab 1 022 1 298  

1140. 22001652 873451111102 69 M PE. Talpbélés legénységi pár 17 22  

1141. 22001496 858161151303 87 M eje. téli zubbonybélés darab 3 087 3 920  

1142. 22000118 858163112105 90 M téli gyakorló zubbony darab 10 926 13 876 X

1143. 22001505 858163711105 90 M téli gyakorló zubbonybélés darab 4 973 6 316 X

1144. 22001480 858153211109 90 M téli gyakorló nadrág darab 9 556 12 136 X

1145. 22001478 858153111201 90 M téli gyakorló nadrág erdei darab 14 010 17 793 X

1146. 22001482 858153711100 90 M téli gyakorló nadrágbélés darab 5 868 7 452 X
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1147. 22001713 878853121109 Esőgallér, sátorlap darab 4 557 5 787  

1148. 22001712 878853120100 93 M sátorlap, esőgallér darab 13 098 16 635  

1149. 22001582 858275111106 Nyári álcázóruha darab 7 188 9 129  

1150. 22001250 841111302106 Tiszti rövid alsó darab 460 584  

1151. 22001287 843711121107 Nyári gyakorló zokni barna pár 187 238  

1152. 22001288 843711122105 Téli gyakorló zokni barna pár 230 293  

1153. 22001739 882219322504 Általános bakancs hazai pár 21 751 27 624 X

1154. 22001725 882219121910 Téli védőbakancs valódi szőrmebéléssel pár 21 683 27 537  

1155. 22000681 883721221105 Fürdőpapucs antibakteriális pár 5 076 6 446  

1156. 22001255 841113128801 Sporttrikó darab 519 659  

1157. 22001316 853241128805 Sportnadrág darab 562 714  

1158. 22001279 841481128803 Melegítőruha legs. öltöny 3 168 4 023  

1159. 22005445 841481129108 Melegítő felső darab 1 627 2 066  

1160. 22005446 841481129207 Melegítő alsó darab 1 533 1 946  

1161. 22001306 853125121103 Hálókabát darab 1 090 1 385  

1162. 22001307 853125122101 Hálónadrág darab 1 090 1 385  

1163. 22001763 882713121102 Tornacipő legs. pár 1 013 1 287  

1164. 22001687 878652140102 Koronaőri díszöv arany csattal darab 19 163 24 337  

1165. 22001688 878652140201 Koronaőri díszöv ezüst csattal darab 19 163 24 337  

1166. 22001689 878652145103 Koronaőri kardtartó csatlék arany darab 19 043 24 184  

1167. 22001690 878652145202 Koronaőri kardtartó csatlék ezüst darab 19 043 24 184  

1168. 22001361 854991128806 Fehér műbőr kézelő pár 1 533 1 946  

1169. 22001720 878862123401 Hátizsák (három színnyomású) darab 18 975 24 098  

1170. 22000623 857896131104 Rendészeti patentbilincs pár 1 695 2 152 X

1171. 22001443 857896141101 Patentbilincs RB 98-100 darab 22 560 28 651 X

1172. 22001214 814921121106 Kürtzsinór darab 162 206  

1173. 22003287 963515300304 Kedv. F Kürt darab 1 082 1 374  

1174. 22001797 963711049204 Menetdob darab 1 721 2 185  

1175. 22001798 963714001305 Menetdobverő pár 400 508  

1176. 22000683 963529115108 Golyós jelsíp darab 204 260  

1177. 22001210 814921111109 Jelsípzsinór raj darab 460 584  

1178. 22001659 878193123108 Fodrászmesteri felszerelés készlet 13 550 17 209  

1179. 22001187 515242150010 Hajvágógép kézi darab 2 036 2 585  

1180. 22005679 391245121807 Fodrász olló darab 1 354 1 720  

1181. 22001233 815659153103 Hajvágó kendő darab 673 854  

1182. 22001695 878671125201 Fenőszíj darab 562 714  
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2. melléklet a 2/2022. (HK 1/2022.) HM KÁT szakutasításhoz

Egyéni méretre készített ruházat és egyéb szolgáltatás

A B C D E F

Fsz. Cikkszám HETK Szolgáltatás megnevezése Me.

2022. évi
gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

1183.     Felsőruházat      

1184. 22000146 858225440304 Köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül darab 45 137 57 324

1185. 22012993 858225440810 Köznapi zubbony tbk.szer.n. skék darab 49 651 63 057

1186. 22000149 858225440601 Köznapi zubbony szerelék nélkül darab 43 434 55 161

1187. 22001560 858255321107 Köznapi pantalló tbk. darab 21 291 27 040

1188. 22013320 858255432703 Köznapi pantalló varratás darab 18 737 23 795

1189. 22000145 858225440205 Női köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül darab 45 137 57 324

1190. 22013321 858225441005 Női köznapi zubbony szer. nélkül varratás darab 43 434 55 161

1191. 22013228 858286336808 Szoknya köznapi tbk. darab 16 182 20 551

1192. 22013322 858286336907 Szoknya köznapi varratás darab 15 330 19 468

1193. 22000173 858255432406 Női köznapi pantalló tbk. darab 21 291 27 040

1194. 22013323 858255432802 Női köznapi pantalló varratás darab 18 737 23 795

1195. 22000148 858225440502 Társasági zubbony tbk. szerelék nélkül darab 45 137 57 324

1196. 22012994 858225440909 Társasági zubbony tbk.szer.n. skék darab 45 137 57 324

1197. 22013324 858225441104 Társasági zubbony szerelék nélkül varratás darab 43 434 55 161

1198. 22000171 858255432208 Társasági pantalló tbk. darab 21 291 27 040

1199. 22012995 858255432505 Társasági pantalló tbk. skék darab 21 291 27 040

1200. 22013325 858255432901 Társasági pantalló varratás darab 18 737 23 795

1201. 22000147 858225440403 Női társasági zubbony tbk. szerelék nélkül darab 45 137 57 324

1202. 22013326 858225441203 Női társasági zubbony szerelék nélkül varrat. darab 43 434 55 161

1203. 22013229 858286336709 Szoknya társasági tbk. darab 16 182 20 551

1204. 22000176 858286335106 Szoknya fekete darab 15 330 19 468

1205. 22000172 858255432307 Női társasági pantalló tbk. darab 21 291 27 040

1206. 22000167 858255336303 Női társasági pantalló darab 18 737 23 795

1207. 22001459 858145333410 Posztó köpeny tbk. szerelék nélkül darab 78 352 99 507

1208. 22012996 858147200804 Tábornoki posztóköpeny skék darab 34 784 44 176

1209. 22013327 858147201010 Posztóköpeny szerelék nélkül varratás darab 74 094 94 099

1210. 22013231 858147200903 Női posztóköpeny tbk. darab 29 820 37 871

1211. 22000230 858147200507 Női köpeny béléssel tbk. szerelék nélkül darab 78 352 99 507

1212. 22012938 858147200705 Női köpeny béléssel szerelék nélkül darab 74 094 94 099

1213. 22012997 858255432604 Tbk. pantalló közn.tropikál skék darab 18 917 24 025

1214. Általános (tábori barna) és repülős (sötétkék) egyenruházat egységárai megegyeznek.      

1215.     Lábbeli      

1216. 22000369 882512329405 Fűzős cipő pár 25 550 32 448

1217. 22000368 882512329306 Fűzős cipő csúszásgátlóval pár 28 957 36 775

1218. 22000371 882512329603 Cúgos cipő pár 25 550 32 448

1219. 22000370 882512329603 Cúgos cipő csúszásgátlóval pár 28 957 36 775

1220. Köznapi (barna) és társasági (fekete) lábbelik egységárai megegyeznek.      

1221.     Megrendelő által biztosított alapanyagból      

1222. 86000280   Társasági zubbony ti. hozott anyagból darab 43 434 55 161

1223. 86000319   Társasági pantalló hozott anyagból darab 18 737 23 795

1224. 86000281   Posztóköpeny hozott anyagból darab 74 094 94 099

1225. 86000291   Tábornoki társasági zubbony hozott anyagból darab 45 137 57 324
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1226. 86000400 Női köznapi ing hozott anyagból darab 6 674 8 476

1227. 86000401 Női köznapi zubbony hozott anyagból darab 34 197 43 430

1228. 86000402 Női köznapi pantalló hozott anyagból darab 14 757 18 741

1229.     Egyéb szolgáltatások      

1230. 86000154   Rendfokozat jelzés felvarrás vagy csere   1 277 1 622

1231. 86000155   Csapatkarjelzés felvarrás vagy csere   1 277 1 622

1232. 86000156   Nemzeti színű szalag felvarrása   426 541

1233. 86000157   Állományt kifejező jelvény felvarrás   426 541

1234. 86000158   Kitüntetési szalagsáv felvarrás vagy csere   1 277 1 622

1235. 86000159   Zubbony újra gombozás   681 865

1236. 86000160   Ujja rövidítés vagy hosszabbítás   1 959 2 488

1237. 86000161   Béléscsere zubbonyon   5 109 6 489

1238. 86000162   Nadrág, szoknya derék bővítés vagy szűkítés   1 277 1 622

1239. 86000163   Nadrágalja, szoknya leengedés vagy felhajtás   851 1 081

1240. 86000313   Posztóköpeny paszpolozás   31 511 40 019

1241. 86000310   Zubbony paszpolozás   4 885 6 203

1242. 86000311   Nadrág paszpolozás   11 395 14 471

1243. 86000312   Öltöny paszpolozás   15 973 20 286

1244. 86000314   Köznapi zubbony gomb csere   2 197 2 790

1245. 86000315   Társsági zubbony gomb csere   2 368 3 007

1246. 86000316   Posztóköpeny gomb csere   2 649 3 364

1247. 86000317   Női köznapi zubbony gomb csere   1 499 1 904

1248. 86000318   Női társsági zubbony gomb csere   1 959 2 488

1249. 86000165   Cipő sarkalás   2 662 3 381

1250. 86000166   Cipő talpalás   3 968 5 040

1251. 86000167   Cipő sarokbélés pótlás   1 277 1 622

1252. 86000168   Cipő talpbélés csere   1 277 1 622

1253. 86000169   Cipő tágítás   596 757

1254. 86000170   Cipő átfestés   1 448 1 839

1255. 86000171   Cipőjavítás ragasztással   851 1 081

1256. 86000350   Szoknya paszpolozás   10 603 13 466

1257.     Az egyéb fel nem sorolt szolgáltatások esetén az alábbi 
órabér szerinti árat kell alkalmazni:

     

1258. 86000172   1 óra: varratás órabér  2 555 3 245

Árváltozás esetén a  számlázás az  írásbeli megrendelő leadásának időpontjában érvényes gazdálkodási egységáron történik. 
A fenti árak az ékítményeket nem tartalmazzák. Egyéb szolgáltatások esetében az ár lábbeli és rendfokozati jelzés esetén párra 
értendő. Az ékítmények, ruházati kiegészítők esetében az egységár tartalmazza a régi lebontását és új felhelyezését is.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának M/12/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
a Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának 
rendjéről és követelményeiről szóló M/5/2020. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 394/2021. (HK 1/2022.) MH PK szakutasítása  
a Magyar Honvédség katonai közelharc alapprogram kiképzési programja című szolgálati könyv 
kiadásáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 679/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
egyes NATO egységesítési egyezmények hatályon kívül helyezéséről***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 680/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
a 2021/2022. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról szóló 550/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról****

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

A Magyar Honvédség parancsnokának 683/2021. (HK 13.) MH PK intézkedése  
a hazafias és általános honvédelmi neveléssel összefüggő feladatokról*****

***** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 684/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott honvédelmi célú ejtőernyős ugrások  
és azokkal összefüggő tevékenységek szabályairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 687/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
az államháztartási belső ellenőrzés kialakításának és működtetésének egyes szabályairól

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

1. Általános rendelkezések

 1. Az  intézkedés hatálya a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a  továbbiakban: MHP) Belső 
Ellenőrzési Főnökség (a továbbiakban: MHP BEF), valamint az MHP középirányítása alá tartozó – a honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti – honvédségi szervezetre (a továbbiakban: honvédségi szervezet) terjed ki.

2. A honvédségi szervezetek belső ellenőrzése biztosításának általános követelményei

 2. Újonnan megalakuló honvédségi szervezet esetében a  belső ellenőrzést a  költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet (a  továbbiakban: Bkr.) 15.  § (2)  bekezdés 
értelmében elsősorban belső ellenőrzési szervezeti egység kialakításával kell biztosítani úgy, hogy meg kell vizsgálni 
a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 4. § (1a) bekezdés szerinti feltételeket.

 3. A HM utasítás 4. § (1a) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén az újonnan megalakuló honvédségi szervezet 
vezetője az  MHP BEF főnök útján megküldött ügydarabbal kezdeményezi a  Honvédelmi Minisztérium Belső 
Ellenőrzési Főosztály (a  továbbiakban: HM BEF) főosztályvezetőnél a  belső ellenőrzési feladatok egy fővel történő 
ellátására vonatkozó miniszteri engedély kiadását. A  felterjesztésben részletesen alá kell támasztani az  engedély 
kiadását megalapozó feltételek fennállását.

 4. A 3. pont szerint kiadott miniszteri engedélyt megalapozó feltételekben bekövetkezett változás esetén 
a) a  honvédségi szervezet vezetője az  MHP BEF főnök útján megküldött – részletesen alátámasztott – 

ügydarabbal kezdeményezi a  HM BEF főosztályvezetőnél annak felülvizsgálatát, hogy továbbra is 
fennállnak-e az egyfős belső ellenőri foglalkoztatás feltételei,

b) a  honvédségi szervezet vezetője az  MHP BEF főnök útján a  HM BEF főosztályvezetőnél kezdeményezi 
a kiadott miniszteri engedély visszavonását, amennyiben belső ellenőri egység került kialakításra,

c) a honvédségi szervezet vezetője az a) pontban foglaltak szerint jár el, amennyiben a körülmények fennállása 
miatt megszüntetésre kerül a belső ellenőrzési egység.

 5. Amennyiben a honvédségi szervezet vezetője nem tudja önerőből biztosítani a belső ellenőrzés megszervezését és 
biztosítását a HM utasítás 4. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, részletes indoklással ellátott javaslatot terjeszt fel 
az MHP BEF főnök útján az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) részére más honvédségi szervezet kijelölése 
céljából. A  javaslatot csak az  érintett honvédségi szervezet vezetőjével történt egyeztetést követően, annak 
egyetértésével lehet felterjeszteni. A kijelölést követően a honvédségi szervezet vezetőjének megkeresése alapján 
az  MHP BEF segítséget nyújt a  belső ellenőrzési kézikönyv módosítása, illetve a  belső ellenőrzési tevékenység 
biztosítását szabályozó együttműködési megállapodás kidolgozásához.

 6. Egyszemélyes belső ellenőrzés esetén, a  belső ellenőri beosztás ideiglenes feltöltetlensége, illetve a  belső ellenőr 
3  hónapot meghaladó tartós távolléte esetén, ha a  HM utasítás 4.  § (5)-(6)  bekezdésében foglalt feladatok nem 
járnak eredménnyel, a  honvédségi szervezet vezetője a  szervezet állományából kijelöl egy személyt a  belső 
ellenőrzés adminisztratív feladatainak vitelére. A belső ellenőrzési területhez tartozó szakmai feladatok vitelét csak 
belső ellenőri regisztrációval rendelkező személy végezheti. A kijelölt személy adatait tájékoztatás céljából meg kell 
küldeni az  MHP BEF főnöke részére. A  tájékoztatásban minimálisan a  kijelölt személy nevét, rendfokozatát, 
beosztását, elérhetőségét kell szerepeltetni.
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 7. A  6. pont szerinti eljárásrendet kell alkalmazni abban az  esetben is, ha a  honvédségi szervezet rendelkezik belső 
ellenőri egységgel, de az vagy nem feltöltött vagy a szervezeti egységnél csak egy fő lát el feladatot, akinek tartós 
távolléte meghaladja a három hónapot.

 8. Az újonnan alakuló honvédségi szervezetek vezetője intézkedik a szervezet belső ellenőrzési kézikönyv kiegészítés 
kidolgozására és a vezető általi jóváhagyásra történő felterjesztésre a honvédségi szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzata jóváhagyásától számított 30. napig. A kidolgozáshoz az MHP BEF a honvédségi szervezet vezetőjének 
megkeresése alapján segítséget nyújt.

 9. Amennyiben a  honvédségi szervezet belső ellenőrzési kézikönyvének kétévente esedékes felülvizsgálata alapján 
nem szükséges azt módosítani, akkor – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – nyilvántartásba vett 
feljegyzést kell készíteni.

 10. A  honvédségi szervezet belső ellenőrzési vezetőjének beosztásba helyezése előtt, a  HM BEF főosztályvezető 
egyetértésének megkérését az  MHP BEF főnök útján kell megküldeni a  beosztásba tervezett személy szakmai 
önéletrajzával együtt a  HM BEF főosztályvezető részére. Ezt az  eljárásrendet kell alkalmazni azon honvédségi 
szervezeteknél is, ahol egy fő látja el a  belső ellenőri feladatot, mivel ez  esetben ő minősül belső ellenőrzési 
vezetőnek. Belső ellenőrzési egység esetén csak az egység vezetője tekintetében kell alkalmazni ezt az eljárásrendet.

 11. A  belső ellenőrzési vezető tervezett, 3 hónapot meghaladó tartós távollétéről – a  távollétet megelőzően – 
az  MHP  BEF főnök részére írásbeli tájékoztatást kell küldeni, egyúttal gondoskodni kell a  helyettesítő személyre 
vonatkozóan a HM BEF főosztályvezető egyetértésének 10. pont szerinti megkéréséről.

3. Külső ellenőrző szervezetek ellenőrzéseihez kapcsolódó előírások

 12. Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF), továbbá a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
MÁK), mint külső ellenőrző szervezetek által végrehajtott vizsgálatokról – az  ellenőrzést végrehajtó szervezet és 
a  vizsgálat tárgyának megjelölésével – a  honvédségi szervezet vezetője írásban tájékoztatja a  HM BEF 
főosztályvezetőjét, legkésőbb az  értesítés kézhezvételét követő munkanapon. A  HM BEF főosztályvezető részére 
megküldésre kerülő jelentést tájékoztatásul meg kell küldeni az MHP BEF főnök részére.

 13. A 12. pont szerinti jelentések megküldése az ÁSZ, a KEHI, az EUTAF, a MÁK által végrehajtásra kerülő, HM fejezetet 
érintő külső ellenőrzések során a vizsgálat megkezdéséről, az elrendelt adatszolgáltatások teljesítéséről, a szükséges 
helyszíni vizsgálatok végrehajtásáról, az  ellenőrzésekről elkészített jelentések tervezetének véleményezéséről és 
egyeztetéséről, a  külső, illetve a  kormányzati ellenőrzés által javasolt feladatokat tartalmazó intézkedési tervek 
egyeztetett kidolgozásáról, valamint a  figyelemfelhívó levelek alapján saját hatáskörben megtett egyéb 
intézkedésekről, továbbá a megvalósítás nyomon követése kapcsán jelentkező kötelezettségekről szükséges.

 14. Az  ÁSZ, a  KEHI, az  EUTAF, a  MÁK és a  HM BEF által végrehajtásra kerülő külső ellenőrzések során az  érintett 
honvédségi szervezet közvetlenül tartja a  kapcsolatot az  ellenőrző szervezettel, illetve közvetlenül küldi meg 
a szükséges okmányokat az ellenőrző szervezet részére.

 15. A  honvédségi szervezet vezetője az  ÁSZ, a  KEHI, az  EUTAF, illetve a  MÁK ellenőrzéseinek nyomon követése 
érdekében intézkedik, hogy a szervezet hivatali kapuja naponta munkakezdés után egy órával, illetve munkavégzés 
előtt egy órával ellenőrzésre kerüljön az érintett szervezetek esetleges értesítésének azonnali vétele céljából.

 16. A  12. pontban szereplő külső ellenőrző szervezetek ellenőrzéseinek koordinálása, figyelemmel kísérése, valamint 
az  elektronikus adatfeltöltések időben történő végrehajtása érdekében, a  honvédségi szervezet vezetője 
parancsban kijelöl egy fő koordinátort és egy fő koordinátort helyettesítő személyt.

 17. A 12. pont szerinti ellenőrző szervezetek értesítése esetén a hivatali kapu kezelésével megbízott szervezeti egység, 
a  határidők betartása érdekében azonnal értesíti a  kijelölt koordinátort vagy távolléte esetén a  helyettesítésére 
kijelölt személyt és átadja részére az érkezett dokumentumokat.

4. A belső ellenőrzés tervezése

 18. A honvédségi szervezetek államháztartási belső ellenőrzési tervezési feladataikat az MHP BEF főnök által a tervezési 
időszakot megelőzően megküldött tájékoztatóban foglaltak alapján hajtják végre.

 19. A  honvédségi szervezet vezetője, az  államháztartási belső ellenőrzési stratégiai terv kidolgozása előtt, legkésőbb 
az  adott év szeptember 15-ig, az  előírt szakmai felügyelet céljából megküldi a  belső ellenőrök képzési tervének 
tervezetét – az azt alátámasztó Tudás- és Készség Leltár, illetve Fejlesztési Tervvel együtt – az MHP BEF főnök részére.

 20. Az éves ellenőrzési terv módosítása esetén a  jóváhagyást követő 10 napon belül a honvédségi szervezet vezetője 
megküldi a jóváhagyott tervmódosítás okmányát és a kapcsolódó mellékletet az MHP BEF főnök részére.
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5. A belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó előírások

 21. A  honvédségi szervezet vezetője, mint a  költségvetési szerv vezetője, a  közte és belső ellenőre között 
– a HM utasítás 6. § (3) bekezdés szerint – fennálló nézetkülönbség esetén az erről szóló értesítést az MHP BEF főnök 
útján terjeszti elő a HM BEF főosztályvezető részére a vitatott helyzet megoldása érdekében. Az értesítésben röviden 
össze kell foglalni a fennálló nézetkülönbséget.

 22. Amennyiben a honvédségi szervezet vezetője azon tevékenysége fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzésének 
kezdeményezését tartja szükségesnek, amelyek végrehajtásában rejlő kockázatai saját szervezeti folyamatain 
túlmutatnak, a  kezdeményező iratot – részletes indoklással alátámasztva – az  MHP BEF főnök útján terjeszti fel 
a HM BEF főosztályvezető részére.

6. Az éves belső ellenőrzési jelentés

 23. A honvédségi szervezet éves államháztartási belső ellenőrzésről szóló beszámoló jelentését az MHP BEF főnöknek 
a  beszámolási időszakot megelőzően kiadott tájékoztatója alapján kell elkészíteni és megküldeni az  MHP BEF-re. 
További kapcsolódó beszámolási feladatok esetében az  MHP BEF főnök beszámolási időszakonként külön-külön 
ügydarabban értesíti a honvédségi szervezeteket a végrehajtandó feladatokról.

7. A belső ellenőrzési tevékenység szakmai felügyelete és koordinációja

 24. A  honvédségi szervezet vezetője az  MHP BEF főnök által év elején megküldött ügydarab figyelembe vételével 
intézkedik a  belső ellenőrök részére meghirdetett ÁBPE-I és ÁBPE-II képzésekre történő jelentkezésre, az  adott 
évben képzésre kötelezett állomány tekintetében. A honvédségi szervezet belső ellenőrzési vezetője a belső ellenőr 
által teljesített képzést követően, a  képzési tanúsítvány sorszámának és az  elvégzett képzés témájának 
megküldésével tájékoztatja az MHP BEF főnökét.

 25. A  honvédségi szervezet vezetője az  újonnan beosztásba kerülő belső ellenőr szakmai felkészítésére irányuló 
kérelmet terjeszthet elő az MH PK részére az MHP BEF főnök útján. Az igényelt képzést az MH PK engedélye alapján 
az  MHP BEF szakállománya hajtja végre Székesfehérvár helyőrségben 1-2 hét időtartamban. A  belső ellenőr 
útbaindítására, a szállás- és étkezési igény leadására a honvédségi szervezet vezetője intézkedik.

 26. Az  MHP BEF főnök által – a  folyamatos kapcsolattartás és felkészítés érdekében – működtetett szakmai adatbázis 
napra készen tartása érdekében a  honvédségi szervezet vezetője intézkedik az  MHP BEF főnök tájékoztatására 
a belső ellenőr elérhetőségéről a szakmai adatbázishoz történő hozzáférési jogosultságok biztosítása érdekében.

 27. Az  MHP BEF főnök, mint az  MHP belső ellenőrzési vezetője (a  továbbiakban: MHP belső ellenőrzési vezetője) 
a  honvédségi szervezet vezetőjének egyetértésével az  intézményi belső ellenőrt, mint szakértőt a  soron kívüli 
ellenőrzési kapacitása terhére, a  fejezetszintű ellenőrzési feladat végrehajtásába bevonhatja. A  belső ellenőr 
szakértőként bevonása előtt az  MHP BEF főnök egyeztet a  honvédségi szervezet vezetőjével. A  belső ellenőr 
bevonása érdekében az  MHP BEF főnök ügyiratot küld a  honvédségi szervezet vezetője részére, aki intézkedik 
a bevonásra kerülő belső ellenőr útbaindítására, szállás- és étkezési igényének megküldésére.

 28. Az  MHP belső ellenőrzési vezetője jogosult a  honvédségi szervezet vezetőjétől a  szervezet intézményi belső 
ellenőrzéséről készült jelentéseket bekérni. A  honvédségi szervezet vezetője köteles 8 napon belül eleget tenni 
a  megkeresésnek és az  igénylés alapján megküldeni a  kért jelentést és annak kapcsolódó dokumentumait 
az MHP BEF főnök részére.

8. Felterjesztések rendje

 29. Figyelemmel az  MHP Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott kiadmányozási jogkörre, 
a honvédségi szervezet vezetője az MHP BEF főnök részére terjeszti fel
a) az  MH PK vagy nevében és megbízásából eljáró által jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő határidő, 

illetve feladat módosítási kérelem elbírálására vonatkozó kérelmét,
b) a  honvédségi szervezet belső ellenőr állományának az  MHP BEF szakmai felügyeleti és koordinációs 

tevékenysége során végrehajtandó kötelező továbbképzésről való távolmaradási kérelmét,
c) az  MHP középirányításai jogkörébe tartozó államháztartási belső ellenőrzési szakmai feladatokkal 

kapcsolatos állásfoglalási kérelmeket, az  MHP BEF főnöke által kért tájékoztatási, adatszolgáltatási és 
adatbekérési okmányokat.

 30. A  fejezeti szintű jogkörbe tartozó államháztartási belső ellenőrzési szakmai feladatokkal kapcsolatos állásfoglalási 
kérelmeket a honvédségi szervezet vezetője közvetlenül a HM BEF főosztályvezető részére küldi meg, az MHP BEF 
főnökének egyidejű tájékoztatása mellett.
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 31. Az államháztartási belső ellenőrzési szakfeladatok végrehajtása során, az MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó 
középszintű honvédségi szervezetek szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteket az  MHP BEF 
főnök közvetlenül keresi meg az illetékes szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatásával.

 32. Az  MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó középszintű honvédségi szervezetek szolgálati alárendeltségébe 
tartozó honvédségi szervezetek, az  MHP BEF felé irányuló felterjesztéseiket közvetlenül az  MHP BEF főnökének 
küldik meg, az illetékes szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatásával.

9. Záró rendelkezések

 33. Az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.*

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2021. december 20.

A Magyar Honvédség parancsnokának 690/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Belső Ellenőrzési Főnökség államháztartási belső ellenőrzési 
tevékenységének minőségbiztosítási és fejlesztési programja hatályba léptetéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 696/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
577/2021. MH PK intézkedés módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 697/2021. (HK 1/2022.) MH PK intézkedése  
a KÖZÖS AKARAT feladatok során, a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő 
eljárás eltérő szabályairól szóló 604/2021. MH PK intézkedés módosítására****

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

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi főnökének  
1/2022. (HK 1/2022.) MH EÜF szakutasítása  
a Magyar Honvédség válságkezelő és béketámogató műveleteiben résztvevő állományt érintő  
missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
1/2022. (HK 1/2022.) MHP LGCSF szakutasítása  
a Magyar Honvédség Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer logisztikai feladatainak ellátásáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
5/2021. (HK 1/2022.) MHP KIKCSF szakutasítása  
az Air Transport Training Manual (ATTM-2021) Version 1 című főnökségi kiadvány kiadásáról

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

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

 2. A  szakutasítás mellékleteként kiadásra kerül az  Air Transport Training Manual (ATTM-2021) Version 1 
(a továbbiakban: Kiadvány) című főnökségi kiadvány, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

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

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

  Birovecz István ezredes s. k.,
  mb. csoportfőnök
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Szervezeti hírek, információk

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Kontrolling Főosztály 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: 2022. január 31. 
A pályázatot közvetlenül a HM Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann Mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – HM KOF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (HM Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/E.  § (1)  bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A  Vhr. 57/A.  § (1)  bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány HM-be tervezett tagját a  HM KÁT 
kezdeményezésére az MH PK rendeli ki. Ha a HM KÁT és az MH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ban meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, HM Kontrolling Főosztály, főosztályvezető, 
 HM telefon: 022-21-070, e-mail: pogacsas.imre@hm.gov.hu 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

mailto:pogacsas.imre@hm.gov.hu
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A beosztás megnevezése: 
HM Kontrolling Főosztály, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Monitoring Osztály, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:  egyetem 
Illetménykategória:  III/15
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 54Ae14EZRKK
Pozícióazonosító kód:  12092272
ÁNYR azonosító szám:  S-002270
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

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

Előnyt jelent: 
– A  Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a  továbbiakban: ZHHP) tervezési, végrehajtási feladataiban 

szerzett tapasztalat.
– MsExcel, MsPowerPoint, Project és Visio szoftverek gyakorlott használata és ismerete.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, szakmailag precíz fogalmazási 

és  jó  helyesírási készség, pontosság, megbízhatóság, szervezőkészség, problémamegoldó képesség, 
felelősségtudat, munkavégzési önállóság, stressztűrő képesség, jó teherbírás, vezetői munka hatékony segítése, 
részfeladatok koordinálása.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A  ZHHP honvédelmi programjai, azok tervezési, végrehajtási, valamint kiemelt gazdálkodási folyamatainak 

nyomon követése, az azokkal összefüggő szabályozók kidolgozásában való részvétel.
– Figyelemmel kíséri a  honvédelmi programok megvalósulását, ennek érdekében kapcsolatot tart 

a szakterületfelelősök által kijelölt személyekkel, velük rendszeres egyeztetéseket folytat.
– Végrehajtja a  honvédelmi programokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtését, nyilvántartását, 

feldolgozását és értékelését, bedolgozik a  kompetenciájába tartozó programok helyzetéről szóló jelentések, 
tájékoztatók összeállításába.

– Részt vesz a  szakterületéhez kapcsolódó, a  tárcaszintű feladatokkal összefüggő kormány-előterjesztés 
tervezetének összeállításában, valamint az előterjesztések véleményezésében.

– Végzi a  szakterületéhez tartozó képességfejlesztési programok komplex szakmai információs adatvagyonának 
karbantartását, naprakész vezetését.

– Részt vesz a  honvédelmi programok területet érintő, beszámolók, jelentések, megkeresésekre adott válaszok 
összeállításának előkészítésében.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 HM tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

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

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

IV. Az Ön jogai:

A) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
mailto:zoltan.ujfaludi@hm.gov.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

http://www.naih.hu


252 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 1. szám

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelős: dr. Korom Renáta
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető
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