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A Kormány 399/2022. (X. 21.) Korm. rendelete
a NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint  
a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 
(a továbbiakban: Vbö.) 5. § 18. pontja, valamint 49. § (1) bekezdése szerinti szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. ágazati felelős szerv: a Nemzeti Intézkedési Rendszer (a továbbiakban: NIR) keretében alkalmazandó, valamely 

ágazat feladat- és hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős, 
e rendelet hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerv, amelyet a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye 
ágazati felelős szervként határoz meg,

2. együttműködő szerv: az  e  rendelet hatálya alá tartozó, a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében 
együttműködőként meghatározott, az  intézkedések végrehajtásában és a  NIR működtetésének 
támogatásában részt vevő szerv,

3. NATO válságreagálási intézkedés: az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) 
Válságreagálási Rendszerében előre kidolgozott és egyeztetett rendelkezés, amely tartalmazza a  NATO és 
a  nemzeti azonosító jelölést, az  intézkedés tárgyát, célját, a  felelőst, az  együttműködőt, a  háttérjogszabály 
megjelölését, a bevezetésre jogosultság szintjét, a szövetségesi, valamint a nemzeti feladatot,

4. Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye: a  NIR működtetéséhez szükséges, a  NATO válságreagálási és az  azzal 
összhangban álló nemzeti intézkedést összefoglalóan tartalmazó segédlet,

5. Nemzeti Intézkedési Rendszer: Magyarország válságkezelési döntéshozatali és végrehajtási rendszere, amely 
magában foglalja a NATO válságreagálási intézkedési rendszerének elemeit,

6. NIR alkalmazási időszak: a Vbö. 77. § (2) bekezdése szerinti esetben hozott intézkedés időszaka,
7. NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve,
8. nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv: a  honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szerv vagy 

szervezet, amely a  NATO válságkezelési tevékenységével összefüggésben összehangolja a  NIR végrehajtási 
feladatait, folyamatosan biztosítja a NATO-val való kapcsolattartást,

9. nemzeti válságreagálási intézkedés: a  nemzeti válságkezelési rendszerben kidolgozott rendelkezés, amely 
tartalmazza a  nemzeti azonosító jelölést, az  intézkedés tárgyát, célját, a  felelőst, az  együttműködőt, 
a háttérjogszabály megjelölését, a bevezetésre jogosultság szintjét, valamint a kapcsolódó nemzeti feladatot.

3. A NIR rendeltetése

3. §  A NIR rendeltetése a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolt működésének biztosítása, amelynek 
keretében biztosítja
a) a NIR alkalmazási időszakban a NATO válságreagálási intézkedés bevezetésének és végrehajtásának nemzeti 

szintű koordinációját,
b) a NATO válságreagálási intézkedés szövetségi szintű bevezetése kezdeményezésének koordinációját,
c) a NATO válságreagálási intézkedésben a  tagállamoktól kért feladat nemzeti szintű önálló végrehajtását és 

azokról a NATO, valamint tagállamai tájékoztatását,
d) a NATO válságreagálási intézkedés bevezetésével, módosításával és visszavonásával kapcsolatos döntés 

előkészítéséhez, a döntés végrehajtásához szükséges eljárási rend kialakítását, továbbá
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e) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye kiadása révén a  NATO válságreagálási intézkedés és a  nemzeti 
válságreagálási intézkedés alkalmazásával a  válságreagálási feladatra történő felkészülést és a  feladatok 
végrehajtását.

4. § (1) A NIR keretében a  NATO Válságreagálási Rendszer szerinti NATO válságreagálási intézkedés abban az  esetben 
vezethető be, ha az összhangban áll a magyar jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel.

 (2) A NIR keretében a NATO Válságreagálási Rendszer szerinti NATO válságreagálási intézkedésen kívüli egyéb nemzeti 
válságreagálási intézkedés is bevezethető.

5. §  A NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján 
kezdeményezheti a Kormánynál a NIR gyakorlás céljából történő alkalmazását. Az ágazati felelős szerv a felkészülési 
feladatot az együttműködő szerv bevonásával a saját feladat- és hatáskörében önállóan hajtja végre.

4. A NIR elemei

6. §  A NIR elemei
a) a NIR működtetésében részt vevő szervek, amelyek

aa) a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv,
ab) a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv,
ac) az ágazati felelős szerv,
ad) az együttműködő szerv;

b) a támogató infrastruktúra;
c) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye.

5. A NIR nemzeti koordinációja

7. § (1) A NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv feladatkörében eljárva
a) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium adatszolgáltatása alapján, szakmai 

együttműködés keretében figyelemmel kíséri a  NATO Válságreagálási Rendszerében, illetve válságreagálási 
intézkedésében történt változást, javaslatot tesz a  Kormány részére a  NIR ezzel történő összehangolására, 
a nemzeti feladat végrehajtására,

b) koordinálja az ágazati felelős szervek részéről a NIR szakértők és kapcsolattartók tevékenységét,
c) koordinálja a NIR-rel kapcsolatos felkészítési feladatok végrehajtását,
d) a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv, valamint az  ágazati felelős szervek bevonásával évente 

december 31-ig elvégzi a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálatát, 
amelynek eredményéről, a  NIR működésének tapasztalatairól, valamint az  ágazati felelős szerv által tett, 
a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedés módosítására, kiegészítésére, visszavonásra 
vonatkozó javaslatról a  következő év február 15-ig a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján 
tájékoztatja a Kormányt,

e) összehangolja a NIR működtetési feltételeinek folyamatos biztosításához kapcsolódó tevékenységet,
f ) felügyeli a NIR működését biztosító infrastruktúra kialakítását és fejlesztését.

 (2) A nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv a válsághelyzet kezelése érdekében
a) tájékoztatja a  Kormányt vagy a  nemzeti válságreagálási intézkedés bevezetésére jogosult szervet 

a válságreagálási intézkedések tagállami bevezetésére vonatkozó NATO kezdeményezésről,
b) szükség esetén a  feladat- és hatáskörében érintett ágazati felelős szerv egyetértésével javaslatot tesz 

a Kormány számára a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített intézkedés soron kívüli bevezetésére, 
annak felfüggesztésére vagy visszavonására, kivéve, ha a  bevezetés, a  felfüggesztés vagy a  visszavonás 
ágazati hatáskörbe tartozik,

c) kezdeményezi a  Kormánynál vagy a  nemzeti intézkedés bevezetésére jogosult szervnél a  Nemzeti 
Intézkedések Gyűjteményében rögzítetten túl további intézkedés bevezetését és a felelős szerv bevonását,

d) az ágazati felelős szervnél kezdeményezi a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, a  feladat- és 
hatáskörébe tartozó intézkedés bevezetését, végrehajtását, felfüggesztését vagy visszavonását,

e) tájékoztatja a  NATO szervét az  általa kezdeményezett válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos nemzeti 
álláspontról és a bevezetett nemzeti intézkedésről,

f ) javaslatot fogalmaz meg a  Kormány részére a  NATO válságreagálási intézkedés bevezetésének 
kezdeményezésére, vagy az abban foglalt, a tagállamtól kért feladat önálló nemzeti végrehajtására.
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6. Az ágazati válságreagálási intézkedések bevezetése és végrehajtása

8. § (1) Az  ágazati felelős szerv vezetője a  (2)  bekezdésben foglalt feladatait más ágazattal együttműködve, és a  Nemzeti 
Intézkedések Gyűjteményében kijelölt együttműködő szerv bevonásával hajtja végre.

 (2) Az ágazati felelős szerv vezetője a feladat- és hatáskörében eljárva
a) a NATO kezdeményezésére, vagy szükség esetén önállóan, a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív 

szerv egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, feladat- és 
hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés bevezetésére, annak felfüggesztésére vagy visszavonására,

b) irányítja a  Kormány által elrendelt nemzeti válságreagálási intézkedés és NATO válságreagálási intézkedés 
ágazati feladatának végrehajtását, koordinálja a  végrehajtásban együttműködő szervek tevékenységét, 
valamint végzi rendszeres felkészítésüket,

c) a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv útján javaslatot tesz a  NIR a  NATO Válságreagálási 
Rendszertől független, önálló nemzeti alkalmazására,

d) meghatározza az  irányítása, vezetése, felügyelete alatt működő szervnél a  Nemzeti Intézkedések 
Gyűjteményében feladatkörébe utalt válságreagálási intézkedés ágazati végrehajtásának rendjét, azonosítja 
a végrehajtásban együttműködő szervet,

e) az ágazati felelős szerv egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a  feladat- és hatáskörével összefüggő, 
de más ágazati felelős szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében 
szereplő intézkedés bevezetését, felfüggesztését vagy visszavonását az ágazati felelős szervnél,

f ) a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv előzetes egyetértésével a  nemzeti válságkezelést koordináló 
operatív szerv útján indokolással ellátott döntési javaslatot tesz, ha a  feladat- és hatáskörét érintő nemzeti 
válságreagálási intézkedés bevezetése a Kormány döntését igényli,

g) indokolással ellátott javaslatot tesz a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervnél 
a NATO Válságreagálási Intézkedések szövetségi szintű alkalmazásának kezdeményezésére,

h) kijelöli a  NIR ágazati kapcsolattartót és helyettesét, elérhetőségi adataikat naprakészen tartja, és megküldi 
a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv részére,

i) irányítja a NIR működtetésével kapcsolatos feladatra történő ágazati felkészülést,
j) saját költségvetésében tervezi a NIR ágazati alkalmazásához szükséges költséget, és szakterületén biztosítja 

a NIR ágazati működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételt,
k) indokolással ellátott javaslatot tesz a  NIR nemzeti koordinációjáért felelős szervnél a  Nemzeti Intézkedések 

Gyűjteményében foglalt intézkedés módosítására, kiegészítésére, hatályon kívül helyezésére,
l) irányítja a NIR működtetését biztosító ágazati infrastruktúra kialakítását, fenntartását és fejlesztését.

7. Az együttműködő szerv

9. §  Az együttműködő szerv vezetője
a) feladat- és hatáskörében intézkedik a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített együttműködési 

feladat végrehajtására, annak felfüggesztésére vagy befejezésére,
b) az irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet vonatkozásában irányítja a Kormány által bevezetett 

nemzeti válságreagálási intézkedés szerinti együttműködési feladat végrehajtását,
c) tájékoztatja az  ágazati felelős szervet a  nemzeti válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos együttműködési 

feladat végrehajtásáról, annak felfüggesztéséről vagy befejezéséről,
d) javaslatot tesz az  ágazati felelős szervnek a  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, de más 

együttműködő szerv vagy ágazati felelős szerv feladat- és hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés 
végrehajtásának, annak felfüggesztésének vagy befejezésének kezdeményezésére,

e) végrehajtja a nemzeti válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörébe tartozó felkészítési 
feladatot.

8. A NIR működtetését támogató infrastruktúra

10. §  A NIR működtetését támogató infrastruktúra elemeit
a) a működtetés során igénybe vett központi kormányzati és ágazati létesítmény (a továbbiakban: 

NIR létesítmény), valamint
b) az ágazati felelős szerv által alkalmazott kormányzati célú nyílt és minősített elektronikus hírközlési és 

informatikai rendszer és eszköz
alkotják.
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11. § (1) A NIR létesítmény biztosítja a NIR alkalmazásának időszakában a Kormány, a NIR működtetésében részt vevő szerv, 
és az  irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet részére a  megfelelő és biztonságos munkakörülményt, 
valamint a döntés előkészítéséhez és meghozatalához, a vezetéshez és az  irányításhoz szükséges technikai eszköz 
működéséhez szükséges feltételt.

 (2) A NIR létesítménye különösen:
a) a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmény, valamint
b) az ágazati felelős szerv vezetőjének irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet, valamint  

a Magyar Honvédség kijelölt létesítménye.

12. § (1) A NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz a  NATO szerve és a  NIR 
működtetésében részt vevő szerv közötti folyamatos, megbízható információáramlást és adattovábbítást, valamint 
a NIR működtetésében részt vevő szerv riasztását biztosítja.

 (2) A NIR működtetésében részt vevő szerv riasztása, valamint a  NIR működtetése során a  Nemzeti Intézkedések 
Gyűjteményében meghatározott, minősített adatnak nem minősülő válságreagálási intézkedésre vonatkozó 
információ továbbítására a  Magyarországon üzemeltetett vezetékes és mobil rádiótelefon-hálózat, valamint 
a feladatra kijelölt személyes kiértesítő szolgálat is alkalmazható.

 (3) A NIR működtetését támogató kormányzati elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz NIR-rel 
kapcsolatos alkalmazását a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv felügyeli.

9. A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye

13. § (1) A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye intézkedés- és előírásmintát tartalmaz a NATO Válságreagálási Rendszerben 
meghatározott intézkedéssel összhangban álló nemzeti válságreagálási intézkedés bevezetéséhez, a  nemzeti 
válságreagálási intézkedés bevezetéséért és végrehajtásáért felelős ágazati felelős szerv, az  együttműködő szerv, 
illetve az információvédelmi szempontból minősített, különleges eljárásrend meghatározásával.

 (2) A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye a  NATO Válságreagálási Rendszerben meghatározott intézkedéstől 
függetlenül alkalmazandó nemzeti válságkezelési intézkedést önálló fejezetben jeleníti meg.

14. §  A Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedés- és előírásminta időszakonkénti felülvizsgálatát és 
módosítását a  NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv, 
az ágazati felelős szerv és az együttműködő szerv bevonásával végzi.

10. A kapcsolattartás és az együttműködés rendje

15. § (1) A NATO Válságreagálási Rendszere alkalmazása során az Észak-atlanti Tanáccsal és bizottságaival a honvédelemért 
felelős miniszter a  külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, a  NATO-hoz delegált nemzeti képviseleten 
keresztül, a NATO más szervével a NATO kommunikációs eszközén keresztül tartja a kapcsolatot.

 (2) A NIR alkalmazása során a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv az  ágazati felelős szervvel a  kijelölt 
ágazati kapcsolattartó útján, az együttműködő szervvel az ágazati felelős szerven keresztül, illetve közvetlenül a NIR 
működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszeren és eszközön keresztül tartja 
a kapcsolatot.

 (3) A NIR alkalmazása során a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv közvetlen kapcsolatot is létesíthet 
az ágazati együttműködő szervvel az ágazati felelős egyidejű értesítésével.

 (4) A bevezetett nemzeti intézkedés végrehajtása során az  együttműködő szervek közötti koordinációt az  érintett 
ágazati felelős szervek szervezik meg.

 (5) A NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz működési zavara esetén 
annak elhárításáig a NIR működtetésében közreműködő szervek futárszolgálat útján tartják a kapcsolatot.

11. Értesítési és riasztási rend

16. § (1) Ha a  NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve a  tagállamnál válságreagálási intézkedés bevezetését 
kezdeményezi, és a  kezdeményezés nem a  nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervhez érkezik, 
a  kezdeményezés fogadója a  NIR nemzeti koordinációjáért felelős szervet tájékoztatja. A  NIR nemzeti 
koordinációjáért felelős szerv ezt követően a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervet, valamint az ágazati 
felelős szervet haladéktalanul tájékoztatja.

 (2) Ha a  NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által kezdeményezett valamely válságreagálási intézkedés 
bevezetéséhez a  Kormány döntése szükséges, a  NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv erről haladéktalanul 
előterjesztést készít.
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 (3) A NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által kezdeményezett válságreagálási intézkedéssel összhangban 
álló nemzeti válságreagálási intézkedés Magyarország általi bevezetéséről vagy visszavonásáról a  nemzeti 
válságkezelést koordináló operatív szerv a  NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv tájékoztatása mellett 
haladéktalanul tájékoztatja a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szervét.

17. §  A NIR működtetésében részt vevő szerv riasztását a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv
a) a kormányügyelet,
b) az ágazati felelős szerv által megadott ügyeleten keresztül a  NIR működtetését támogató elektronikus 

hírközlési és informatikai rendszer és eszköz vagy
c) futárszolgálat
útján végzi.

18. §  A 8. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kezdeményezés alapján született kormányzati döntést a nemzeti válságkezelést 
koordináló operatív szerv haladéktalanul, a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, a NATO-hoz delegált 
nemzeti képviseleten keresztül juttatja el a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szervéhez.

12. Záró rendelkezések

19. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

20. §  Hatályát veszti a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer 
rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a  közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a polgári védelmi kötelezettségről

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári védelmi szolgálat elrendelése és ellátása

1. § (1) Ha a katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés esetén az állampolgári kötelezettségen alapuló 
ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének szükségessége a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak érdekében 
felmerül, a Kormány ülésének összehívását haladéktalanul kezdeményezni kell.

 (2) Ha a  Kormány ülésének összehívása akadályba ütközik, vagy az  súlyos kárral fenyegető késedelemmel járna, 
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett – rendeli el a polgári 
védelmi szervezetek részleges alkalmazását, valamint ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére 
kötelező határozatot adhat ki.

2. § (1) Katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés időszakában a  Kormány vagy a  katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter intézkedése alapján, illetékességi területe vonatkozásában a helyi védelmi bizottság 
elnöke, illetve a  területi védelmi bizottság elnöke határozatban rendelheti el a  települési, illetve a  területi polgári 
védelmi szervezet bevonását.

 (2) Halasztást nem tűrő esetben a  települési polgári védelmi szervezet alkalmazására a  polgármester, a  fővárosban 
a  főpolgármester (a  továbbiakban együtt: polgármester) is rendelkezhet az  illetékes helyi védelmi bizottság 
elnökének, illetve területi védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett.

 (3) A  polgári védelmi szervezet alkalmazásáról a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetőjét, 
valamint a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
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3. §  A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, a polgári védelmi célra használt járművet, egyéb technikai 
eszközt és létesítményt a polgári védelem 1. melléklet szerinti nemzetközi megkülönböztető jelzésével kell ellátni.

4. §  Mentési munka során gondoskodni kell a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról.

5. §  A kötelezett a Vbö. 12. § (8) bekezdésében foglalt ok fennállását a szolgálati igazolványával, munkáltatói vagy orvosi 
igazolással, illetve más, hitelt érdemlő módon bizonyíthatja.

2. A polgári védelmi határozat és a fellebbezés szabályai

6. §  A polgármester, a területi védelmi bizottság elnöke, a helyi védelmi bizottság elnöke a polgári védelmi feladatnak 
e rendeletben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

7. §  Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére kötelező határozatot az  írásbeli vagy szóbeli közlés 
akadályoztatása esetén hirdetményi közlés útján kell kézbesíteni, vagy közhírré kell tenni.

8. §  Az azonnal végrehajthatónak nyilvánított, szóbeli közléssel kihirdetett határozat ellen a  polgári védelmi szolgálati 
kötelezettséggel érintett személy a  határozat írásba foglalásáig a  helyszínen, jegyzőkönyvbe mondás útján is 
terjeszthet elő fellebbezést. A  jegyzőkönyvbe mondott fellebbezést az  elsőfokú hatóság soron kívül felterjeszti 
a másodfokú hatóságnak, amely arról 24 órán belül döntést hoz, és az elsőfokú hatóság útján értesíti az ügyfelet.

3. A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés

9. § (1) A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 
irányítása alatt polgári védelmi felkészítés működik, amely kiterjed katasztrófa és fegyveres összeütközés 
időszakában irányadó polgári védelmi feladatra, a  feladat végrehajtására, valamint az  ehhez szükséges 
készletképzés követelményének kidolgozására. A  polgári védelmi felkészítés tematikáját, tárgykörét, óraszámát 
külön jogszabály állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti polgári védelmi felkészítésen részt vesz
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya,
b) a központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet tagja,
c) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének teljes 

állománya,
d) a területi védelmi bizottság és a helyi védelmi bizottság tagja,
e) a polgármester,
f ) a polgármester által kijelölt, a védekezési feladatban közreműködő referens,
g) az önkéntes mentőszervezet tagja.

 (3) A  polgári védelmi felkészítés részét képezi a  fegyveres összeütközéssel kapcsolatos speciális felkészítés, amelyet 
legalább évente, a  polgármester számára legalább ötévente, a  Magyar Honvédség állományából kijelölt oktató 
közreműködésével kell szervezni.

 (4) A polgári védelmi felkészítést
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állománya, továbbá a  polgári védelmi szervezet, a  területi 

védelmi bizottság, helyi védelmi bizottság, valamint az  önkéntes mentőszervezet tagja, az  egészségügyért 
felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének állománya vonatkozásában 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi, és
aa) központi felkészítés keretében vagy
ab) területi, illetve területi jogállású szervei útján

 hajtja végre,
b) a polgármester, a polgármester által kijelölt védekezési feladatban közreműködő referens esetében a területi 

védelmi bizottság éves terve szerint kell megvalósítani, ahol a  felkészítés tervezését, szervezését és 
végrehajtását a területi védelmi bizottság iránymutatása szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
vagy területi jogállású szerve – a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi 
igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének közreműködésével – szervezi és hajtja végre.

10. §  A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a  területi védelmi bizottság illetékességi területe 
vonatkozásában felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezet létrehozásáért. 
A  területi polgári védelmi szervezetet a  területi védelmi bizottság elnöke – a  katasztrófavédelmi és a  honvédelmi 
elnökhelyettesének közreműködésével – alakítja meg.
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11. §  A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a  polgármester illetékességi területe 
vonatkozásában a  Vbö.-ben meghatározott feladaton túl a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 
bevonásával legalább háromévente ellenőrzi és értékeli a  települési és munkahelyi polgári védelmi szervezet 
felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét.

12. §  A polgári védelmi szervezetbe beosztott személy esküt vagy fogadalmat tesz. Az  eskü vagy fogadalom szövegét 
a 2. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A  polgári védelmi szervezet tagjának felkészüléséről a  polgármester kiképzésre, valamint gyakorlatra történő 
beosztással gondoskodik.

 (2) A  kiképzést lehetőleg a  kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben kell 
megtartani.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti felkészítésre szóló felhívást a  kötelezett részére a  kiképzés vagy a  gyakorlat időpontját 
megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni.

14. § (1) A  kötelezett a  Vbö. 11.  § (2)  bekezdése szerinti felmentésre irányuló kérelmet az  annak alapjául szolgáló ok 
megjelölésével együtt a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőző öt napon belül jelenthet be és igazolhat.

 (2) A  felmentés alapjául szolgáló ok mérlegelése során figyelembe kell venni különösen a  kötelezett egészségi 
állapotát, munkaköri kötelezettségei ellátásának fontos vagy halaszthatatlan voltát, továbbá a  polgári védelmi 
kiképzés, gyakorlat sajátosságait, annak halaszthatatlanságát vagy megismételhetőségét.

4. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelzése
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2. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelmi eskü vagy fogadalom szövege

„Én, ………… esküszöm/fogadom, hogy Magyarország védelme és biztonságának megőrzése érdekében a polgári 
védelmi feladatok ellátásában legjobb tudásom szerint részt veszek. Magyarország polgárai és a  létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme érdekében szolgálati kötelezettségeimet teljesítem. Az emberi életet és méltóságot 
mindenkor tiszteletben tartom. Minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal Magyarország javát szolgálom.”

(Az esküt tevő egyéni meggyőződése szerint)

„Isten engem úgy segéljen!”

A Kormány 404/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági képzések szabályairól

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 
szerinti feladatok ellátásában részt vevő személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésének célja 
az összkormányzati válságkezelésre történő felkészítés megvalósítása.

 (2) A  védelmi és biztonsági igazgatási képzés a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által támasztott 
követelmények szerint
a) védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyam,
b) védelmi és biztonsági céltanfolyam vagy
c) védelmi és biztonsági igazgatási szakértő szakmai képzés
útján teljesítendő.

 (3) A (2) bekezdés szerinti képzési formákon részt vevők köre:
a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének állománya,
b) a központi államigazgatási szerv és a  Magyar Honvédség védelmi és biztonsági feladatok ellátására kijelölt 

személyi állománya,
c) a Vbö. 49. § (1) bekezdésében meghatározott szerv védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselője,
d) a védelmi és biztonsági tevékenységre való települési szintű felkészülés keretében kijelölt referens,
e) az önkéntes jelentkezés alapján részt vevő személy.

 (4) A  (3)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti állomány számára a  védelmi és biztonsági igazgatási képzés teljesítése 
a munkakör betöltéséhez szükséges követelményként előírható.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésével kapcsolatos követelmény 
meghatározása körében a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve meghatározza és hivatalos 
elérhetőségén közzéteszi a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés
a) felépítését,
b) szakmai témakörét és annak súlyozását,
c) szakmai tartalmát, amely magában foglalja a védelmi és biztonsági igazgatás szabályozásának ismertetését, 

valamint az  összkormányzati válságkezelés és az  igazgatás különleges jogrendi működésének 
feladatrendszerét,

d) elméleti és gyakorlati óraszámát,
e) számonkérési módozatának főbb elemeit, valamint
f ) tartalmi felülvizsgálatára és a továbbképzési céllal való megismétlésére vonatkozó követelményeket.

 (6) A  védelmi és biztonsági igazgatási feladatok végrehajtására kötelezett személy képzésen, felkészítésen való 
részvételét a  foglalkoztató szerv vezetője – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével egyeztetve – 
tervezi és biztosítja.

 (7) A védelmi és biztonsági igazgatási képzés szakmai ellenőrzésére a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
jogosult.
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2. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzést a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) által 
szervezett képzés keretében kell teljesíteni, amelynek eredményes elvégzését az NKE az irányadó jogszabály szerinti 
tanúsítvány kiállításával igazolja.

 (2) Az NKE a védelmi és biztonsági igazgatási képzés helyzetéről, további fejlesztéséről, illetve javasolt módosításáról 
szükség szerint – de legalább évente egy alkalommal – egyeztet a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével.

 (3) Az  NKE az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzés tartalmának kidolgozását, illetve a  képzés elindítását és 
folytatását a (2) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével 
folyamatosan egyeztetve látja el.

3. §  Az e rendeletben foglalt képzési forma nem érinti a jogszabályban meghatározott ágazati képzés és továbbképzés 
rendszerét.

4. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatási képzés kialakításához, szervezéséhez, megvalósításához szükséges feltételeket 
az NKE – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével együttműködésben – megvizsgálja, és az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 120 napon belül a  fejlesztés és forrás biztosításához szükséges kormányzati döntésre 
nézve a fenntartója útján javaslatot terjeszt a Kormány elé.

 (2) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés teljesítésére kötelezettnek az  e  rendelet hatálybalépését követő  
egy éven belül, az 1. § (3) bekezdésében meghatározott beosztásba újonnan kinevezett személynek a kinevezését 
követő egy éven belül meg kell kezdenie a megjelölt képzést.

 (3) Az  1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzést a  teljesítésére kötelezettnek a  védelmi és biztonsági igazgatási 
szakértő szakmai képzésre vonatkozó programkövetelmény nyilvántartásba vételét követő egy éven belül,  
az ezt követően kötelezettnek a kötelezést követő egy éven belül, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
által koordinált módon kell megkezdeni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 
szerinti ellátási kötelezettségeiről

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az 1.  melléklet szerinti gazdasági társaságot az  ott meghatározott termék és szolgáltatás tekintetében ellátási 
kötelezettség terheli
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet,
b) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv,
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és
d) a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság fegyveres biztonsági őrsége
vonatkozásában.

2. §  Az 1.  § a)–c)  pontjában meghatározott szerv irányítását ellátó miniszter és az  1.  § d)  pontjában meghatározott 
gazdasági társaság felett a  tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve a  tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vezetője 
(a  továbbiakban együtt: irányító kormánytag) minden év július 30-ig írásban tájékoztatja a  Védelmi Tanácsot 
az 1. melléklet szerinti terméket és szolgáltatást érintő, következő évre tervezett, valamint a beszerzés évét követő 
két év vonatkozásában előre jelezhető – a  termék vagy szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit is tartalmazó  –  
igényeiről.
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3. § (1) Az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat gyakorló kormánytag (a továbbiakban: 
miniszter) a 2. §-ban foglaltak ismeretében minden év szeptember 30-ig tájékoztatást ad a Védelmi Tanács részére 
az  1.  melléklet szerinti termék és szolgáltatás tekintetében a  következő év vonatkozásában fennálló gyártási 
kapacitásról, tartozék és szolgáltatás elérhetőségéről, valamint a tervezett egységárról.

 (2) Ha az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat nem kormánytag gyakorolja, akkor 
az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  tulajdonosi jogokat gyakorló szervet irányító vagy felügyelő miniszter 
kormánytag gyakorolja.

4. §  Az irányító kormánytag a  3.  §-ban foglaltak ismeretében minden év november 30-ig tájékoztatja a  minisztert 
az 1. melléklet szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó következő évi tényleges beszerzési igényekről.

5. §  Az irányító kormánytag a  4.  §-ban foglalt beszerzési igényt meghaladóan az  év közben felmerülő, az  1.  melléklet 
szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó esetleges többletigényről tájékoztatja a  minisztert, aki intézkedik 
az  igénynek az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság általi teljesíthetőségének megvizsgálásáról, és a  vizsgálat 
eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatja az irányító kormánytagot.

6. §  Az 1.  § a)–d)  pontjában meghatározott szerv az  1.  melléklet szerinti termék és szolgáltatás megrendelése során 
megvizsgálja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke szerinti feltételek fennállását.

7. §  A Kormány az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságot a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról 
szóló törvény szerinti rendvédelmi szervvel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben fennálló ellátási 
kötelezettsége alól a Védelmi Tanács előterjesztése alapján mentesítheti.

8. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a  honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes 
ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az ellátási kötelezettség hatálya alá eső termék és szolgáltatás, valamint az ellátási kötelezettséggel 
terhelt gazdasági társaság

A B

1. Termék és szolgáltatás megnevezése Gazdasági társaság megnevezése

2. CZ Bren2 gépkarabély változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

3. SCORPION géppisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

4. CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

5. CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

6.
Az A:2–A:5 mezőben foglalt termékhez kapcsolódó gyári nagyjavítási 
szolgáltatás

HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.
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A Kormány 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló  
2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés r) és s)  pontjában, valamint 73/B.  § i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
15. pontjában, valamint a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/B. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
a) 3/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)” szöveg,
b) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében az „MH ÖHP” szövegrész helyébe az „MHP LEP” szöveg,
c) 3/A. § (3) bekezdésében az „MH ÖHP-hez” szövegrész helyébe az „MHP LEP-hez” szöveg
lép.

2. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésében 
a „telefonszámáról (faxszámáról)” szövegrész helyébe az „elektronikus elérhetőségéről” szöveg lép.
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3. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő 
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos 
eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való 
részvételi jogosultság feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró 
szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „1952. évi III. törvény 396. §-ában” szövegrész helyébe a „2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 

6. pontjában” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

(a  továbbiakban:  HM) védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára” szövegrész helyébe 
a „honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szakmai felsővezető” szöveg,

c) 4.  § (4)  bekezdésében a  „HM” szövegrész helyébe a  „honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium” szöveg

lép.

4. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel 
kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás 
részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § b)  pontjában a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 36.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdésében és 7.  § (1)  bekezdésében a „36.  § (1)  bekezdés c)  pontjában” szövegrész helyébe 
az „59. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg

lép.

5. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló miniszteri rendelet” szövegrész 
helyébe a „honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó 
eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti a  honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában az „(a továbbiakban: Étv.)” szövegrész.

6. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti szervezet;
b) honvédségi szervezet: a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti szervezet;”

9. §  A honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában a „38. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdése” szöveg lép.
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7. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában, 33.  § (7)  bekezdés b)  pontjában és 3.  melléklet I. Központi finanszírozásúak táblázat 
11.3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam 
folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a  magyar állam folytonosságát és 
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az  őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „honvédelemért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, valamint 3.  § (3)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

9. A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és 
a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, 
fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek 
engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő 
tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és 
a  mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e  tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 
267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a  továbbiakban: MH ÖHP)” szövegrész 

helyébe az „a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)” szöveg,
b) 10.  § (1)  bekezdésében az „MH ÖHP parancsnokának” szövegrész helyébe az „MHP LEP parancsnokának” 

szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében az „MH ÖHP parancsnoka” szövegrész helyébe az „MHP LEP parancsnoka” szöveg
lép.

10. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem jogosultak kompenzációra az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, 
az  államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az  elkülönített állami pénzalapokat 
kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok.”

14. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében az  „MH területileg illetékes katonai igazgatási 
szervezeténél” szövegrész helyébe az „MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti az  önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a  munkáltatót megillető támogatásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja.
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11. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 23.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 48. §-a” szöveg lép.

12. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015 (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelem: az  Lrtv. alapján európai vagy nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú elektronikus információs rendszer vagy kizárólag elektronikus 
információs rendszer működésétől függő kijelölt képesség, amelyek működésképtelenné válása vagy 
megsemmisülése a  honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza, és nem vagy csak 
a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető.”

18. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelemek esetében az  ágazati ellenőrzést 
koordináló szerv és a  helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv feladatait a  honvédelmi célú elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.”

19. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  illetékes ágazatban ki nem jelölt ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem védelmét 
a  helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az  elektronikus információs rendszerek biztonságának 
felügyeletét ellátó hatóság az ágazati ellenőrzést koordináló szerv koordinálásával és az 5. § (2) bekezdése szerinti 
szervek szükség szerinti bevonásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján – az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében 
meghatározott komplex ellenőrzés keretében – ellenőrzi oly módon, hogy a  létfontosságú rendszerelem legalább 
5  évente kerüljön ellenőrzésre. Az  éves ellenőrzési tervet az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv a  tárgyévet 
megelőző év november 30-ig állítja össze. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják.”

20. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  létfontosságú rendszerelemek fokozott nemzeti és szövetségi védelmének megtervezése és megszervezése 
céljából a javaslattevő hatóság a nyilvántartó hatóságok által kezelt adatbázisokból biztosítja a szükséges adatokat, 
információkat a  fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett honvédségi szervek, valamint 
az érintett honvédségi szervek útján az illetékes NATO szervek részére.”

21. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében 
ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a  rendszerelem legalább 
5  évente ellenőrzésre kerüljön. Az  éves ellenőrzési tervet az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv a  tárgyévet 
megelőző év november 30-ig állítja össze. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják.”

22. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja)
„g) a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságot.”
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23. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a (2) bekezdés szerint bevonni tervezett szervet a helyszíni ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban értesíti a bevonásról.”

24. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „60” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az  „és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.  § 

(2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok” szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdésében a „(2) és” szövegrész,
c) 3. § (2) bekezdése.

13. A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1.  § 19.  pont f )  alpontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 10. § és a 26. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés 
j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében az  Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 
2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123.  § (2)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a foglalkoztatás-felügyeletről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 12/A.  § (3a) és (3b)  bekezdésében, 20.  §-ában a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 14. § (5) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet  
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1.  § (2h)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

3. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön 
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. 
rendelet 1.  § b)  pontjában a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az  egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § c) pontja.

4. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2/T.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa)  alpontjában a  „megyében, megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a  „vármegyében, vármegyeszékhelyen” 
szöveg lép.

7. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11/A.  § (4)  bekezdésében 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.
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5. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes 
kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény” szöveg lép.

9. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

6. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek 
ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény” szöveg lép.

11. §  A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

7. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában 
a  közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 1.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja” szöveg lép.

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

13. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134.  §-a a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatójának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott végzettséggel 
és szakképzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal kell rendelkeznie, továbbá legalább 
százhúsz órás továbbképzés keretében el kell sajátítania a honvédelmi alapismeretek vagy a katonai alapismeretek 
oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.”

9. A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló  
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, 
valamint az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 14.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja” szöveg lép.
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10. A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű  
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a  különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és 
a  hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 1.  § c)  pontjában 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

11. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

16. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § a) és b) pontjában, 2. melléklet 1. és 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. alcím címében, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 1.  melléklet címében, 2.  melléklet címében, 3.  melléklet 

címében, 3.  melléklet 1.2., 2.2. és 3.2.  pontjában, 4/A.  melléklet 2.  pontjában a  „megyében” szövegrész 
helyébe a „vármegyében” szöveg,

c) 4. melléklet 4. pontjában és 5. melléklet 2.2.2. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

17. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 
4. melléklet címében a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 11a.  pontja” szövegrész helyébe a  „honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg lép.

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 35.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 35.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 36.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 55.  § 

(3)  bekezdés d)  pontjában, 98.  § b)  pontjában, 101.  § (2)  bekezdésében, 1.  melléklet C) táblázat 
A:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 73. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

19. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 113. §-ában a „honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 6. §, a 9. §, a 11. §, a 16. § és a 18. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 411/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való 
felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezetre, valamint
b) a védelmi és biztonsági feladat ellátására jogszabályban kijelölt postai szolgáltatóra (a továbbiakban: kijelölt 

postai szolgáltató)
terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1. követelménytámasztó szerv:

a) a kormányzati igazgatási szerv vezetője,
b) a rendvédelmi szerv vezetője,
c) a Magyar Honvédség esetében a honvédelemért felelős miniszter,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter,
e) az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlés elnöke,
f ) a szövetséges fegyveres erők tekintetében a honvédelemért felelős miniszter,
g) a nemzetgazdaság és a  társadalom működése tekintetében az  adott ágazatért felelős, feladat- és 

hatáskörrel rendelkező miniszter,
h) a bíróságok esetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
i) a lakosság ellátása tekintetében az illetékes területi védelmi bizottság elnöke,

2. különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet,
3. postai szolgáltatás: a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 3.  § 

(1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás,
4. védelmi és biztonsági célú felkészítés: a  kijelölt postai szolgáltató munkavállalója védelmi és biztonsági 

tudatosságának és ismeretének naprakészen tartása és fejlesztése jogszabályban meghatározott képzési 
rendszer, valamint saját képzés keretében,

5. védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet: a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
a) 5. § 4. pontja szerinti helyi védelmi bizottság,
b) 5. § 11. pontja szerinti területi védelmi bizottság,
c) 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági szervezet,
d) 49. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti szerv, valamint
e) 1. mellékletében meghatározott védett kommunikációs feltételek biztosítására kötelezett szerv.

2. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítéssel kapcsolatos kötelezettségei

2. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatának ellátása érdekében a  feladat- és 
hatáskörrel rendelkező védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet erre vonatkozó rendelkezése 
alapján
a) a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmény szerint 

kölcsönösen együttműködik más kijelölt postai szolgáltatóval,
b) a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményt kezeli,
c) személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, terrorcselekmény, valamint hadiállapot vagy 

honvédelmi válsághelyzet kihirdetésének alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének megelőzése, 
hatásának csökkentése érdekében rendkívüli biztonsági intézkedést készít elő és hajt végre,

d) elsődlegesen a  védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet részére postai szolgáltatást 
biztosít, nemzetközi szerződésből eredő feladat megvalósítása érdekében intézkedést készít elő és hajt végre, 
a fennmaradó kapacitásával a nemzetgazdaság, valamint a lakosság postai szolgáltatási igényét elégíti ki.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltatót e  rendelet alapján terhelő kötelezettség nem vonatkozik a  postai szolgáltató által, 
a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységre.
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3. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  postai szolgáltatás tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során 
együttműködik a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezettel. Tevékenységét úgy látja el, hogy 
a postai szolgáltatás megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, a követelménytámasztó szerv által 
meghatározott szerint a postai szolgáltatás hozzáférhető legyen.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatát folyamatosan végzi, védelmi és 
biztonsági célú tervet (a továbbiakban: terv) készít, azt naprakészen tartja, a  tevékenységet időszakonként 
gyakorolja.

 (3) A  postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység idejére történő 
felkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltató rendelkezésre álló erőforrását – átcsoportosítással – a postai szolgáltatás 
rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig veszi igénybe.

3. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének felelősei és feladataik

4. §  A postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakban és összehangolt védelmi tevékenység idején történő ellátására 
való felkészülés magában foglalja
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó felkészülési feladatot,
b) a kijelölt postai szolgáltató által történő bevezetésre tervezett Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedés és más rendkívüli 
biztonsági intézkedés előkészítését,

c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalék és a kijelölt postai szolgáltatónál rendelkezésre 
álló erőforrás és terv ellenőrzését,

d) a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez szükséges adat aktualizálását,
e) a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő fejlesztési munka 

felmérését, gyorsítását vagy átütemezését,
f ) a különleges jogrendi időszakban és az  összehangolt védelmi tevékenység idején rendkívüli intézkedés 

bevezetésére jogosult személy által meghatározott elsőbbséggel rendelkező szervezet igényének folyamatos 
biztosítása érdekében a kijelölt postai szolgáltató munkarendje átszervezésének előkészítését,

g) a követelménytámasztó szerv által meghatározottak szerint a  postai szolgáltatás korlátozásának 
előkészítését, valamint

h) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által meghatározott követelmény érvényesítését 
az a)–g) pont szerinti feladat ellátása során.

5. §  A kijelölt postai szolgáltató a  különleges jogrendi időszak és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való 
felkészítése érdekében felméri
a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatra való felkészültségét,
b) a kijelölt postai szolgáltató együttműködőképességét,
c) a terv meglétét és végrehajthatóságát,
d) a szükséges szervezet és felszerelés meglétét, valamint alkalmazhatóságát,
e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladat végrehajthatóságát, valamint
f ) a postai szolgáltatás korlátozása bevezetésének előkészítettségét.

6. §  A miniszter
a) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltató honvédelmi felkészítését, a  honvédelemért felelős miniszterrel 

egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó 
követelményrendszert,

b) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltató katasztrófavédelmi felkészítését, a  katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, 
tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltató védelmi 
és biztonsági célú felkészítését,

d) a postai szolgáltatásra vonatkozó követelményrendszer meghatározásánál érvényre juttatja a  védelmi és 
biztonsági érdeket,

e) a honvédelemért felelős miniszterrel, a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és 
az  egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben megszervezi a  kijelölt postai szolgáltató különleges 
jogrendi időszakra és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítési feladata végrehajtását, 
ellenőrzését és gyakoroltatását,

f ) meghatározza a  postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység 
idejére történő átállításának feltételét és rendjét, intézkedik azok végrehajtásáról,

g) ellátja a  NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő részvétellel 
összefüggő postai vonatkozású feladatot,
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h) a honvédelemért felelős miniszterrel, a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és 
az  egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a  kijelölt postai szolgáltatóra 
vonatkozóan az  ingatlan, a  szolgáltatás, a  technikai eszköz és a  személyi állomány igénybevételének 
legmagasabb mértékét, valamint

i) felügyeli és ellenőrzi a  kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tervének kidolgozását, ennek 
keretében egyeztetést folytat a  honvédelemért felelős miniszterrel, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és az egészségügyért 
felelős miniszterrel.

7. §  A honvédelemért felelős miniszter
a) intézkedik a  futár- és tábori postaszolgálat felkészítése és a  kijelölt postai szolgáltatóval történő 

együttműködés iránt,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatóval szemben a  hadiállapot és az  összehangolt védelmi tevékenység 

idejére támasztott követelmény kidolgozásában, valamint együttműködési feladatának ellátásában,
c) összehangolja a  honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei postai szolgáltatási igényeit a  különleges 

jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítés keretében,
d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltató felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében 

és végrehajtásában,
e) a honvédelmi igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a  postai szolgáltatás különleges 

jogrendi időszaki és összehangolt védelmi tevékenység idejére szóló tervezéséhez, a  kijelölt postai 
szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat, valamint

f ) egyezteti az a)–e) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

8. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a  különleges jogrendi időszakra és 
az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészülés keretében összehangolja a  védelmi és biztonsági 
feladat ellátásában részt vevő szervezetek postai szolgáltatási igényeit.

9. §  A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
a) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzeti időszaki felkészítésére vonatkozó követelmény 

kidolgozásában és együttműködési feladatának megoldásában,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltató terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásában, a  rendkívüli 

biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,
c) összehangolja az  irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek postai szolgáltatási igényeit a  veszélyhelyzetre 

való felkészülés keretében,
d) közreműködik a  kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos 

ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és végrehajtásában,
e) közreműködik az  intézkedési terv kidolgozásában, a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló 

nemzeti intézkedés és más rendkívüli biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek 
meghatározásában,

f ) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a  postai szolgáltatás 
veszélyhelyzeti időszaki tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási 
rendszer működéséhez szükséges adatot, valamint

g) egyezteti az a)–f ) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

10. §  Az egészségügyért felelős miniszter
a) részt vesz a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató 

terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris 
és toxikus anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

b) részt vesz a honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató terve honvédelmi 
intézkedési részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris és toxikus 
anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

c) részt vesz a járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a  postai szolgáltatás biztosításához 
szükséges terv kidolgozásában,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatónak a  különleges jogrendi időszakra és az  összehangolt védelmi 
tevékenység idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és 
lebonyolításában, valamint

e) egyezteti az a)–d) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.



1414 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 11. szám 

11. §  A védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet a  postai szolgáltatási igényét minden év 
február  15-éig aktualizálva megküldi a  miniszter részére. A  miniszter az  összesített igényeket – szükség esetén 
egyeztetés lefolytatását követően – megküldi a  kijelölt postai szolgáltatónak és a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

4. Adat szolgáltatása a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez

12. §  A Postatv.-ben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően a  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és 
biztonsági célú felkészítés keretében
a) a szolgáltatói hozzáférési pontról,
b) a postai hálózatról,
c) a hálózati hozzáférésről,
d) a postai létesítményről, valamint
e) a postai szolgáltatásról
adatot szolgáltat a Hatóságnak a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában 
és rendszerességgel.

5. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének követelménye és rendje

13. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés során biztosítja, hogy
a) a postai hálózat és az egyetemes postai hálózat a védelmi és biztonsági igényeket kielégítse, valamint
b) a kijelölt postai szolgáltató által kialakított szolgáltatói hálózati hozzáférési pont a kijelölt postai szolgáltatók 

között átrendezhető legyen.
 (2) A postai szolgáltatás átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételét az érintett szerv együttműködése 

alapján készíti elő a  kijelölt postai szolgáltató a  2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feladat 
elsődlegességének biztosításával.

14. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  tervet a  miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
dolgozza ki. A  terv tartalmazza a  kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tevékenységére vonatkozó, 
személyi és anyagi erőforrást is tartalmazó működési szabályait.

 (2) A  terv a  kijelölt postai szolgáltató sajátosságának megfelelő, működési szabályokról rendelkező részből, valamint 
a személyi és technikai erőforrást meghatározó mellékletből áll.

 (3) A kijelölt postai szolgáltató gondoskodik arról, hogy
a) a terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az  abban foglaltakat megismerje és begyakorolja, 

valamint
b) a tervben meghatározott feladatot végrehajtó személyi állomány és technikai eszköz rendelkezésre álljon.

15. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  különleges jogrendi időszaki és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére 
vonatkozó feladatának teljesítéséhez a  védelmi és biztonsági célú felkészítés keretében a  saját állományából 
kialakított és felkészített szervezetet működtet.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a kijelölt postai szolgáltató elméleti és gyakorlati felkészítést tart 
éves felkészítési terv alapján.

6. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

17. § (1) A  tervet első alkalommal a  védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott határidőn belül készíti el a kijelölt postai szolgáltató.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott védelmi és biztonsági tárgyú tervdokumentumban foglaltakat 
a kijelölt postai szolgáltató az (1) bekezdés szerinti terv elkészültéig alkalmazza.

18. §  Hatályát veszti a  postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, 
működési feltételeiről szóló 103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területi védelmi bizottság

1. § (1) A  területi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a  védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő, 
döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik a döntés végrehajtásában.

 (2) A területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési feltételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal biztosítja, 
valamint ellátja a gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatot.

 (3) A  területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrást 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A  pénzügyi forrás felhasználása a  területi védelmi 
bizottság által jóváhagyott éves feladat- és pénzügyi terv alapján történik. Az abban foglaltak teljesítéséről a területi 
védelmi bizottság elnöke évente, a  tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol a  honvédelemért felelős 
miniszternek és a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének.

2. §  A területi védelmi bizottság az  illetékességi területén, a  szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
alapján együttműködik a honvédelmi igazgatási és a kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint 
a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervvel, szervezettel.

3. §  A területi védelmi bizottság elnöke
a) felel a megyei, fővárosi szintű védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáért,
b) irányítja a hibrid fenyegetéssel szembeni ellenálló képesség növelésének területi szintű feladatait,
c) koordinálja a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladat végrehajtását,
d) koordinálja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos területi feladat végrehajtását,
e) gyakorolja a polgári védelemmel, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos hatáskört,
f ) biztosítja a  területi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint 

a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét,
g) a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét, valamint 

a főpolgármestert és a polgármestert a hatáskörükbe tartozó feladat végrehajtására utasíthatja,
h) meghatározza a katasztrófák elleni védekezés (a továbbiakban: védekezés) területi feladatát, ellenőrzi annak 

végrehajtását, illetve kezdeményezi a területi polgári védelmi erő bevonását,
i) hatáskörét meghaladó esetben, a védekezéssel összefüggésben az ágazati koordinációs szerv, összehangolt 

védelmi tevékenység esetén a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján kezdeményezi 
a Kormány döntését,

j) az ágazati koordinációs szerv, összehangolt védelmi tevékenység esetén a  védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szerve útján – ha az  intézkedés késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, közvetlenül 
a katonai szervezet parancsnoka vagy a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezető 
ügyeleti szolgálata útján – kezdeményezi a Magyar Honvédség védekezésbe történő bevonását,

k) illetékességi területén gondoskodik a helyreállítás sorrendjének és ütemének megvalósításáról,
l) intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,
m) meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,
n) koordinálja a humanitárius segély elosztását.

4. §  A területi védelmi bizottság állapítja meg
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a  védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő 

kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információ továbbításának követelményeit,
b) a helyi védelmi bizottság által létrehozandó munkacsoport és az általa kezelendő iratok körét,
c) a helyi védelmi bizottság, valamint az  általa létrehozandó munkacsoport tagjának, a  polgármester, 

a honvédelmi referens és a közbiztonsági referens védelmi és biztonsági felkészítésének követelményét,
d) a gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának 

korlátozására, az ingatlan és a szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,
e) a területi védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szervezet tevékenységét, a  feladat 

koordinációját, valamint az együttműködés rendjét.
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5. §  A területi védelmi bizottság irányítási jogkörét a titkársága közreműködésével látja el a helyi védelmi bizottság felett.

6. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 53.  § (1)  bekezdése szerinti jogkörében – együttműködve 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és a  katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter által vezetett minisztériummal – ellenőrzi a  területi védelmi és biztonsági igazgatás feladatainak 
végrehajtását.

 (2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzés keretében vizsgálja és értékeli
a) a védelmi és biztonsági feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,
b) a védelmi és biztonsági felkészítés intézkedési tervét,
c) a nemzetgazdaság erőforrása védelmi célú felkészítésének tervezését,
d) a döntés jogszerűségét,
e) a vezetési feltétel meglétét,
f ) az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,
g) a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,
h) a területi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és a felkészítés végrehajtását,
i) a területi védelmi bizottság működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrás felhasználásának 

jogszerűségét és célszerűségét, valamint
j) a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

7. § (1) A területi védelmi bizottság rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén kijelölt szervnél a védelmi és biztonsági 
feladat végrehajtását.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzést a  területi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a  területi 
államigazgatási szerv bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli
a) a védelmi és biztonsági feladat végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,
b) az intézkedési terv kidolgozását és végrehajthatóságát,
c) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének tervezését,
d) az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtásával összefüggő döntést,
e) a vezetési feltétel meglétét,
f ) az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,
g) a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,
h) a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és felkészítés végrehajtását,
i) a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerűségét és célszerűségét,
j) a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

8. § (1) A  területi védelmi bizottság munkaszervezete a  területi védelmi bizottság titkársága, amely a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalban, a területi védelmi bizottság elnökének közvetlen alárendeltségében működő, osztály jogállású 
szervezet.

 (2) A  területi védelmi bizottság titkársága a Magyar Honvédség vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába 
tartozó titkárból, titkárhelyettesből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott személyekből áll.

 (3) A  területi védelmi bizottság titkárságát a  területi védelmi bizottság titkára vezeti, akit akadályoztatása esetén 
a titkárhelyettes helyettesít.

9. § (1) A  területi védelmi bizottság titkárát – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének, a  területi 
védelmi bizottság elnökének és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek az előzetes egyetértésével –  
a  honvédelemért felelős miniszter nevezi ki a  Magyar Honvédség vagy a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
állományából.

 (2) A területi védelmi bizottság titkárává legalább főtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhető ki. A kinevezés 
az  érintett személy szolgálati viszonyának megszűnésével vagy más személynek az  (1)  bekezdés szerint a  területi 
védelmi bizottság titkárává történt kinevezésével a  kinevezési okiratban a  titkári feladat megkezdésére 
meghatározott kezdőnapon szűnik meg.

 (3) A  területi védelmi bizottság titkárhelyettesére a  területi védelmi bizottság elnöke tesz javaslatot a  védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjével, a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és 
a honvédelemért felelős miniszterrel való egyeztetést követően.

 (4) A területi védelmi bizottság titkárhelyettesét – a (3) bekezdés szerinti egyeztetésben érintettek egyetértése esetén –, ha
a) a Magyar Honvédség állományába tartozik, a honvédelemért felelős miniszter,
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozik, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
jelöli ki.
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 (5) A területi védelmi bizottság titkárságának további foglalkoztatottját a fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja 
jelöli ki.

10. § (1) A  területi védelmi bizottság a  szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint rendszeresen, de legalább 
évente két alkalommal ülésezik.

 (2) A területi védelmi bizottság elnöke a területi védelmi bizottság ülésére állandó meghívottként tanácskozási joggal 
meghívja
a) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetőjét,
b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat 

ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjét, katasztrófavédelmi feladat tekintetében 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti egységének vezetőjét,

c) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét,
d) a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szerv megyei vezetőit, 

a  nemzetbiztonsági védelem alá eső szerv és létesítmény biztonsági védelméért felelős szerv területi 
vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi bizottságnak,

e) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság területileg illetékes vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi 
bizottságnak,

f ) a Magyar Honvédség parancsnoka által a  területi védelmi bizottsággal együttműködésre kijelölt katonai 
szervezet parancsnokát,

g) az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes vezetőjét,
h) országos közút kezelését, üzemeltetését ellátó szerv vagy szervezet területi vezetőjét,
i) a területi illetékességébe tartozó helyi védelmi bizottság elnökét, valamint
j) az a)–i) pont szerinti vezető által kijelölt képviselőt.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott személyen kívül a területi védelmi bizottság elnöke meghívja azt, akinek a területi 
védelmi bizottság ülésén való jelenlétét indokoltnak tartja.

11. § (1) A  területi védelmi bizottság a  védelmi és biztonsági igazgatási operatív tevékenységének támogatása érdekében 
operatív munkaszervet működtet, amely az  illetékességi területén lévő helyi védelmi bizottság melletti  
helyi operatív munkaszervvel folyamatosan együttműködik.

 (2) A területi védelmi bizottság az operatív munkaszervének bevonásával
a) intézkedéséről folyamatosan tájékoztatja az ágazati koordinációs szervet és annak operatív szerve vezetőjét, 

összehangolt védelmi tevékenység esetén a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által 
működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központot,

b) végrehajtja a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, összehangolt védelmi tevékenység esetén 
a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központ által 
meghatározott mentési feladatok koordinálását, összehangolását,

c) irányítja a védekezésben részt vevő szerv tevékenységét, és koordinálja a felajánlást,
d) kezdeményezheti más megye vagy a  főváros polgári védelmi szervezetének alkalmazását, továbbá  

a Magyar Honvédség közreműködését,
e) illetékességi területén működő területi államigazgatási szerv részére a  védekezéssel és a  felkészüléssel 

összefüggő feladatot határozhat meg a védekezés feladatainak összehangolása érdekében, valamint
f ) felügyeli és koordinálja a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos területi szintű tevékenységet.

 (3) Az  operatív munkaszerv ügyrendjét saját maga állapítja meg, amelyet a  területi védelmi bizottság vezetője  
hagy jóvá.

2. A helyi védelmi bizottság

12. § (1) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi.
 (2) A  helyi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a  fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a  védelmi és biztonsági 
feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik 
a döntés végrehajtásában.

 (3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezető-helyettese látja el.
 (4) A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a honvédelemért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője jelöli ki.  
A  helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az  jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és 
vállalja, hogy a  kijelöléstől számított két éven belül a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási 
szakirányú képesítést nyújtó képzésén megkezdi és az előírt határidőre befejezi a tanulmányait.
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 (5) A  helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesét a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervének vezetője jelöli ki a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy helyi szervének állományából. A helyi 
védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesévé az  jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel és  
tiszti rendfokozattal rendelkezik.

 (6) A járási hivatalvezető-helyettest titkári feladata ellátásában a területi védelmi igazgatási szerv rendszeres felkészítés 
és továbbképzés formájában támogatja. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármester védelmi és 
biztonsági igazgatási feladata ellátásában.

13. §  A helyi védelmi bizottság az  illetékességi területén, a  szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint együttműködik a  honvédelmi igazgatási és a  kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint 
a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervezettel.

14. §  A helyi védelmi bizottság elnöke
a) felel a helyi szintű védelmi és biztonsági igazgatási feladatok összehangolásáért,
b) biztosítja a helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételét,
c) biztosítja a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszerének, valamint egyéb, védelmi és biztonsági 

célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszernek a folyamatos működőképességét,
d) meghatározza a  védekezés helyi feladatát, ellenőrzi annak végrehajtását, illetve kezdeményezi a  települési 

polgári védelmi erő bevonását,
e) irányítja a védekezésben részt vevő polgármester tevékenységét,
f ) meghatározza a helyreállítás sorrendjét és ütemét,
g) intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,
h) meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,
i) biztosítja a  helyi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint 

a  védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét, 
folyamatosan üzemképes állapotban tartott, a  járási hivatal infrastruktúrájára alapuló vezetési pontot  
tart fenn.

15. §  A helyi védelmi bizottság elnöke a helyi védelmi bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívja
a) a járási székhely polgármesterét,
b) a helyi védelmi bizottság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személyt,
c) azt, akinek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja.

16. §  A helyi védelmi bizottság – a területi védelmi bizottság iránymutatása alapján – meghatározza
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével az  illetékességi területén működő védelmi és biztonsági feladat 

ellátásában részt vevő szerv kiértesítésének, riasztásának, készenlétfokozásának, valamint az  információ 
továbbításának rendjét,

b) a létrehozandó munkacsoport szervezetét és működését, a munkacsoport által kezelendő iratot,
c) a polgármester, a  honvédelmi és a  közbiztonsági referens, valamint a  védelmi és biztonsági feladat 

ellátásában részt vevő helyi szerv vezetője tartózkodási helyének bejelentése és nyilvántartása rendjét,
d) a polgármesteri hivatalnál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményét,
e) a gazdasági és anyagi szolgáltatás körében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának 

korlátozására, az ingatlan és szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,
f ) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szerv és 

szervezet tevékenységét, a feladatok koordinációját, az együttműködés rendjét.

3. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervezetek

17. § (1) A  védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet biztosítja a  jogszabályban előírt védelmi és 
biztonsági feladat végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételt, aminek érdekében
a) intézkedési tervet készít a  Kormány, a  feladat- és hatáskör szerinti miniszter, a  területi védelmi bizottság, 

a helyi védelmi bizottság és a polgármester rendelkezése szerint,
b) kialakítja a védelmi és biztonsági feladata ellátásához szükséges szervezeti és működési rendet,
c) minisztériumtól érkező megkeresés, illetve a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének 

megkeresése esetén védelmi és biztonsági tisztviselőt, valamint védelmi és biztonsági feladat ellátásáért 
felelős szervezeti egységet jelöl ki,
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d) végrehajtja a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló, feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti 
intézkedést, rendszabályt, amelynek eredményéről az elrendelőt tájékoztatja,

e) részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatási felkészítés kormányzati, területi feladattervében meghatározott 
gyakorlaton, valamint részt vesz a részére meghatározott képzésen és felkészítésen,

f ) működteti az eseményfigyelő és jelzőrendszert.
 (2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének megkeresésére kijelölt védelmi és biztonsági tisztviselő feladata

a) a szervezeten belüli védelmi és biztonsági szakmai tevékenység támogatása,
b) a vezetői döntés szakértői hátterének biztosítása és
c) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével történő kapcsolattartás.

4. A védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés települési szintű feladatai

18. § (1) A  polgármester a Vbö. 58.  § (2)  bekezdés e)  pontjára figyelemmel a  védelmi és biztonsági feladat ellátására való 
felkészülés és a védekezéssel összefüggő feladat ellátása érdekében honvédelmi referenst, valamint közbiztonsági 
referenst jelölhet ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti feladatot a polgármester döntése alapján egy személy is elláthatja.

19. § (1) Honvédelmi referensként a polgármester a honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában közreműködő, 
legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyt jelölhet ki.

 (2) Honvédelmi referens kijelölése a 200 főt meghaladó lakosságszámú településen nem mellőzhető.
 (3) A  közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a  honvédelmi referenst. 

Megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 
gyakorolja.

 (4) A  honvédelmi referens részt vesz a  védelmi és biztonsági igazgatás területi vagy helyi szerve által szervezett 
honvédelmi képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton.

 (5) A  honvédelmi referens a  polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a  polgármester 
honvédelmi feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ennek keretében a  felkészülés 
időszakában
a) részt vesz a települési honvédelmi terv elkészítésében,
b) közreműködik a településen végrehajtandó katonai igazgatási feladat szervezésében és végrehajtásában,
c) részt vesz a feladatkörét érintő képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton,
d) közreműködik a honvédelmi nevelés települési feladatának szervezésében és végrehajtásában,
e) részt vesz a települést érintő honvédelmi gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
f ) részt vesz a települést érintő polgári védelmi feladat, illetve gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
g) közreműködik a lakosság honvédelmi felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,
h) közreműködik a  katonai hagyományápolással, hadisírgondozással kapcsolatos települési feladat 

szervezésében és végrehajtásában,
i) részt vesz a honvédelmi tárgyú rendezvényen,
j) kapcsolatot tart a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködő 

más szervvel és szervezettel, közreműködik az ezen szerv által kért, honvédelmi és katonai igazgatási tárgyú 
adatszolgáltatás végrehajtásában.

20. § (1) Közbiztonsági referensként a  polgármester a  védekezésre való felkészülés, a  védekezés, a  helyreállítás szakmai 
feladatában, továbbá rendvédelmi feladatában közreműködő, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező 
személyt jelölhet ki.

 (2) A  katasztrófavédelmi szempontból I. vagy II. veszélyességi osztályba sorolt településen közbiztonsági referens 
kijelölése nem mellőzhető.

 (3) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a közbiztonsági referenst, 
megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 
gyakorolja.

 (4) A  közbiztonsági referens a  kijelölését követő 90 napon belül köteles elvégezni a  közbiztonsági referensi 
tanfolyamot, és azon vizsgabizonyítványt szerezni.

 (5) A  közbiztonsági referens polgári védelmi felkészítésének tematikáját, tárgykörét, óraszámát külön jogszabály 
állapítja meg.
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 (6) A  közbiztonsági referens a  polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a  polgármester 
védekezési feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, aminek keretében a  felkészülés 
időszakában
a) részt vesz a települési (fővárosi kerületi) veszélyelhárítási terv elkészítésében,
b) a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítésen,
c) közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,
d) figyelemmel kíséri a  lakosság veszélyhelyzettel kapcsolatos, a  helyi sajátosságról és a  tanúsítandó 

magatartási szabályról történő tájékoztatását,
e) közreműködik a  lakossági riasztó és riasztó-tájékoztató végpont működőképességének és 

karbantartottságának ellenőrzésében,
f ) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása 

során szakmai javaslattal segíti a polgármester döntését,
g) részt vesz a  polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szervezetbe történő 

beosztásában, a szervezet kiképzésének és gyakorlatának előkészítésében és lebonyolításában,
h) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatról, valamint
i) kapcsolatot tart a  hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a  katasztrófák elleni védekezésben közreműködő 

más szervvel és szervezettel.
 (7) A közbiztonsági referens a védekezés időszakában

a) előkészíti a  polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntését a  lakosság és a  létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme érdekében,

b) kapcsolatot tart a  védekezést irányító és a  védekezésben közreműködő szervvel, és erről tájékoztatja 
a polgármestert,

c) előkészíti a  polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szolgálatra kötelező 
határozatát és a települési polgári védelmi szervezet alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatot,

d) részt vesz a kitelepítés, a kimenekítés, a befogadás és a visszatelepítés feladatában.
 (8) A közbiztonsági referens a helyreállítás időszakában

a) közreműködik a vis maior eljárásban,
b) részt vesz a kárfelmérésben, és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntését,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a  helyreállítási és újjáépítési munka helyzetét, amelyről rendszeresen 

tájékoztatja a polgármestert,
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmánnyal és adománnyal kapcsolatos feladatban,
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenység ellenőrzésében.

5. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 22. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) Az  1.  § (1)–(3)  bekezdésében, a  3.  § a)  pontjában, a  8.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  9.  § (3)  bekezdésében,  
a  10.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, valamint a  12.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

 (2) A 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételének általános szabályai

1. §  Ez a  rendelet a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 
(a  továbbiakban: Vbö.) szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülési feladatokat, 
a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kijelölésének, igénybevételének a  szabályait, az  előzetes 
szerződéskötés szabályait, valamint a  hadkiegészítő és toborzó központ, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv, 
a  területi védelmi bizottság, a  polgármester, a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel érintett 
jogosultságait és kötelezettségeit szabályozza.

2. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve összehangolja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre 
való felkészüléssel kapcsolatos, e  rendelet szerinti tevékenységek megvalósítását, ellenőrizheti a  gazdasági és 
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő esemény, feladat állapotát.

 (2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve összehangolja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
Vbö. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénybevételi hatóság által történő elrendelését, teljesítésének a rendjét, 
valamint a folyamatban részt vevő szervek, szervezetek kapcsolódó feladatait.

3. §  A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség felkészülési feladatának teljesítése során a  hadkiegészítő és 
toborzó központ és a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve – kérelemre – tájékoztatja egymást 
az igénybevételre kijelölt ingatlanról, ingó dologról, szolgáltatásról és technikai eszközről.

4. § (1) A  Vbö. 14.  § (2)  bekezdésében meghatározott valamely gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
e  rendeletben foglaltak szerinti, hatósági határozatban történő elrendelését megelőzően a  feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szerv a  gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételére a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra 
kötelezhető érintettel előzetesen szerződést vagy más együttműködési megállapodás köthet.

 (2) A gazdasági és anyagi szolgáltatás az (1) bekezdés szerinti biztosítása esetén a Vbö. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti igénybevételi hatóság az  adott gazdasági és anyagi szolgáltatást továbbiakban nem jelölheti ki, 
kötelezettségként nem rendelheti el, kivéve, ha a  védelmi és biztonsági érdek érvényesítése megköveteli, vagy 
a gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevétele más módon nem biztosítható.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti szerv az  (1)  bekezdés szerinti szerződés megkötéséről, valamint megszűnéséről 
haladéktalanul tájékoztatja a  területi védelmi bizottság elnökét, a  polgármestert, valamint a  hadkiegészítő és 
toborzó központot.

5. § (1) A  Vbö. 15.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti igénybevételi hatóság a  Vbö. 15.  § (2)  bekezdésében foglaltak 
szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésről szóló döntését
a) az állami működés, a  kormányzás és az  alapvető fontosságú kormányzati szolgáltatás folytonosságának, 

illetve
b) a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen egyéb termelési és szolgáltatási tevékenységet 

végző természetes személy vagy gazdasági társaság működésének fenntartása
érdekében hozhatja meg, ha ez  honvédelmi vagy katasztrófavédelmi szempont mérlegelése alapján célszerűbb, 
mint a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének elrendelése.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti mérlegelés kiterjed a  honvédelmi szervezet és a  katasztrófavédelmi szerv működésének 
biztosíthatóságára, ellátásukhoz és tevékenységük hatékonyságához fűződő szempontra.

6. § (1) A  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére az  ingatlan, illetve a  technikai eszköz tulajdonosa, 
birtokosa, használója, és a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyával rendelkezni jogosult kötelezhető.

 (2) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget az igénybevételt elrendelő határozatban megállapított helyen és 
időpontban, vagy a  határozat átadásakor haladéktalanul teljesíteni kell, technikai eszköz esetében 
az 1. mellékletben meghatározott rendeltetésszerű állapotban történő átadásnak megfelelően.



1422 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 11. szám 

 (3) Az  igénybevételt elrendelő határozattal kötelezett a  gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítését befolyásoló 
valamennyi változást, tényt a Vbö. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igénybevételi hatóságnál haladéktalanul 
bejelenti.

 (4) A  gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, valamint a  gazdasági és anyagi szolgáltatás 
teljesítésekor az átvevő jegyzőkönyvet vesz fel. Az átvevő a jegyzőkönyvben rögzíti
a) az átvevő személyét, azonosításra alkalmas adatait,
b) a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyát, azonosítására alkalmas adatait, teljesítésének helyét, idejét,
c) az igénybevételt elrendelő határozat számát,
d) harmadik személynek a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogát,
e) a gazdasági és anyagi szolgáltatás ellenértékét, ha az megállapítható, továbbá
f ) minden olyan tényt vagy adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából lényegesnek tart.

 (5) Ha a  gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgya ingatlan vagy technikai eszköz, annak átadása esetén 
a  jegyzőkönyvben rögzíteni kell pontos vagy becsült értékét, állapotát, a  célra való alkalmasságát, valamint 
a közüzemi fogyasztásmérő átadáskori állását is.

2. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételének megszűnése

7. § (1) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség akkor szűnik meg, ha
a) az igénybevételt elrendelő határozat kiadásának indoka megszűnt,
b) az igénybevétel megkezdése után olyan körülmény merült fel, amelynek alapján az igénybevételt elrendelő 

határozat meghozatala kizárt lett volna, vagy
c) az igénybevételt elrendelő határozatban megjelölt határidő lejárt.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott körülményről való tudomásszerzést, illetve az  (1)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő 8 napon belül a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
tárgyának a  kötelezett vagy más átvételre jogosultként megjelölt személy részére történő visszajuttatásáról azon 
szerv gondoskodik, amely a  gazdasági és anyagi szolgáltatást ezen időpontban vagy azt megelőzően utoljára 
igénybe vette.

 (3) Ha a (2) bekezdés alapján az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség tárgyát a Vbö. 15. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

 (4) A  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnésekor vagy a  gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség tárgyának visszaadásakor az átadó a 6. § (4) bekezdése szerinti tartalommal jegyzőkönyvet vesz fel.

3. A gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos elektronikus közszolgáltatások

8. § (1) Az  ügyfélkapus regisztrációval rendelkező gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett az  adatszolgáltatási 
kötelezettségét az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog, 
technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság, hadkiegészítő és toborzó központ, valamint 
a polgármester részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikus úton is teljesítheti.

 (2) A  hivatali kapus regisztrációval rendelkező igénybevevő a  gazdasági és anyagi szolgáltatás kijelölésére, illetve 
igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét az  ingatlan fekvése, illetve a  szolgáltatásra kötelezett 
székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog, technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság, 
hadkiegészítő és toborzó központ, valamint a polgármester részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül, elektronikus úton is megküldheti.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás és kérelem elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása 
érdekében az  ingatlan fekvése, illetve a  szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog, 
technikai eszköz helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal elektronikus hatósági ügyintézési portálján 
az  illetékes területi védelmi bizottság, a  honvédelemért felelős minisztérium elektronikus hatósági ügyintézési 
portálján a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve elhelyezi a gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatót és a  rendszeresített elektronikus formanyomtatványt 
a kitöltéshez szükséges keretprogrammal együtt.

4. A gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési rendelkezés

9. §  A védelmi és biztonsági igazgatás központi, területi, helyi és települési feladatának végrehajtásához a gazdasági és 
anyagi szolgáltatás biztosítása érdekében az ingatlanról, a szolgáltatásról és a technikai eszközről kezelhető adatot 
a Vbö. 3. mellékletében meghatározottakon túl a 2. melléklet tartalmazza.
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II. FEJEZET
A HONVÉDELMI CÉLÚ GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

5. Értelmező rendelkezések

10. §  E fejezet alkalmazásában
1. honvédelmi célú igénybevétel: az  igénybevevő által a  honvédelmi érdek kielégítése céljából, hadiállapot 

kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően, hadiállapot, honvédelmi válsághelyzet, váratlan 
támadás idejére vagy szövetségesi kötelezettség teljesítése érdekében elrendelt, a kijelölt ingatlan, technikai 
eszköz, más ingóság birtokbavétele, illetve gazdasági szolgáltatás használatba vétele,

2. igénybevevő: a Vbö. 49. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi és biztonsági feladatellátásban részt vevő 
szerv és a  honvédségi szervezet, amely részére gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség keretében 
honvédelmi célú igénybevételt rendelnek el,

3. hadkiegészítő és toborzó központ: a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség biztosítása érdekében, 
az ellenőrzés lebonyolításában, a kötelezettel történő kapcsolattartásban, a védelmi és biztonsági igazgatási 
szerv munkájának támogatása érdekében eljáró katonai igazgatás területileg illetékes szerve.

6. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének felkészülési feladatai

11. §  A területi védelmi bizottság a  hatáskörében kijelölt ingatlanról, szolgáltatásról és technikai eszközről 
az  igénybevételt elősegítő nyilvántartást a Vbö. 3.  mellékletében, valamint a  3. és 4.  mellékletben meghatározott 
adattartalommal vezeti.

12. § (1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén az igénybevétel tervezése érdekében
a) ingatlan, ingó dolog és szolgáltatás esetén a  területi védelmi bizottság határozatban a  Vbö. 64.  § 

(1) bekezdése,
b) technikai eszköz esetén a  hadkiegészítő és toborzó központ határozatban a  honvédelmi adatkezelésekről 

szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 30. § (2) bekezdés a) pontja
alapján egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett ingatlan, 
ingó dolog, szolgáltatás, illetve technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az  azzal rendelkezni jogosult, valamint 
a szolgáltatást nyújtó számára.

 (2) Az  egyszeri adatszolgáltatást elrendelő határozatot a  területi védelmi bizottság elnöke postai vagy elektronikus 
úton megküldi a hadkiegészítő és toborzó központnak és a kötelezettnek.

 (3) A  hadkiegészítő és toborzó központ parancsnoka az  egyszeri adatszolgáltatást elrendelő határozatot 
a kötelezettnek küldi meg.

 (4) A  kötelezett az  adatközlést elrendelő határozatban megállapított határidőn belül az  adatszolgáltatást postai vagy 
elektronikus úton teljesíti.

13. § (1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés érdekében
a) ingatlan és szolgáltatás esetén a területi védelmi bizottság határozatban a Vbö. 64. § (1) bekezdése,
b) technikai eszköz esetén a  hadkiegészítő és toborzó központ határozatban a  Haktv. 30.  § (2)  bekezdés 

a) pontja
alapján rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett 
ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, valamint a szolgáltatást 
nyújtó számára.

 (2) A  területi védelmi bizottság rendszeres adatszolgáltatásra kötelező határozata öt példányban készül, amelynek 
egy-egy példányát megküld az  igénybevevőnek, az  ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a  szolgáltatásra 
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, a  szolgáltatásra kötelezettnek, 
valamint a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 68.  § 
d) pontja szerinti feladata ellátása érdekében az  igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó 
központnak.

 (3) A  hadkiegészítő és toborzó központ parancsnoka a  rendszeres adatszolgáltatásra kötelező határozatát megküldi 
az igénybevevőnek, a technikai eszköz tulajdonosának, birtokosának, az azzal rendelkezni jogosultnak, a technikai 
eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság elnökének és a polgármesternek.

 (4) Az  igénybevételre kijelölt ingatlan, szolgáltatás adatait a  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett évente 
március  1-ig az  ingatlan fekvése, szolgáltatás esetében a  szolgáltatás helye szerint illetékes területi védelmi 
bizottságnak a rendszeresített formanyomtatványon postai vagy elektronikus úton küldi meg.
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 (5) Az  ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint 
illetékes területi védelmi bizottság az  igénybevételre kijelölt ingatlannal, szolgáltatással kapcsolatos rendszeres 
adatszolgáltatásról – az  adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az  adatok 
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az  igénybevevőt, valamint a  16.  § (3)  bekezdése szerinti esetben 
az igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi bizottságot.

 (6) A  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a  tulajdonában, birtokában lévő – honvédelmi célra kijelölt – technikai 
eszközt évente március 1-ig bejelenti a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó 
központnak a rendszeresített formanyomtatvány postai vagy elektronikus úton történő megküldésével.

 (7) A  hadkiegészítő és toborzó központ az  igénybevételre kijelölt technikai eszközzel kapcsolatos rendszeres 
adatszolgáltatásról – az  adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az  adatok 
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az  igénybevevőt, valamint a  16.  § (4)  bekezdése szerinti esetben 
a technikai eszköz helye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központot.

 (8) A  területi védelmi bizottság és a  hadkiegészítő és toborzó központ év közben is kezdeményezheti az  adatok 
pontosítását, amelyet a szolgáltatásra kötelezett a (4) és (6) bekezdés szerinti módon teljesít.

7. A hatósági ellenőrzés szabályai

14. § (1) A  honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén a  hatósági ellenőrzést az  ingatlan fekvése szerint, 
szolgáltatás esetén a  szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes területi védelmi 
bizottság, valamint a  technikai eszköz helye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ rendelheti el és 
folytathatja le a  bejelentés valódiságának ellenőrzése, illetve az  ingatlan, a  szolgáltatás és a  technikai eszköz 
igénybevételre történő alkalmasságának megállapítása érdekében.

 (2) A hatósági ellenőrzésről a kötelezettet a helyszíni szemle időpontja előtt legalább 30 nappal értesíteni kell.
 (3) A  helyszíni ellenőrzést – az  (1)  bekezdés szerint jogosult szerv – helyszíni bizottság közreműködésével végzi. 

A helyszíni bizottság elnöke ingatlan és szolgáltatás ellenőrzése esetén a területi védelmi bizottság, technikai eszköz 
ellenőrzése esetén a  hadkiegészítő és toborzó központ által kijelölt személy, tagjai a  tulajdonos vagy 
meghatalmazott képviselője, az  igénybevevő, és az  ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a  szolgáltatásra 
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármester.

8. Az igénybevételi célú kijelölés eljárási szabályai

15. § (1) Az  igénybevevő az  ingatlan, az  ingó dolog, a  szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére vonatkozó kérelmét – 
a  rendszeresített formanyomtatványon két példányban –, a  technikai eszköz igénybevételi célú kijelölésére 
vonatkozó kérelmét – a  rendszeresített formanyomtatványon egy példányban – a  Hvt. 68.  § d)  pontja szerinti 
feladata ellátása érdekében az  igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ 
vezetőjéhez postai vagy elektronikus úton nyújtja be.

 (2) Ha az  igénybevevő a  Hvt. 3.  § 15.  pontja szerinti honvédségi szervezet, a  kérelem megküldésére a  Magyar 
Honvédség belső, zárt informatikai hálózata is használható.

 (3) A hadkiegészítő és toborzó központ az ingatlan, az ingó dolog, illetve a szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére 
vonatkozó kérelem egy példányát megküldi az  igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi bizottság 
elnökének.

 (4) A kérelem tartalmazza
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel módját, technikai eszköz esetében az  átadásra történő előállítását vagy az  azzal végzett 

szolgáltatást,
c) az igénybevétel, illetve az előállítás helyét a pontos cím megjelölésével,
d) szolgáltatás esetében annak jellegét és mennyiségét,
e) ingatlan esetében az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolását, nagyságát, befogadóképességét,
f ) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését, mennyiségét, technikai adatait,
g) a technikai eszközzel ellátandó szolgáltatási tevékenység részletes tartalmát.

16. § (1) Igénybevételi célra a  3. és 4.  mellékletben meghatározott, valamint a  védekezéshez szükséges feltétel 
megteremtését biztosító egyéb, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható ingatlan, ingó dolog, 
technikai eszköz vagy szolgáltatás jelölhető ki. A védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb, 
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható vagyonelem kijelölését a kijelölő hatóság a védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szervével előzetesen egyezteti.

 (2) Ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás kijelölése esetén a  területi védelmi bizottság, technikai eszköz kijelölése 
esetén a  hadkiegészítő és toborzó központ a  kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megvizsgálja 
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a  benyújtott kérelmet, és ez  alapján tájékoztatja az  igénybevevőt a  kijelölési eljárás megkezdéséről, vagy annak 
elutasításáról.

 (3) Ha a területi védelmi bizottság illetékességi területén a kérelemnek megfelelő ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás 
igénybevételre nem jelölhető ki, a  területi védelmi bizottság az  igénybevételre történő kijelölés érdekében más 
területi védelmi bizottságot keres meg, és erről postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevevőt.

 (4) Ha a  hadkiegészítő és toborzó központ illetékességi területén a  kérelemnek megfelelő technikai eszköz 
igénybevételre nem jelölhető ki, a  hadkiegészítő és toborzó központ ennek megállapításától számított 8 napon 
belül az igénybevételre történő kijelölés érdekében másik hadkiegészítő és toborzó központot keres meg, és erről 
postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevevőt.

 (5) Ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás kijelölése esetén a területi védelmi bizottság a nyilvántartásából kiválasztja 
a kérelemnek megfelelő ingatlant, ingó dolgot vagy szolgáltatást és az igénybevételre történő kijelölésről, valamint 
szükség esetén a  rendszeres adatszolgáltatásra történő kötelezésről határozatban rendelkezik, amelyről 8  napon 
belül tájékoztatja az  igénybevevőt. A  területi védelmi bizottság a  kijelöléssel egyidejűleg az  ingatlan, ingó dolog 
vagy szolgáltatás tulajdonosát, birtokosát, az  azzal rendelkezni jogosultat a  Hvt. 38.  § (4)  bekezdése alapján 
meghagyásba vonja.

 (6) Technikai eszköz kijelölése esetén a hadkiegészítő és toborzó központ a nyilvántartásából kiválasztja a kérelemnek 
megfelelő technikai eszközt és az  igénybevételre történő kijelölésről, valamint szükség esetén a  rendszeres 
adatszolgáltatásra való kötelezésről határozatban rendelkezik, amelyről 8 napon belül tájékoztatja az igénybevevőt.

 (7) Az  (5)  bekezdés szerinti határozatot a  területi védelmi bizottság postai vagy elektronikus úton kézbesíti 
az igénybevevőnek, az ingatlan fekvése szerinti, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, 
fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, az  ingatlan, ingó dolog vagy a  szolgáltatás tulajdonosának, 
birtokosának vagy az  azzal rendelkezni jogosultnak, valamint a  Hvt. 68.  § d)  pontja szerinti feladata ellátása 
érdekében az igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központnak.

 (8) A  (6)  bekezdés szerinti határozatot a  hadkiegészítő és toborzó központ postai vagy elektronikus úton kézbesíti 
az  igénybevevőnek, a  technikai eszköz tulajdonosának, birtokosának vagy az  azzal rendelkezni jogosultnak, 
a technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság elnökének és a polgármesternek.

17. §  Az igénybevevő postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az  igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás 
esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog esetén annak helye szerint illetékes 
területi védelmi bizottságot, technikai eszköz esetén az azt kijelölő hadkiegészítő és toborzó központot, ha a részére 
kijelölt ingatlan, ingó dolog, szolgáltatás, illetve technikai eszköz igénybevételére a továbbiakban nincs szükség.

18. § (1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség időbeni 
teljesítése érdekében az  igénybevételi hatóság elrendelheti a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
tárgyának legfeljebb 30 napos készenlétben tartását.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tényleges teljesítését 
az igénybevételi hatóság külön határozatban rendeli el.

19. §  Honvédelmi célú kijelölés esetén a  kötelezett a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését 
befolyásoló minden változást, tényt – különösen a kijelölt ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás időközben történt 
elidegenítését, a  technikai eszköz elidegenítését vagy forgalomból történt kivonását – az  elrendelő számára 
haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított 8 napon belül az  erről szóló okirat másolatának postai vagy 
elektronikus úton történő megküldésével bejelenti.

20. §  A honvédelmi célú kijelölés megszűnése esetén az erről szóló határozatot a kijelölést elrendelő hatóság hozza meg, 
amelyet valamennyi kijelöléssel érintettel közöl.

9. A honvédelmi célú igénybevétel elrendelésének eljárási szabályai

21. § (1) A  területi védelmi bizottság határozatban rendeli el a  3.  melléklet szerinti, valamint a  védekezéshez szükséges 
feltétel megteremtését biztosító egyéb, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható ingatlan, ingó 
dolog vagy szolgáltatás igénybevételét. A  hadkiegészítő és toborzó központ vezetője határozatban rendeli el 
a 4. melléklet szerinti, valamint a védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb technikai eszköz 
igénybevételét.

 (2) A  szövetséges fegyveres erőkkel történő hazai együttműködés esetében, ellátásuk céljából az  igénybevételt 
a honvédelmi miniszter határozatban rendeli el.
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22. § (1) Az  igénybevevő az  ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét 
a  rendszeresített formanyomtatványon az  igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi bizottság 
elnökéhez, technikai eszköz igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét a  rendszeresített 
formanyomtatványon a  székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ 
vezetőjéhez postai vagy elektronikus úton történő megküldéssel vagy személyes kézbesítés útján nyújtja be.

 (2) Az igénybevétel elrendelésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) az ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás megnevezését és helyét,
b) az ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
c) az igénybevétel várható időtartamát,
d) az igénybevétel vagy az előállítás helyét és idejét a pontos cím megjelölésével,
e) az igénybevétel módját,
f ) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését és mennyiségét,
g) a technikai eszközzel végzendő szolgáltatási tevékenység 24.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti részletes 

tartalmát.

23. §  Az igénybevételt elrendelő határozatot a  területi védelmi bizottság elnöke megküldi az  igénybevevő székhelye 
szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központnak és az  igénybevevőnek, az  ingatlan fekvése vagy 
a  szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog helye szerint illetékes polgármesternek és 
a kötelezettnek.

24. § (1) Technikai eszköz honvédelmi célú igénybevétele esetén a hadkiegészítő és toborzó központ vezetője határozatában 
az igénybevevő kérelme alapján a kötelezettet
a) a technikai eszköz előállítására és átadására vagy
b) a technikai eszközzel történő személyszállítási, teherfuvarozási, illetve munkavégzési szolgáltatás teljesítésére 
kötelezi.

 (2) A  technikai eszköz előállításának és átadásának elrendelése esetén a  technikai eszközt a  kötelezett 
az  1.  mellékletben meghatározott követelmény szerint, a  rendeltetésének megfelelő, használatra alkalmas 
állapotban, a rendszeresített tartozékokkal együtt adja át.

 (3) A kötelezett a készletében lévő tartalék alkatrésznek az átadott eszközzel arányos részét köteles az igénybevevőnek 
átadni.

 (4) Az átadás céljából előállított technikai eszközt, tartozékát és a tartalék alkatrészt az előállítás helyén az igénybevevő 
által létrehozott bizottság veszi át.

 (5) A  bizottság a  technikai eszköz állapotával, használhatóságával, felszerelésével kapcsolatos megállapítását, 
a  felfedett hibát, rongálódást és hiányt jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjai és a kötelezett a  jegyzőkönyvet 
aláírják.

III. FEJEZET
A KATASZTRÓFAVÉDELMI CÉLÚ GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

10. Értelmező rendelkezések

25. §  E fejezet alkalmazásában
1. igénybevevő: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelemben részt vevő szerv,
2. katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése: katasztrófavédelmi feladat 

ellátásának biztosítása érdekében történő igénybevétel, ha a  katasztrófavédelem érdeke más módon nem 
vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, különösen 
veszélyhelyzetben a védekezéshez szükséges feltétel megteremtéséhez.

11. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének felkészülési feladatai

26. §  A polgármester a hatáskörében kijelölt ingatlanról, szolgáltatásról és technikai eszközről az igénybevételt elősegítő 
nyilvántartást a  Vbö. 3.  mellékletében, valamint a  3. és 4.  mellékletben meghatározott adattartalommal vezeti, 
amelyet az  összesített veszélyelhárítási terv elkészítéséhez a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 
rendelkezésére bocsát.
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27. § (1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés esetén a  polgármester 
határozatban egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, amelyet megküld a  területi védelmi bizottság, 
valamint a kötelezett részére. A határozatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével 
a polgármester készíti elő, amelyhez csatolja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt.

 (2) Az  adatszolgáltatásra kötelezett az  adatközlést az  elrendelő határozatban megállapított határidőn belül 
a polgármesternek postai vagy elektronikus úton küldi meg.

28. § (1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés érdekében 
a  polgármester határozatban rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő, amelyet megküld a  területi 
védelmi bizottság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, valamint a kötelezett részére.

 (2) Az  adatszolgáltatásra kötelezett az  adatközlést az  elrendelő határozatban megállapított határidőn belül 
a polgármesternek postai vagy elektronikus úton küldi meg.

12. A hatósági ellenőrzés szabályai

29. § (1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés esetén a  hatósági 
ellenőrzést az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás, illetve ingó dolog esetén a szolgáltatásra, illetve az ingó dolog 
átadására kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármester rendelheti el és folytathatja le 
a  bejelentés valódiságának ellenőrzése, illetve az  ingatlan, szolgáltatás, ingó dolog igénybevételre történő 
alkalmasságának megállapítása érdekében.

 (2) A polgármester a hatósági ellenőrzésről a kötelezettet értesíti, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 
szervét, illetve az igénybevevőt ezek képviselőjének ezzel egyidejű értesítésével a helyszíni szemlébe bevonhatja.

13. A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére való 
kijelölésnek és a tényleges végrehajtás elrendelésének eljárási szabályai

30. § (1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő felkészülés esetén 
a 3. és 4. melléklet szerinti, valamint a védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb, gazdasági és 
anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható vagyonelemet – a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve 
vezetőjének, illetve a  területi védelmi bizottság elnökének javaslata alapján – az  ingatlan fekvése, a szolgáltatásra 
kötelezett lakóhelye vagy székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog helye szerint illetékes polgármester hatósági 
határozattal jelöli ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve készíti elő.
 (3) A polgármester a kijelölésről szóló határozatot az igénybevevőnek, a kötelezettnek, a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv helyi szervének, a  területi védelmi bizottság elnökének, valamint a  hadkiegészítő és toborzó központnak  
küldi meg.

 (4) A  kötelezett a  szolgáltatás teljesítését befolyásoló minden, az  adatokban bekövetkezett változást – különösen 
a kijelölt ingatlan, ingó dolog, szolgáltatás időközben elidegenítését, a technikai eszköz elidegenítését, forgalomból 
kivonását – az elrendelő számára haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 napon belül az erről szóló 
okirat másolatának postai vagy elektronikus úton történő megküldésével bejelenti.

31. §  Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tényleges végrehajtásának elrendelése 
esetén az elrendelésről szóló határozatot
a) a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének és a területi védelmi bizottságnak,
b) a területi védelmi bizottság a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, a  polgármesternek, 

az igénybevevőnek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek
küldi meg.

32. §  A polgármester, valamint a területi védelmi bizottság a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásra 
kötelező határozatot államigazgatási jogkörben eljárva hozza meg.

33. §  Az igénybevevő postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az  igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás 
esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye, ingó dolog esetén annak helye 
szerint illetékes polgármestert, ha a  részére kijelölt ingatlan, ingó dolog, illetve szolgáltatás igénybevételére 
a továbbiakban nincs szükség.
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14. A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszüntetésének 
eljárási szabályai

34. §  A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnése esetén az  igénybevételt 
megszüntető határozatot a  31.  § szerinti határozatot hozó szerv hozza meg, amelyet valamennyi kijelöléssel 
érintettel közöl.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 36. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

36. §  A 8. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A honvédelmi és a katasztrófavédelmi célra átadandó technikai eszközre vonatkozó követelmények

 1. Gépjármű
 1.1. Rendeltetés szerint használható, az  érvényes forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabálynak 

megfelelő, üzemképes állapotban legyen.
 1.2. Az üzemanyagtartályt, a  póttartályt, és – ha tartozékként rendszeresített – a  tartalék üzemanyagkannát 

az üzemeltetéshez előírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
 1.3. Az akkumulátor tegye lehetővé az ismételt indítást.
 1.4. A gépkocsival együtt át kell adni:

1.4.1. pótkerék,
1.4.2. a gyári felszerelési jegyzék szerinti szerszám,
1.4.3. a kötelezett által az  átadás időpontjában készletében tartott tartalék alkatrész, a  javításhoz és 

karbantartáshoz szükséges anyag,
1.4.4. a jármű hatósági igénybevételi és üzemeltetési okiratait.

 1.5. A gépkocsit – ha a szolgáltatásra kötelezett azzal rendelkezik – el kell látni ponyvával, oldalfal-magasítóval, 
hólánccal és vontatórúddal.

 1.6. A különleges gépjárművet a rendeltetésszerű használathoz szükséges felszereléssel együtt kell átadni.
 1.7. A hűtőgépkocsinak meg kell felelnie a  higiénikus szállítási és tárolási előírásnak. A  gépkocsival együtt  

– ha azzal a kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a húsakasztó horgokat és a húsládákat.
 1.8. A termoszgépkocsinak olyan belső borítással kell rendelkeznie, hogy az  lehetővé tegye a  vegyszeres 

fertőtlenítést, illetve lemosást.
 1.9. A vízszállító gépkocsinak meg kell felelnie az ivóvíz szállításához és a rövid ideig tartó tárolásához szükséges 

feltételnek. A sör-, bor- és tejszállító gépkocsit üres, fertőtlenített állapotban kell átadni. A gépkocsihoz – ha 
azzal a  kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a  kézi vagy motoros szivattyút és a  szükséges 
szívó-nyomó készletet.

1.10. A kenyérszállító gépjárműnek alkalmasnak kell lennie a  kenyér higiénikus szállítására és tárolására, 
biztosítania kell a  fagyástól való megóvást és megfelelő szellőző megoldással a  meleg kenyér tárolását. 
A gépjármű tartozékaként át kell adni a polcokat, ládákat és kosarakat.

1.11. A terepjáró tehergépjárműnek összkerék-meghajtásúnak kell lennie.
1.12. A pótkocsi a gépes kocsihoz szabályosan csatlakoztatható legyen.

 2. Munkagép
 2.1. Rendeltetésének megfelelő üzemképes állapotban legyen.
 2.2. Az üzemanyagtartályt, a  póttartályt, és – ha tartozékként rendszeresített – a  tartalék üzemanyagkannát 

az üzemeltetéshez előírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
 2.3. Az önálló erőforrással rendelkező munkagép akkumulátora tegye lehetővé az ismételt üzembe helyezést.
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 2.4. A műszaki munkagéppel együtt át kell adni:
2.4.1. gumikerekes munkagéphez a pótkerék,
2.4.2. gyárilag rendszeresített szerszám,
2.4.3. a kötelezett által az  átadás időpontjában készletében tartott tartalék alkatrész, a  javításhoz és 

karbantartáshoz szükséges anyag,
2.4.4. a munkagép igénybevételi és üzemeltetési okmányait.

 2.5. A munkagép rendelkezzen a hozzá tartozó valamennyi munkaszervvel, tartozékkal és kisegítő géppel.
 3. Hajó és úszómű

 3.1. A hajóval vagy az úszóművel együtt át kell adni
3.1.1. az üzemeltetéshez szükséges, a leltárban felsorolt, álló- és fogyóeszközt,
3.1.2. a hajó- és gépészeti berendezésre vonatkozó érvényes okmányt,
3.1.3. az előírt tűzoltó-, mentő- és egészségügyi felszerelést.

 4. Légijármű
 4.1. A légijármű az érvényes üzemeltetési okmánynak megfelelően legyen üzemképes állapotban.
 4.2. Az átadás időpontjáig a  kötelezett hajtsa végre az  időszakos, a  repülési eszközhöz, valamint az  évszakhoz 

kötött karbantartási és műszaki munkát.
 4.3. A légijárművel együtt át kell adni

4.3.1. az üzemeltetéshez és karbantartáshoz, egyszerű javításhoz szükséges rendszeresített 
szerszámkészletet és egyéb tartozékot,

4.3.2. az állóhelyen történő rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközt,
4.3.3. a rendszeresített ejtőernyőket, a hozzá tartozó készletet, és nyitó automatákat,
4.3.4. a légijármű műszaki és üzemeltetési okmányait.

 4.4. A légijármű rendelkezzen minden technikai felszereléssel, ami honvédelmi- és katasztrófavédemi feladat 
végrehajtásához szükséges, így
4.4.1. vegyimentesítő eszköz,
4.4.2. teherrögzítő felszerelés,
4.4.3. egészségügyi felszerelés.

2. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A védelmi és biztonsági igazgatás központi, területi, helyi és települési feladatának végrehajtásához 
a gazdasági és anyagi szolgáltatás biztosítása érdekében az ingatlanról, a szolgáltatásról és a technikai 
eszközről kezelhető adat

 1. Ingatlan
 1.1. megnevezés,
 1.2. cím, postacím,
 1.3. helyrajzi szám.

 2. Szolgáltatás
 2.1. megnevezés,
 2.2. cím, postacím,
 2.3. telefon, elektronikus elérhetőség.

 3. A jogi személy vagy egyéb jogalany mint tulajdonos, birtokos, rendelkezni jogosult
 3.1. megnevezés,
 3.2. székhely, telephely, fióktelep címe, postacíme,
 3.3. cégjegyzékszám,
 3.4. adószám,
 3.5. bírósági nyilvántartási szám.

 4. Ingatlan és szolgáltatás tulajdonságai, így különösen
 4.1. az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete, helyiségek száma,
 4.2. az ingatlanban rendelkezésre álló fektetési lehetőség, fektetési anyag mennyisége,
 4.3. az ingatlan területi elhelyezkedése,
 4.4. az ingatlan fűtési módja,
 4.5. az ingatlanban rendelkezésre álló főzési, étkezési fürdetési és kommunális lehetőség,
 4.6. gépjármű-javítási és mosatási lehetőség,
 4.7. mosatási és vegytisztítási lehetőség.
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 5. Repülőtérre vonatkozó adatok, különösen
 5.1. a futópálya, az előtér, a guruló utak, a zónák, az ellenőrző hely jellemző adatai, jelzései,
 5.2. a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,
 5.3. a repülőtérhez kapcsolódó légterek,
 5.4. az engedélyezett forgalom típusai,
 5.5. a repülőtéri üzemidők,
 5.6. a földi kiszolgálási lehetőség és eszköz,
 5.7. repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási, karbantartási, javítási lehetőség,
 5.8. meteorológiai körülmény,
 5.9. légiforgalmi szolgáltatási és repüléstájékoztatási lehetőség,
5.10. rádió navigációs és leszállási eszköz,
5.11. bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,
5.12. fedett technikai eszköz tároló, hangár alapterülete, mérete,
5.13. légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,
5.14. légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.

 6. A technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen
 6.1. rendszám, alvázszám, motorszám, lajstromszám, egyéb azonosító adat,
 6.2. gyártmány, típus, jelleg, gyártási év,
 6.3. teherbírás, szállítható személyek száma,
 6.4. kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adat,
 6.5. üzemanyag, hajtóanyag típusa,
 6.6. üzemben tartásának és tárolásának helye,
 6.7. hosszúság, szélesség, önsúly, tengelytáv, méretre vonatkozó egyéb adat,
 6.8. szállítási sebesség,
 6.9. futómű típusa,
6.10. tengelyek száma,
6.11. engedélyezett sebesség,
6.12. kezelők száma,
6.13. légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,
6.14. ejtőernyő típusa,
6.15. légijármű előkészítő és kiszolgáló eszköze, berendezésének típusa.

3. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

Jegyzék a bejelentésre kötelezhető ingatlanokról és szolgáltatásokról

 1. Ingatlan
 1.1. köznevelési és felsőoktatási intézmény,
 1.2. irodaépület,
 1.3. kollégium,
 1.4. hotel, motel, panzió, vendégház, kemping,
 1.5. szabadidőközpont, művelődési ház, közösségi ház,
 1.6. sporttelep,
 1.7. lőtér,
 1.8. meglévő, kiépített óvóhely,
 1.9. hűtőház,
1.10. logisztikai bázis,
1.11. raktár, a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével,
1.12. gépkocsi tárolóhely, telephely,
1.13. mélygarázs,
1.14. technikai eszköz javítóműhely, szerviz, karbantartó hely,
1.15. gépjárműmosó,
1.16. üzemanyagtöltő állomás,
1.17. kikötő,
1.18. vasúti rakodó,
1.19. repülőtér,
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1.20. leszállóhely,
1.21. fedett, technikai eszköz tárolására alkalmas hangár,
1.22. legelő.

 2. Szolgáltatás
 2.1. mosatás, vegytisztítás,
 2.2. étkeztetési ellátás

2.2.1. konyha, melegítő konyha (fő/nap),
2.2.2. étkezde (fő/nap),
2.2.3. sütödei kapacitás (kg/nap).

 3. Elektromos berendezés javítása
 3.1. kis-, közép- és nagyjavítás, hibaelhárítás,
 3.2. elektromos alkatrész- és berendezésgyártás.

 4. Közúti gépjármű javítása
 4.1. kis-, közép- és nagyjavítás, hibaelhárítás,
 4.2. alkatrészgyártás,
 4.3. gépjármű-részegység összeszerelése,
 4.4. gépjármű gyártása.

 5. Járműmosás
 5.1. nyitott rendszerű mosó,
 5.2. zárt rendszerű mosó.

 6. Fürdetési, kommunális lehetőségek
 6.1. fürdő, fürdőszoba, zuhanyzó,
 6.2. mosdó,
 6.3. mellékhelyiség.

 7. Légijármű karbantartás
 8. Légijármű földi kiszolgálás
 9. Légijármű üzemeltetés
 10. Légiközlekedési szakszemélyzet oktatás

 10.1. hajózó személyzet képzés,
 10.2. légiforgalmi irányító képzés,
 10.3. légijármű karbantartó képzés.

 11. Légiforgalmi szolgáltatás
 11.1. repüléstájékoztatás,
 11.2. körzeti, közelkörzeti és repülőtéri irányítás.

4. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

Jegyzék a bejelentésre kötelezhető technikai eszközökről

 1. Gépjármű
 1.1. személygépjármű,
 1.2. autóbusz, mikrobusz,
 1.3. tehergépjármű,
 1.4. különleges felépítményű gépjármű,
 1.5. vontató tehergépjármű,
 1.6. teher- vagy konténerszállításra alkalmas vontató és a hozzá tartozó félpótkocsi,
 1.7. mért adagkiadásra alkalmas üzemanyagszállító, és -töltő gépjármű vagy nyerges szerelvény,
 1.8. folyékony, fogyasztásra alkalmas terméket szállító tartálygépjármű vagy szerelvény a mérgezőanyag szállító 

gépjármű kivételével,
 1.9. darus gépjármű,
1.10. karbantartó gépjármű,
1.11. akkumulátortöltő gépjármű,
1.12. cementszállító gépjármű,
1.13. szippantó gépjármű vagy szerelvény,
1.14. betonkeverő-szállító gépjármű,
1.15. bitumenlocsoló gépjármű,
1.16. kombinált homok- és sószóró gépjármű,
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1.17. locsoló gépjármű,
1.18. tolólétrás, emelőkosaras gépjármű,
1.19. 250 cm3 feletti hengerűrtartalmú motorkerékpár,
1.20. 40 kW-nál nagyobb teljesítményű mezőgazdasági vontató, traktor,
1.21. tehergépjárműhöz kapcsolható közúti pótkocsi,
1.22. mezőgazdasági traktorhoz kapcsolható pótkocsi,
1.23. nehézgépszállító,
1.24. lakó gépjármű,
1.25. lakó pótkocsi,
1.26. granulátumszállító gépjármű vagy szerelvény,
1.27. utcai porszívó gépjármű,
1.28. seprő gépjármű.

 2. Műszaki munkagép
 2.1. földmunkagép

2.1.1. gumikerekű vagy lánctalpas földtoló, buldózer,
2.1.2. önjáró vagy vontatható ládás földgyalu,
2.1.3. önjáró vagy vontatható útprofilozó,
2.1.4. gumikerekű vagy lánctalpas kotró, exkavátor,
2.1.5. gumikerekű vagy lánctalpas rotációs vagy vederláncos árokásó,
2.1.6. gumikerekű vagy lánctalpas földfúró,
2.1.7. gumikerekű vagy lánctalpas talajszaggató,
2.1.8. acélkerekes vibrációs vagy gumikerekű úthenger,
2.1.9. motoros döngölő,
2.1.10. önjáró vagy szállítható motoros cölöpverő,
2.1.11. vibrációs cölöpverő.

 2.2. anyagmozgató munkagép
2.2.1. homlok- és forgórakodó,
2.2.2. konténer rakodógép,
2.2.3. elektromos vagy robbanómotoros emelővillás és szállítótargonca,
2.2.4. farönkrakodógép,
2.2.5. önjáró vagy szállítható szállítószalag,
2.2.6. rönkszállító utánfutó.

 2.3. fafeldolgozó munkagép
2.3.1. önjáró vagy vontatható keret-, szalag- vagy körfűrész,
2.3.2. hidraulikus fanyíró.

 2.4. építő-, útkarbantartó gép és eszköz
2.4.1. beton-, illetve aszfaltútépítő gépsor,
2.4.2. önjáró folyékonybeton-átemelő daru,
2.4.3. bitumen keverő-melegítő utánfutó,
2.4.4. önjáró vagy vontatható, 60 tonna feletti teljesítményű csörlő,
2.4.5. hómaró,
2.4.6. hóeke.

 2.5. gépcsoport
2.5.1. 2 kW feletti teljesítményű, önjáró vagy vontatható áramfejlesztő aggregátor,
2.5.2. önjáró vagy vontatható légsűrítő légszerszámmal,
2.5.3. szállítható vagy vontatható üzemanyag-szivattyú,
2.5.4. szállítható vagy vontatható folyadékszivattyú.

 3. Üzemanyag edényzet:
 3.1. 200 literes acélhordó,
 3.2. szállítható, emelhető tartály 2 m3-ig,
 3.3. szállítható, emelhető tartály 2,1 m3-től 10 m3-ig,
 3.4. nem beásott tartály 10 m3 felett,
 3.5. egytengelyes, térfogat megjelöléssel rendelkező vontatható üzemanyag utánfutó,
 3.6. raktáron lévő, nem felszerelt elektromos meghajtású üzemanyagkút,
 3.7. raktáron lévő, nem felszerelt kézi meghajtású üzemanyagkút.

 4. Konténer
 4.1. 5-10-15-20 lábas szállító konténer,
 4.2. lakó konténer,
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 4.3. konyha konténer,
 4.4. tárgyaló konténer,
 4.5. tartály konténer,
 4.6. WC konténer.

 5. Vasúti eszköz
 5.1. Vasúti gördülőanyag

5.1.1. dízelmozdony,
5.1.2. villamos mozdony,
5.1.3. személykocsi,
5.1.4. sebesültszállításra berendezhető személykocsi,
5.1.5. hálókocsi,
5.1.6. egyéb, így különösen étkező-, posta-, poggyászkocsi,
5.1.7. fedett, nyitott és pőrekocsi,
5.1.8. nyitott pőrésíthető kocsi,
5.1.9. üzemanyag-szállító kocsi,
5.1.10. folyékony, fogyasztásra alkalmas terméket szállító tartálykocsi,
5.1.11. hűtő- és fűtőkocsi,
5.1.12. motorkocsi,
5.1.13. személy- vagy teherszállításra alkalmas vágánykocsi,
5.1.14. hadihasználatra előkészíthető gőzmozdony.

 5.2. Vasúti munkagép
5.2.1. ágyazatrendező géplánc,
5.2.2. sínmegmunkáló gép,
5.2.3. vágánymező-fektető géplánc munkagépe és eszköze,
5.2.4. aláverő gép,
5.2.5. gőz- vagy dízelüzemű vasúti daru,
5.2.6. vasúti felépítmény építő kisgép.

 6. Vízi jármű
 6.1. személyszállító hajó,
 6.2. uszály,
 6.3. vontató és tolóhajó,
 6.4. komp,
 6.5. jégtörő hajó,
 6.6. műhelyhajó,
 6.7. lakóhajó,
 6.8. úszódaru.

 7. Légijármű
 7.1. pilóta által vezetett repülőgép és helikopter,
 7.2. pilóta nélküli légijármű, amelynek legnagyobb felszálló tömege meghaladja az  5 kg-ot, hasznos terhelése 

meghaladja az 1 kg-ot, hatótávolsága meghaladja a 2 km-t, és legnagyobb repülési magassága 100 láb föld 
feletti magasságot meghaladó,

 7.3. ejtőernyő.
 8. Légijármű előkészítő és kiszolgáló eszköz, berendezés

 8.1. jégtelenítő berendezés és -gépjármű,
 8.2. légijármű vontató gépjármű,
 8.3. légijármű indító berendezés és -gépjármű,
 8.4. oxigéntöltő berendezés és -gépjármű,
 8.5. levegőtöltő berendezés és -gépjármű,
 8.6. hidraulika ellenőrző berendezés és -gépjármű,
 8.7. levegőmelegítő berendezés és -gépjármű,
 8.8. önjáró, illetve vontatható utaslépcső.

 9. Légiközlekedési hatósági engedélyhez kötött repülésgyakorló berendezés, szimulátor
 10. Informatikai eszköz

 10.1. szoftver,
 10.2. hardver.
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A Kormány 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Várpalota külterület 0171, 0172, 0173/2, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178 és 0179/2 helyrajzi számú, valamint Csór 
külterület 0337, 0338, 0339/1, 0340, 0341 és 0342/1 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezen földrészletekből 
telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek;
b) a  Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a  Beruházással érintett ingatlanok megközelítését, az  ott létesülő 

építmények működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és 
-fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a  (4)  bekezdés figyelembevételével – az  (1)  bekezdés 
szerinti ingatlanokat rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha azoknak az irányadó helyi építési szabályzat 
szerinti kialakítása még nem történt meg.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyezési eljárás 
megindításának feltétele az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a  telekalakítás végrehajtása, valamint 
annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. §  A Kormány az  1.  mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyek 
intézésére az 1. mellékletben foglalt táblázat „B” oszlopában felsorolt hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, 
a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb 
határidőt nem állapít meg – húsz nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb 
határidőt nem állapít meg – tizenkettő nap.

5. § (1) A  Beruházással érintett ingatlanokon az  építési övezeti és az  egyedi építési követelményeket a  (2)  bekezdés  
állapítja meg, azzal, hogy
a) az  irányadó hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) előírásait a  (2)  bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni, és
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b) ha az  irányadó hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a  (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze 
nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és az  OTÉK előírásait nem lehet 
alkalmazni.

 (2) A Beruházással érintett telkeken
a) a  Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához az  elhelyezendő személygépkocsi számának megállapításakor az  OTÉK 4. számú melléklete 
szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 75%-át kell biztosítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,
c) a  legnagyobb építménymagasság 20 m, legfeljebb 4 szint, kivéve technológiai épületek esetében, ahol 

a technológiához igazított teljes szükséges építménymagasság engedélyezett legfeljebb 30 m magasságig,
d) a telek maximális beépíthetősége 45%,
e) a szintterületi mutató maximum 1 m2/m2,
f ) a telek beépítési módja szabadonálló,
g) előkert, hátsókert, oldalkert kialakítása nem szükséges,
h) védelmi ipari funkciójú épületek, építmények, azok kiszolgáló épületei és építményei, valamint az  ezekhez 

kapcsolódó infrastruktúra elemek elhelyezhetők,
i) a kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m2,
j) az  érintett ingatlanok teljes területét különleges, beépítésre szánt honvédelmi és katonai célú terület 

övezeteként kell a településrendezési eszközökben megjeleníteni és szabályozni.

6. §  A Beruházással kapcsolatban az  1.  melléklet 7.  pontja szerinti eljárásokban a  veszélyes katonai objektumokkal 
kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, 
hogy a  Beruházást veszélyes katonai objektumnak, az  ott végzett tevékenységet honvédségi veszélyes 
tevékenységnek, az üzemeltetőt honvédségi üzemeltetőnek kell tekinteni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendeletet a hatálybalépésekor a Beruházással összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.

9. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„g) a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum építményei (Várpalota, Csór).”

10. § (1) Az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] az  egyes építésügyi 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1/C. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1/D. § A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági eljárásokban, az  ott meghatározott szakkérdések tekintetében, – az  1.  § (4)  bekezdésében 
meghatározottak, valamint a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével – tűzvédelmi 
szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.”

 (2) Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 1/E. §-sal egészül ki:
„1/E. § A Kormány a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  § (1)  bekezdése 
szerinti beruházás esetében az  R2. 1.  melléklet 9–19. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban 
a  honvédelmi, építésügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, valamint sugárvédelmi 
szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.”

 (3) Az  531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  § (1) és (3)  bekezdésében az  „1/A–1/C.  §-ban foglaltak kivételével” 
szövegrész helyébe az „1/A–1/E. §-ban foglaltak kivételével” szöveg lép.

 (4) Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdésében az „1/C.” szövegrész helyébe az „1/D.” szöveg lép.

11. §  Az 1.  mellékletben foglalt táblázat B:16 és B:17 mezőjében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei” szövegrész helyébe 
a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1436 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 11. szám 

1. melléklet a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek és a kiemelt ügyekben kijelölt hatóságok

A B

1. Hatósági eljárásfajta Kijelölt hatóság

2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások honvédelmi miniszter

3. építésfelügyeleti eljárások honvédelmi miniszter

4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások honvédelmi miniszter

5. tűzvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter

6. közegészségügyi és járványügyi hatósági eljárások honvédelmi miniszter

7. sugárvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter

8. légiközlekedési hatósági eljárások honvédelmi miniszter

9.
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárások

honvédelmi miniszter

10. útügyi hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala 
mint útügyi hatóság

11.
felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 
mint műszaki biztonsági hatóság

12.
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 
mint műszaki biztonsági hatóság

13. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala 
mint műszaki biztonsági hatóság

14.
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi 
működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló 
hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 
mint műszaki biztonsági hatóság

15. hírközlési hatósági eljárások
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

16. természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal mint 
környezetvédelmi, természetvédelmi 
és hulladékgazdálkodási hatóság

17. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint 
vízügyi és vízvédelmi hatóság

18. erdészeti hatósági engedélyezési eljárások

az erdő igénybevétel helye és  
a felújításpótló csereerdősítések helyei 
szerint illetékes kormányhivatalok 
erdészeti hatóságai

19.

azok a 2–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, 
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek

illetékes hatóság

20.
a 2–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések 
módosítására irányuló hatósági eljárások

a 2–19. pontban kijelölt hatóság
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A Kormány 462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete
a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) a minisztériumokra,
b) a területi védelmi bizottságra, a  helyi védelmi bizottságra, a  főpolgármesterre és a  polgármesterre 

(a továbbiakban együtt: védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei),
c) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre és a  honvédségi 

szervezetre,
d) a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 11.  §-a 

szerinti honvédelemben közreműködő szervre és
e) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettre.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. befogadó nemzeti támogatást igénylő levél: a külföldi fegyveres erő feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve 

által elkészített és a befogadó nemzetnek (a továbbiakban: Magyarország) címzett dokumentum, amelyben 
a külföldi fegyveres erő megigényli a befogadó nemzeti támogatást, és kezdeményezi annak teljesítéséhez 
szükséges feltétel kialakítását,

2. egyetértési megállapodás: Magyarország és a  küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szervei 
között kötött, a  befogadó nemzeti támogatás nyújtásának általános feltételeit, különösen a  befogadó 
nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos általános műveleti, logisztikai, pénzügyi és a  jogi kereteket, 
valamint a költségtérítés alapelveit tartalmazó dokumentum,

3. koncepcionális igényjegyzék: a  fegyveres erőt küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve 
által kiadott, a küldő külföldi államhoz tartozó fegyveres erőt és eszközt, valamint a részükre igényelt humán 
és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó tervezési dokumentum,

4. szemrevételezés: a befogadó nemzeti támogatás tervezésének folyamatában a végrehajtott helyszíni bejárás,
5. műveleti parancsnok: a katonai vezetési rendben a küldő külföldi állam részéről kijelölt összhaderőnemi vagy 

haderőnemi parancsnok, aki a művelet vonatkozásában a küldő külföldi állam nevében a befogadó nemzeti 
támogatással kapcsolatos tárgyalások vezetésére, a  befogadó nemzeti támogatás tervezésére és 
végrehajtásának koordinálására jogosult,

6. részletes szükségleti jegyzék: a  küldő külföldi állam által készített – többnemzeti művelet esetén a  műveleti 
parancsnok által koordinált, és Magyarország felhatalmazott képviselője által ellenjegyzett –, egy 
meghatározott műveletben részt vevő erőt és eszközt, valamint a  részükre igényelt humán és anyagi 
erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó részletes tervezési dokumentum.

2. A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere, az igények kielégítésének rendje

3. § (1) A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere magában foglalja
a) az 1. §-ban meghatározott szerv tervezési, koordinációs, irányítási és végrehajtási tevékenységét,
b) a befogadó nemzeti támogatás végrehajtása érdekében megkötött megállapodásból származó 

kötelezettséget,
c) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos terv és jegyzék kidolgozását,
d) a polgári munkaerő, az anyagi javak, az  ingatlan és ingó dolog, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatás 

biztosítását.
 (2) A  befogadó nemzeti támogatást igénylő levélnek Magyarország által történő átvételét megelőzően, a  várható 

befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítésére való felkészülés során a  nemzetgazdaság védelmi 
felkészítéséhez és mozgósításához szükséges feladat végrehajtásával kapcsolatos jogszabály rendelkezését is 
megfelelően alkalmazni kell.
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4. § (1) A befogadó nemzeti támogatást az állam
a) szerződés útján,
b) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény szerinti feltétel 

fennállása esetén gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével
biztosítja.

 (2) A  befogadó nemzeti támogatást képező erőforrást és szolgáltatást Magyarország jogrendje, nemzeti érdeke, 
valamint nemzetgazdasága lehetőségének figyelembevételével kell rendelkezésre bocsátani.

 (3) A  befogadó nemzeti támogatást költségtérítés ellenében kell biztosítani a  Magyarország Kormánya és 
a  Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a  Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb 
Parancsnoksága között a  NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során 
befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLI. törvény szerinti 
technikai megállapodásban, illetve Közös Végrehajtási Megállapodásban rögzítettek szerint. Az  igényelt befogadó 
nemzeti támogatásról döntésre jogosult a költségtérítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet.

3. A befogadó nemzeti támogatás irányítása

5. §  A  Kormány – a  honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás kivételével – 
dönt a befogadó nemzeti támogatásról.

6. §  A honvédelemért felelős miniszter
a) dönt a gyakorlat, felkészítés, egyéb kiképzési feladat, konferencia, továbbá a hazai bázisú, a nemzetközi vagy 

többnemzeti katonai szervezet által telepített parancsnokság, szervezeti elem működésének befogadó 
nemzeti támogatásáról,

b) előkészíti a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó nemzetközi szerződést,
c) megköti az  a)  pontban meghatározott befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítéséhez 

szükséges – nemzetközi szerződésnek nem minősülő – megállapodást.

7. §  A Kormány tagja, valamint a Hvt. 11. §-a szerinti honvédelemben közreműködő szerv vezetője a befogadó nemzeti 
támogatás hatáskörébe tartozó feladatának tervezése és végrehajtása érdekében, az  általa irányított szervezet 
vonatkozásában
a) meghatározza a befogadó nemzeti támogatás előkészítésének és nyújtásának feladatát,
b) kijelöli azt a  szervezetet és önálló szervezeti egységet, valamint ennek területi szervét, amely a  befogadó 

nemzeti támogatás feladatában részt vesz,
c) összeállítja a befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos tervet,
d) együttműködik a  honvédelemért felelős miniszterrel a  6.  § b) és c)  pontjában meghatározott szerződés, 

illetve megállapodás előkészítésében,
e) együttműködik a  honvédelemért felelős miniszterrel az  Országgyűlés, illetve a  Kormány befogadó nemzeti 

támogatással kapcsolatos döntésének végrehajtásában.

8. §  A  védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei a  befogadó nemzeti támogatás területi és helyi 
feladatainak megtervezése és végrehajtása érdekében
a) összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi szintű feladatait,
b) meghatározzák az  irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerv, személy befogadó nemzeti támogatással 

kapcsolatos feladatát,
c) összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó intézkedési tervet.

4. A befogadó nemzeti támogatás tervezésének és végrehajtásának rendje

9. §  Magyarország védelméhez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatot az ország fegyveres 
védelme tervének részeként kell kidolgozni.

10. § (1) A befogadó nemzeti támogatás tervezése során
a) az egyetértési megállapodást,
b) a technikai megállapodást,
c) a Közös Végrehajtási Megállapodást,



2022. évi 11. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1439

d) a minisztériumok, valamint a  védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei befogadó nemzeti 
támogatásra vonatkozó terveit

a nemzeti érdek, a műveleti követelmény, valamint – az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének művelete esetén – 
a  befogadó nemzeti támogatás nyújtására vonatkozó szövetségi dokumentum együttes figyelembevételével kell 
előkészíteni.

 (2) Művelet esetén a  befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó tervezést a  részletes szükségleti jegyzék alapján kell 
végrehajtani.

11. §  A  Kormány hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás nyújtására irányuló igény esetén a  honvédelemért 
felelős miniszter a  honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 1.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti 
képességkatalógus vonatkozó részének átadásával tájékoztatja a  küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szervét a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó képességről.

12. §  A képességkatalógus összeállításáról és naprakészen tartásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

13. § (1) A  befogadó nemzeti támogatás tervezése a  műveleti tervezés része, amely a  műveleti parancsnok által aláírt 
befogadó nemzeti támogatást igénylő levél átvételével kezdődik.

 (2) A befogadó nemzeti támogatás tervezésének szakaszait a konkrét művelet függvényében a honvédelemért felelős 
miniszter által kijelölt személy a műveleti parancsnokkal együttműködve határozza meg.

 (3) Magyarország képviselője
a) együttműködik a műveleti parancsnokkal az indító-, fő-, illetve záró tervezési konferencia megszervezésében,
b) részt vesz a  többnemzeti erőre vonatkozó befogadó nemzeti támogatás – műveleti parancsnok által 

koordinált – küldő külföldi államok közötti tervezésében.

14. §  A  befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó részletes pénzügyi intézkedést és költségtérítési eljárást a  technikai 
megállapodásban, illetve a Közös Végrehajtási Megállapodásban kell meghatározni.

15. § (1) A  záró tervező konferencia során végrehajtott szemrevételezésen Magyarország részéről az  érintett ágazat, 
a  védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei, valamint az  érintett honvédelmi szervezet képviselője 
vesznek részt.

 (2) A részletes szükségleti jegyzéket Magyarország felhatalmazott képviselője a szemrevételezést követően ellenjegyzi.
 (3) Magyarország által kijelölt nemzeti támogató erőre és eszközre vonatkozó információt a  honvédelemért felelős 

miniszter biztosítja a műveleti parancsnok részére.

16. §  A  küldő külföldi állam által igényelt beszerzésre és szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését 
a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet koordinálja.

17. §  A  befogadó nemzeti támogatás végrehajtásának időszakában a  műveleti parancsnokság és Magyarország közötti 
folyamatos koordinációt a művelet befogadó nemzeti támogatását koordináló csoport végzi.

5. Záró rendelkezések

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

19. §  Hatályát veszti a  befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.)  
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Határozatok

A köztársasági elnök 302/2022. (X. 20.) KE határozata
vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Simon Attila János dandártábornokot  
2022. október 23-ai hatállyal vezérőrnagy rendfokozatba előléptetem.

 2. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Porkoláb Imre Zoltán ezredest  
2022. október 23-ai hatállyal dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. október 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 17.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/6568-3/2022.

A köztársasági elnök 320/2022. (XI. 14.) KE határozata
államtitkár felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
205. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium 
államtitkárát e megbízatása alól 2022. november 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2022. november 14.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7245-2/2022.
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A Kormány 1491/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a 16 kiemelt olimpiai sportlétesítmény-fejlesztési programjához kapcsolódóan, annak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) közreműködésével megvalósuló, 1. melléklet szerinti építési 
beruházások megvalósulásához szükséges, legfeljebb 292 200 267 forint többletforrás biztosításával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében – a honvédelmi miniszter 
kezdeményezése alapján – gondoskodjon legfeljebb az 1. pont szerinti többletforrás rendelkezésre állásáról a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Sportági fejlesztési 
koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az 1. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően gondoskodjon  

a forrásnak a beruházások megvalósítója részére történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. egyetért azzal, hogy az e határozat szerinti beruházások finanszírozásának módosításával összefüggésben  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (6) bekezdése  
és 95. §  (5) bekezdése alapján igazságügyi szakértői vélemény beszerzése nem szükséges.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1491/2022. (X. 19.) Korm. határozathoz

Sportlétesítmény-fejlesztések többletforrásigénye

1. A B

2. Beruházáselem Többletforrás mértéke (forint)

3. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület – birkózó edzőcsarnok építése 46 428 476

4. Esztergomi Birkózó Sportegyesület meglévő épületrész átépítése 42 634 939

5.
Orosházi Spartacus Birkózó Klub Egyesület I. könnyűszerkezetes edzőcsarnok 
építése

53 375 381

6.
Pesterzsébet – központi telephely funkcióbővítése (edzőtábori 
funkcióbővítés)

44 539 534

7. MARSO Tenisz Centrum I. üteme (Nyíregyháza) 22 217 018

8.
Dr. Antal József Oktatási, Kulturális és Szabadidőközpont tanuszodájának 
felújítása (Pátyod)

19 931 564

9. Püspökladány Nehézatlétikai Sportegyesület edzőcsarnok építése 63 073 755
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A Kormány 1508/2022. (X. 21.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 1.  A  Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában és 21. § (3) bekezdés b) pontjában, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2022. évi feladattervét;
b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-

koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a  feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség 
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

c) felkéri a  legfőbb ügyészt, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
rektorát, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az  Országos Atomenergia Hivatal, a  Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság, 
a  Gazdasági Versenyhivatal, a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a  Nemzeti 
Választási Iroda vezetőjét, hogy a  szakterületüket érintően működjenek együtt a  védelmi felkészítés és 
a  válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az  1.  mellékletben meghatározott feladatok 
végrehajtásában.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1508/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2022. évi feladatterve

 1.  Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések éves felülvizsgálata az ágazati felelős szervek 

bevonásával;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  azonnal

b) a  védelmi felkészítés 2022. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentés részeként beszámoló készítése 
a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének 
összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtásáról;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2023. március 31.

c) az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó 
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a NATO terve alapján

 2.  A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a komplex válságkezelés képességcéljainak megvalósítása érdekében a vonatkozó feladatok előkészítésében 

érintett személyek, valamint a  NATO részére felajánlott polgári-katonai-rendvédelmi képességek alapján 
a  kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése az  egyes központi államigazgatási szervek által 
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megrendezésre kerülő továbbképzéseken, valamint gyakorlatokon, belföldi és külföldi tanfolyamokon, 
konferenciákon és munkaműhelyeken;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

b) a  NATO stabilizáció és újjáépítés (S&R) képesség támogatása érdekében a  külföldi katonai műveletekhez 
kapcsolódó stabilizációs és újjáépítési tevékenységekben részt vevő polgári szakértők jogviszonyával 
összefüggésben előterjesztés készítése a Kormány részére;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  azonnal

c) az erre a célra kijelölt szervezetek által a fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi 
feladatokra történő felkészítés végrehajtása a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 19–21. §-a alapján.
Felelős:  belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

 3.  A honvédelmi igazgatási felkészítéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási 

feladatot ellátók képzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  folyamatos
b) a megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok közreműködésével a Honvédelmi Minisztérium által irányított 

„Országos Haditorna Verseny” keretében a  honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó 
honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan

c) a  megyei, fővárosi védelmi bizottságok közreműködésével honvédelmi igazgatási felkészítés végrehajtása 
a polgármesterek által kijelölt honvédelmi referensek részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  2022. december 20.

 4.  Az ország védelmének és biztonságának rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatosan végrehajtandó feladatok:
a) a különleges jogrendi és válsághelyzeti szabályozás és működés, továbbá a védelmi és biztonsági igazgatás 

fejlesztése, szervezeti szintű, komplex megújításának folytatása;
Felelős:  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 

az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

b) a  különleges jogrendi és válságkezelési felkészültség kormányzati szintű összehangolására vonatkozó 
szakmai ajánlások előkészítése;
Felelős:  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:  folyamatos

c) a  különleges jogrend időszaki felkészüléssel kapcsolatban a  különleges jogrend idején bevezetendő 
rendkívüli intézkedések jogszabálytervezetei előkészítésének folytatása, figyelemmel a 2022. november 1-jén 
hatályba lépő védelmi és biztonsági szabályozás új rendszerére.
Felelős:  az érintett miniszterek 

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:  folyamatos
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 5.  A létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a létfontosságú rendszerelemek elleni hibrid fenyegetésekkel szembeni, összkormányzati együttműködésen 

alapuló védelem tárgyában, valós végrehajtással egybekötött törzsvezetési gyakorlat végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
az érintett miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  azonnal
b) országos munkaműhely megrendezése az  Európai Parlament és a  Tanács kritikus fontosságú szervezetek 

rezilienciájáról szóló Irányelve (CER Irányelv) hazai adaptációjának lehetséges megoldásairól, összhangban 
a  létfontosságú rendszerelemek hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenállóképességének és védelmének 
a  növeléséről, az  egyes ágazatok közötti együttműködés és információcsere erősítéséről, valamint 
az  államigazgatási szervek és a  létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői közötti együttműködésről szóló 
kormányzati koncepcióval;
Felelős:  belügyminiszter 

honvédelmi miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
az érintett miniszterek

Határidő:  2022. december 15.
c) országos szintű katasztrófavédelmi (iparbiztonsági – létfontosságú infrastruktúra védelmi) kárfelszámolási 

együttműködési gyakorlatok megrendezése.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2022. december 15.

 6.  A befogadó nemzeti támogatással kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a NATO nagyon magas készenlétű erőire vonatkozó követelmények alapján a befogadó nemzeti támogatás 

képességkatalógusának felülvizsgálata, naprakészen tartása, valamint a  NATO erők fogadásának, 
állomásoztatásának és mozgatásának tervezése érdekében a  szükséges adatok megküldése a  honvédelmi 
miniszternek;
Felelős:  az érintett miniszterek 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  azonnal

b) a  nemzetközi katonai együttműködés keretében történő csapatmozgásokkal kapcsolatos jogszabályok 
felülvizsgálata, javaslat összeállítása a szükséges módosításokra.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

Határidő:  2022. december 30.
 7.  A nemzetközi és nemzeti válságkezelési gyakorlatokkal kapcsolatban végrehajtandó feladatok:

a) a  NATO 2022. évi rövid készenléti idejű gyakorlatain (Short Notice Exercise – SNEX) való részvétel nemzeti 
feladatainak végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a NATO tervekkel összhangban

b) a  NATO 2023. évi stratégiai szintű válságkezelési gyakorlata (CMX 23) és rövid készenléti idejű gyakorlatai 
(SNEX) tervezésével és szervezésével kapcsolatos nemzeti feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a CMX 23 és a SNEX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO tervekkel összhangban

c) a  NATO 2024. évi CMX gyakorlata tervező konferenciájának magyarországi megrendezésével kapcsolatos 
szervezési feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a CMX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO tervekkel összhangban
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d) az  Európai Unió 2022. évi többszintű, „Multilayer” típusú Integrated Resolve 2022 gyakorlat közösségi, 
szövetségi és nemzeti tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2022. november 30.

e) katonai és rendvédelmi szakmai közreműködés a  területi szintű komplex védelmi igazgatási gyakorlatok 
végrehajtásában a megyei, fővárosi védelmi bizottságok tervei alapján;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2022. december 31.
f ) a  Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság bázisán komplex civil-katonai gyakorlat végrehajtása 

a hibrid fenyegetések elleni védelem megyei szintű alkalmazásának begyakorlásához.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság elnöke

Határidő:  2022. december 31.
 8.  A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatban az ágazatonként meghatározott, honvédelemben 

közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása, 
kiegészítése.

Felelős:  az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

 9.  A Kormány speciális működési feltételeivel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása és fejlesztése a  Kormány által 

meghatározott követelményeknek megfelelően;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

b) a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében megkezdett törzsvezetési 
gyakorlatsorozat V. ütemének előkészítése és végrehajtása, a  tapasztalatok kiértékelése, a  szükséges 
okmányrendszer kidolgozása, aktualizálása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
az érintett miniszterek

Határidő:  2022. november 30.
c) a  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer (a továbbiakban: K-600/KTIR) működtetése és fejlesztési 

feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján;
Felelős:  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 

honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

d) a  K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2022. évi 
üzemeltetési közszolgáltatási szerződés megkötése;
Felelős:  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:  azonnal

e) a  K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2022. évi 
fejlesztési közszolgáltatási szerződés megkötése;
Felelős:  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:  2022. november 15.

f ) az ágazati informatikai hálózatoknak a kormányzati védett vezetési rendszer fő objektumából történő elérési 
feltételeinek fejlesztése a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján.
Felelős:  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 

honvédelmi miniszter 
az érintett miniszterek

Határidő:  2022. december 31.
 10.  A  honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az  érintett államigazgatási szervek bevonásával – 

honvédelmi átfogó, felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a  Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottságnál, célellenőrzés lefolytatása a Békés Megyei Védelmi Bizottságnál, 
a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Pest Megyei Védelmi Bizottságnál,  
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a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Veszprém Megyei Védelmi Bizottságnál valamint 
a Zala Megyei Védelmi Bizottságnál, továbbá témaellenőrzés lefolytatása a Tolna Megyei Védelmi Bizottságnál.

Felelős:  honvédelmi miniszter 
belügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter 
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2022. december 20.
 11.  Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2023. évi feladattervének összeállítása 

érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.
Felelős:  az érintett miniszterek 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  azonnal

 12.  A  11.  pont szerinti javaslatok alapján a  Kormány részére előterjesztés készítése a  2023. évre tervezett védelmi 
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2022. december 1.

 13.  A  Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a  honvédelmi miniszter részére 
a  2022.  évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a  jóváhagyott költségvetési források – elszámolási és 
a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.

Felelős:  az érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2023. február 15.
 14.  A  13.  pont szerinti tájékoztatók alapján jelentés készítése a  Kormány számára a  védelmi felkészítés 2022. évi 

feladatainak végrehajtásáról, valamint a  „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, továbbá 
az „a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása” jogcímeken biztosított előirányzatok – elszámolási és 
a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2023. március 31.

A Kormány 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozata
a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény 21.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá a  honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatainak 
végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a  Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) jóváhagyott előirányzatok 1.  melléklet 
szerinti felosztásával;

 2.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 497 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati 
célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági 
felkészülés központi kiadásai jogcím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
 az érintett miniszterek
Határidő:  azonnal



2022. évi 11. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1447

b) 1 990 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés 
előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 
jogcím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
 Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet tekintetében a  2.  pont b)  alpontja 
szerint biztosított előirányzatból a  honvédelmi miniszter saját hatáskörben kezdeményezi a  Honvédelmi 
Minisztérium vonatkozásában a feladatokhoz rendelt 1 505 700 000 forint előirányzat belső átcsoportosítását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz

A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2022. évi költségvetési törvényben 
jóváhagyott előirányzatok felosztása

A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

2.

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap

Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

A televízió és rádió 
stúdiók elavult, 
amortizálódott 
stúdiótechnikai eszközei 
cseréje és a lebonyolító 
support éves díjának 
rendezése

5 000 000 I. Országgyűlés
17 000 000

3.

Az elavult 
műsorinformatikai 
eszközök, stúdió 
munkaállomások cseréje

12 000 000 

4.
Országos Bírósági 
Hivatal

Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

Egyéni védőeszközök 
beszerzése

3 000 000 VI. Bíróságok
3 000 000
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

5.

Miniszterelnökség Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

A Miniszterelnökség és  
a Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok, 
valamint  
a Miniszterelnökség 
irányítása alá tartozó 
szervezetek 
munkatársainak 
felkészítése

3 500 000 XI. Miniszterelnökség
233 500 000

6.

Fővárosi, megyei, 
helyi védelmi 
bizottságok 
normatív 
működési 
támogatása

A fővárosi, megyei és 
helyi védelmi 
bizottságok pénzügyi 
felhasználási terve 
alapján a működési 
feltételek biztosításának 
támogatása (különösen 
védelmi bizottsági ülések 
szervezése, irányítási és 
vezetési feltételek 
biztosítása, 
kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztése)

120 000 000 

7.

Fővárosi, megyei, 
helyi védelmi 
bizottságok 
lakosságarányos 
támogatása

Lakosság honvédelmi 
felkészítése,  
a honvédelem 
eszméjének erősítése 
(különösen tájékoztatók, 
kiadványok, honvédelmi 
vetélkedők, kiállítások, 
hagyományápolás)

30 000 000 

8.

Fővárosi, megyei, 
helyi védelmi 
bizottságok cél 
támogatása

A fővárosi, megyei és 
helyi védelmi 
bizottságok és 
munkacsoportjaik 
honvédelmi 
felkészülésének, 
honvédelmi 
rendezvényeinek, 
szakirányú honvédelmi 
képzéseinek és 
gyakorlatainak 
támogatása

79 000 000 

9.

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem 
honvédelmi 
igazgatási 
tanfolyamai 
támogatása

Kormánytisztviselők 
honvédelmi igazgatási 
képzésének támogatása 

1 000 000 
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

10.

Agrárminisztérium Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

Állami Céltartalékban 
lévő készletek fenntartási 
(tárolási) költségeinek 
támogatása

3 500 000 XII. Agrárminisztérium
9 000 000

11.

A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal laboratóriumi 
műszerpark 
modernizációja

5 500 000

12.

Honvédelmi 
Minisztérium

Honvédelmi 
igazgatási 
feladatok 
támogatása

Honvédelmi Igazgatási 
Koordinációs Tárcaközi 
Munkacsoport 
támogatása

500 000 XIII. Honvédelmi 
Minisztérium

17 500 000

13.

A NATO „Stabilizáció és 
Újjáépítés (S&R)” 
képesség kialakításában 
részt vevő szakértők 
hazai felkészítésének 
támogatása

500 000 

14.

A kormányzati 
szereplőkkel történő 
infokommunikációs 
összeköttetés fejlesztése, 
eszközbeszerzés

4 000 000 

15.

A létfontosságú 
rendszerelemek hibrid 
fenyegetések elleni 
összkormányzati szintű, 
valós végrehajtással 
egybekötött 
törzsvezetési gyakorlat 
(LV 22) végrehajtása

8 000 000 

16.

A komplex válságkezelés, 
a befogadó nemzeti 
támogatás, a honvédelmi 
érdekből létfontosságú 
infrastruktúravédelem,  
a hibrid hadviselés, 
valamint a polgári 
felkészültség 
feladataiban érintett 
szakértők külföldi 
tanfolyamokon, 
konferenciákon és 
munkaértekezleteken 
való részvétele

4 000 000 

17.
A honvédelmi referensek 
felkészítésének 
támogatása

500 000 

18.
Belügyminisztérium Honvédelmi 

feladatok 
támogatása

A Belügyminisztérium 
részére a BM Állami 
Céltartalék fenntartására

2 500 000 XIV. 
Belügyminisztérium

58 000 000
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

19.

A Belügyminisztérium 
egészségügyi 
háttérintézményeinek 
védelmi feladatokért 
felelős kollégáinak 
képzése

2 000 000 

20.

A terrorizmust elhárító 
szervnek  
a Belügyminisztérium 
Ügyelet és  
a kormányügyeleti 
rendszer védelmi 
igazgatási szempontú 
felkészítése érdekében 
kommunikációs, 
informatikai és  
a feladatellátást biztosító 
technikai eszközök 
beszerzésére, szakmai 
képzések megtartása

5 000 000 

21.

A terrorizmust elhárító 
szervnek a védett 
személyek  
CBRN mentesítésének 
elősegítésére

1 500 000 

22.

A büntetés-végrehajtási 
szervezet részére 
védelmi 
infokommunikációs 
rendszerekhez való 
hozzáférést biztosító 
mobil 
infokommunikációs 
eszközök beszerzésére

3 000 000 

23.

A Rendőrség honvédelmi 
igazgatási feladatainak, 
válságreagálási 
gyakorlatainak, 
konferenciáinak 
támogatására

4 000 000 

24.

A Rendőrség különleges 
jogrendi vezetési pontja 
és a Kormány speciális 
működési feltételeinek 
folyamatos 
biztosításában részt vevő 
személyi állomány 
infokommunikációs 
eszközrendszerének 
modernizálására

3 000 000
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

25.

A NATO „Stabilizáció és 
Újjáépítés (S&R)” 
képességcélhoz 
kapcsolódó rendőri 
feladatok 
infokommunikációs 
támogatására,  
a felajánlott rendőri 
képességek alkalmazásra 
történő felkészítésére

4 000 000 

26.

Az Országos 
Mentőszolgálat védelmi 
felkészítésének 
támogatása

5 000 000 

27.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
részére a köteles és  
az önkéntes polgári 
védelmi szervezetek, 
valamint a hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szervek honvédelmi 
felkészítésére, 
gyakoroltatására, 
felszerelésére

20 000 000 

28.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
részére országos szintű 
katasztrófavédelmi 
(iparbiztonsági – kritikus 
infrastruktúra védelmi) 
kárfelszámolási-
együttműködési 
gyakorlatok 
megrendezésére

2 000 000 
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

29.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
részére országos és 
regionális munkaműhely, 
képzés és felkészítés 
megszervezésére  
az Európai Parlament és 
a Tanács kritikus 
fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló 
Irányelve (CER Irányelv) 
hazai adaptációjának 
lehetséges 
megoldásairól,  
az egyes ágazatok 
közötti együttműködés 
és információcsere 
erősítéséről

2 000 000 

30.

Az Országos 
Idegenrendészeti 
Főigazgatóság részére 
képzések támogatására, 
a központi, regionális 
igazgatósági szintű 
védelmi igazgatási 
feladat ellátásra kijelölt 
személyek alkalmazási 
felkészítésére, 
tervrendszerek 
kidolgozására  
(dologi kiadásokra)

1 000 000 

31.

Az Országos 
Idegenrendészeti 
Igazgatóság részére  
az új típusú kihívásokat is 
figyelembe vevő 
komplex válságkezelési 
gyakorlat végrehajtására

1 000 000 

32.

Az Országos 
Idegenrendészeti 
Főigazgatóság Központi 
Ügyelet védelmi 
igazgatási típusú 
fejlesztésének 
folytatására

2 000 000 
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

33.

Pénzügyminisztérium Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

Honvédelmi igazgatási 
feladatok, konferenciák 
támogatása, komplex 
védelmi gyakorlatok 
szervezése

1 000 000 XV. 
Pénzügyminisztérium

2 000 000

34.

Műveleti központ 
fejlesztése, honvédelmi 
feladathoz 
elengedhetetlen 
eszközök, felszerelések 
beszerzése

1 000 000 

35.

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

Gazdaság- 
felkészítés 
feladatainak 
támogatása

Gazdaságfelkészítés, 
védelmi célú tartalékok, 
stratégiai érdekű 
kapacitások és rögzített 
hadiipari kapacitások 
fenntartása

100 000 000 XVII. Technológiai és 
Ipari Minisztérium

105 000 000

36.

A Technológiai és Ipari 
Minisztérium 
honvédelmi igazgatási 
tevékenységének 
támogatásával 
kapcsolatos informatikai 
eszközpark bővítése  
a biztonság-technika 
fejlesztése céljából, 
valamint honvédelmi 
célú gyakorlatok 
szervezése 

5 000 000 

37.

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium

Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

Honvédelmi igazgatási 
feladatrendszer 
támogatása (a Műveleti 
terem biztonsági 
megfeleltetése és 
kommunikációs 
képesség fejlesztése)

1 000 000 XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium

1 000 000

38.

Kulturális és 
Innovációs 
Minisztérium

Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

A Kulturális és Innovációs 
Minisztérium 
honvédelmi igazgatási 
tevékenységének 
támogatásával 
kapcsolatos informatikai 
eszközök beszerzése

6 000 000 XX. Kulturális és 
Innovációs 

Minisztérium
6 000 000
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A B C D E

1. Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott 
előirányzat

(forint)

Költségvetési fejezet 
és forint összesen

39.

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Honvédelmi 
feladatok 
támogatása

A Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat részére 
regionális szintű 
információbiztonsági 
tudatosító kampány 
megrendezése  
a felhasználók 
információbiztonsági 
érzékenységének 
növelése érdekében  
a hatáskörébe tartozó 
védelmi igazgatás, 
valamint a megyei és 
helyi közigazgatás 
szereplői részére

4 000 000 XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

45 000 000

40.

Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal tartalék vezetési 
pontjának kialakítását 
támogató fejlesztések 
előkészítésére

3 000 000 

41.

A Nemzeti Információs 
Központ Elemző, 
Tájékoztatási és Ügyeleti 
Szolgálat tájékoztatási 
rendszerének alapjául 
szolgáló védelmi és 
biztonsági tárgyú 
adatbázisok, hírközlést 
biztosító technikai 
eszközök 
továbbfejlesztésére, 
beszerzésére

3 000 000

42.

Az Alaptörvény kilencedik 
módosításával, valamint  
a védelmi és biztonsági 
tevékenységek 
összehangolásáról szóló 
2021. évi  
XCIII. törvénnyel 
kapcsolatos 
összkormányzati szintű 
közigazgatási felkészítés 
megrendezése

5 000 000

43.
Minősített adatkezelési 
hálózat fejlesztése

30 000 000

Összesen: 497 000 000 497 000 000
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2. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz

- 1 / 2 -

I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím KIADÁSOK A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

I. Országgyűlés
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

303580 1 Közszolgálati hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 000 000

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok

K3 Dologi kiadások 3 000 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 1 900 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 797 000
K3 Dologi kiadások 803 000

015558 12
K1 Személyi juttatások 6 722 952
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 120 048
K3 Dologi kiadások 83 370 000
K6 Beruházások 137 787 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 1 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 3 500 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K6 Beruházások 5 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 4 000 000
198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 13 500 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 4 500 000

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 1 500 000
K6 Beruházások 5 000 000

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 3 000 000

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 11 000 000

002994 10 Országos Mentőszolgálat
K3 Dologi kiadások 5 000 000

001711 12
K3 Dologi kiadások 24 000 000

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 2 000 000
K6 Beruházások 2 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 2 000 000
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

280645 1 Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 5 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

005214 1 Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 6 000 000

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
              Költségvetési év: 2022.

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

A módosítás
jogcíme

 Alcím-
név

Jogcím
név
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XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások 35 000 000
000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal

K6 Beruházások 3 000 000
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K3 Dologi kiadások 4 000 000
235006 6 Nemzeti Információs Központ

K3 Dologi kiadások 3 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

48 Védelmi felkészítés előirányzatai
388039 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -497 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím BEVÉTELEK A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím TÁMOGATÁS A módosítás A módosítást 

egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok 3 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 3 500 000
015558 12 229 000 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 3 500 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 5 500 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 4 000 000
198291 2 Magyar Honvédség 13 500 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 4 500 000
294479 4 Terrorelhárítási Központ 6 500 000
003737 5 Büntetés-végrehajtás 3 000 000
001580 7 Rendőrség 11 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat 5 000 000
001711 12 24 000 000
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 4 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 2 000 000

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
280645 1 Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása 5 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 100 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

005214 1 Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása 6 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 35 000 000
000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 3 000 000
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 4 000 000
235006 6 Nemzeti Információs Központ 3 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
48 Védelmi felkészítés előirányzatai

388039 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai -497 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

497 000 000 497 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. negyedévAz adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

 Cím-
név

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 Cím-
név

 Alcím-
név

Jogcím
név

 Alcím-
név

Jogcím
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név
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3. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz

- 1 / 1 -

XIII. Honvédelmi Minisztérium   
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím KIADÁSOK A módosítás A módosítást elrendelő

 egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre  jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 485 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

48 Védelmi felkészítés előirányzatai
388040 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -485 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím BEVÉTELEK A módosítás A módosítást elrendelő

egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre  jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

forintban
Államháztartási Jogcím Kiemelt Jogcím TÁMOGATÁS A módosítás A módosítást elrendelő

egyedi csop.  előir. csop. Kiemelt előírányzat  Módosítás következő évre  jogszabály/
azonosító szám  szám név neve (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 485 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
48 Védelmi felkészítés előirányzatai

388040 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása -485 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 485 000 000 485 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 Fejezet-
név

 Alcím-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Cím-
név

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

                     Költségvetési év: 2022.

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

Jogcím
név

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

I. negyedév
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A miniszterelnök 89/2022. (XI. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi 
miniszter javaslatára –

dr. Fekete Szilviát,

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2022. november 18-ai hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

Utasítások

A honvédelmi miniszter 39/2022. (X. 25.) HM utasítása  
a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló  
7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A teljesítményértékeléssel és az  előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Ut.) 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmai felelős hozzájárulását javaslati lapon közvetlenül az  illetékes szakmai felelős szervezettől kell 
megkérni.”

2. §  Az Ut. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § A  tábornoki, az  ezredes és a  főtörzszászlós rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba, valamint 
a helyi szintű beosztásba tervezettek kiválasztása során a 14. § és a 16. § nem alkalmazható.”

3. §  Hatályát veszti az Ut. 14. § (5) bekezdése.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 40/2022. (X. 25.) HM utasítása  
az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába 
sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról 
szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. melléklet 2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(A külföldi szolgálatba történő vezénylés időtartama alapján:)
„j) ENSZ Libanoni Misszió – UNIFIL (egyéni beosztások).”

2. §  Hatályát veszti az Ut. 1. melléklet 1. pont b) alpontja.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 41/2022. (XI. 4.) HM utasítása  
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. §  Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás) 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  utasításnak az  egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) 
HM  utasítás módosításáról szóló 41/2022. (XI. 4.) HM utasítással módosított 5/G.  § (1)  bekezdés b)  pontját, 
(2) bekezdés a) és b) pontját, (3) bekezdés a) és b) pontját, (6) bekezdés b) pontját és (7) bekezdés b) és c) pontját 
2022. november 1-jétől kell alkalmazni.”

2. §  Az Utasítás
a) 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (6) bekezdés b) pontjában a „Magyar Honvédség 

Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti)” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság” szöveg,

b) 5/G.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, (3)  bekezdés b)  pontjában, (7)  bekezdés b) és c)  pontjában 
a  „Magyar  Honvédség Parancsnoksága haderőnemi szemlélő (különleges műveleti)” szövegrész helyébe 
a „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka” szöveg

lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 42/2022. (XI. 4.) HM utasítása  
a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló  
24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás alkalmazásában)
„9. jóváhagyott béralap: a  Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) vagy 
a  Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) által a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére 
biztosított, a  honvédelmi szervezet honvédelmi alkalmazottai foglalkoztatásához felhasználható 
illetménygazdálkodási keret, amely nem tartalmazza a  honvédelmi illetménykiegészítés, a  műszakpótlék, 
a  műszakdíj, a  sürgősségi betegellátási műszakdíj, az  éjszakai pótlék, az  éjszakai díj, a  munkaszüneti napi pótlék, 
a vasárnapi pótlék, a készenlét fokozási pótlék, a gyakorlati pótlék és a tűzszerész pótlék fedezetét,”

2. §  Az Ut. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A létszám-feltöltetlenség miatti bérmegtakarítás képzésénél a következőket kell figyelembe venni:)
„a) feltöltetlen munkakör esetén meg kell takarítani legalább az  adott munkakörben legutóbb foglalkoztatott 
honvédelmi alkalmazott alapilletményét és rendszeres illetménypótlékát,”

3. §  Az Ut. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) Ezen utasításnak a  honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról 
szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról szóló 42/2022. (XI. 4.) HM utasítással megállapított 2. § 9. pontja 
szerinti béralapot első alkalommal a  honvédelmi szervezetek 2023. évi nyitó béralapjának meghatározása során 
kell megállapítani.
(2) A 7. § c) pontja szerinti feltöltetlen munkakörök esetében az (1) bekezdés szerinti béralap meghatározása során 
a  honvédelmi illetménykiegészítés összegeként a  Haj.tv. 75.  § (2)  bekezdése szerinti 63 000 Ft-os alapösszeget 
kell figyelembe venni.”

4. §  Az Ut.
a) 1.  §-ában az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe 
az  „a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 
3. § 14. pontja” szöveg,

b) 2. § 13. pont b) alpontjában az „átlagilletményből” szövegrész helyébe a „béralapból” szöveg,
c) a 4. § (4) bekezdésében a „Hvt. 80. § 14. pontja” szövegrész helyébe a „Hvt. 3. § 15. pontja” szöveg,
 d) 4. § (10) bekezdésében a „műszakpótlék, az éjszakai pótlék” szövegrész helyébe a „műszakpótlék, a műszakdíj, 

a sürgősségi betegellátási műszakdíj, az éjszakai pótlék, az éjszakai díj” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az Ut.
a) 2. § 13. pont ab) alpontja,
b) 2. § 13. pont c) alpontjában a „ , honvédelmi illetménykiegészítése” szövegrész,
c) 4. § (1) bekezdés c) pontja,
d) 4. § (6) bekezdés b) pontja,
e) 12. § (1a) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész,
f ) 12. § (1b) bekezdésében az „– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.  § 16.  pontja szerinti honvédségi szervezet állománytáblájában –” 
szövegrész,

g) 14. §-a,
h) 17. § (1) bekezdésében az „és honvédelmi illetménykiegészítésének” szövegrész.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 43/2022. (XI. 18.) HM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a  következő 
utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján Porkoláb Imre Zoltán dandártábornokot 2022. november 1. napjától a  kinevezés visszavonásáig 
– de legfeljebb két évre – a védelmi innovációért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatkörében eljárva
a) összehangolja a  stratégiai szintű védelmi innováció társadalmi, kormányzati, közösségi, továbbá 

a  szövetséges, illetve a  hazai és nemzetközi üzleti környezettel kialakítandó együttműködési rendszerének 
tárcaszintű feladatait, valamint ellátja az ezekhez kapcsolódó kormányközi koordinációt;

b) összehangolja a védelmi innovációhoz kapcsolódó alap-, illetve alkalmazott kutatási feladatokat és kísérleti 
fejlesztési tevékenységeket;

c) felügyeli a védelmi innovációs ökoszisztéma kialakítását, továbbá a védelmi innováció és a nemzeti ellenálló 
képesség (a továbbiakban: reziliencia) fejlesztés ágazati feladatainak összehangolását, valamint egy átfogó 
védelmi innovációs, reziliencia- és képességfejlesztési koncepció kidolgozását;

d) figyelemmel kíséri a  társadalmi ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi 
erőfeszítéseket;

e) összehangolja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) rezilienciafejlesztéssel kapcsolatos stratégiai 
szintű ágazati feladatainak végrehajtását, továbbá támogatja annak nemzetközi koordinációs feladatait;

f ) ellátja az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete és más szövetséges stratégiai parancsnokságok tekintetében 
a védelmi innováció és haderő transzformáció területén a honvédelmi miniszter által delegált eseményeken 
a stratégiai szintű képviseleti feladatokat.

3. §  A  miniszteri biztos tevékenységét a  honvédelmi miniszter irányítja. A  miniszteri biztos szakmai felügyeletét 
a védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár látja el.

4. §  A  miniszteri biztos tevékenységének ellátásáról rendszeresen tájékoztatja a  honvédelemi minisztert, amelynek 
keretében havonta írásbeli beszámolót készít.

5. §  A  miniszteri biztos a  2.  § szerinti feladatainak ellátása érdekében a  honvédelmi miniszter alárendeltségébe, 
irányítása alá tartozó valamennyi szervezettel, azok szervezeti egységeivel közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, 
adatok bekérésére jogosult. A miniszteri biztos munkáját a HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztály 
és az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság segítik.

6. § (1) A  miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdésére figyelemmel 200 000 forint díjazásra 
jogosult.

 (2) A miniszteri biztos tevékenysége ellátása érdekében költségtérítésre jogosult.

7. §  A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti 3 fős titkárság segíti.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 489/2022. (HK 11.) MH PK intézkedése  
a Mészáros Lázár honvédelmi ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 
610/2021. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 505/2022. (HK 11.) MH PK parancsa  
a HM-I objektum objektum-parancsnoki teendőinek ellátásáról**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának határozata  
alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről***

*** A határozatot az érintettek külön kapják meg.

Magyar Honvédség Parancsnoksága  
csoportfőnöki rendelkezések

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
9/2022. (HK 11.) MHP LGCSF szakutasítása  
a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány  
nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalányköltségtérítésekről szóló  
9/2021. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás 
módosításáról****

**** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek, információk

A Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság közleménye

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (légierő) haderőnemi szemlélő jóváhagyta és 
segédletként kiadásra került:
1. Re-1038/seged „A HELIKOPTER AERODINAMIKÁJA ÉS REPÜLÉSI DINAMIKÁJA (SEGÉDLET)”;
2. Re-1349/seged „A MI-24 HELIKOPTER GYAKORLATI AERODINAMIKÁJA (SEGÉDLET)”;
3. Re-1618/seged „A MI-24V TÍPUSÚ HELIKOPTER VEZETÉSI TECHNIKÁJA ÉS LÉGITÁJÉKOZÓDÁSA (MÓDSZERTANI 

SEGÉDLET)”.

A Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság közleménye

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (szárazföldi) haderőnemi szemlélő jóváhagyta és 
segédletként kiadásra került:
 „SEGÉDLET A REMINGTON 870 EXPRESS 12/76 SÖRÉTES PUSKA KEZELÉSÉHEZ” (Löfe-44/seged) című kiadvány.
„KÉZIKÖNYV A CZ SCORPION EVO 3 A1 GÉPPISZTOLY KEZELÉSÉHEZ” (Löfe-43/seged) című kiadvány.
„KÉZIKÖNYV A CZ P-07 ÉS A P-09 PISZTOLYOK KEZELÉSÉHEZ” (Löfe-45/seged) című kiadvány.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Tervezési és Koordinációs 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. december 15.
A pályázatot közvetlenül a HM Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann Mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – HM TKF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (HM Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.
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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 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 beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Dúl Sándor ezredes, HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, főosztályvezető, 
HM telefon: 02-2-21-691, e-mail: dul.sandor@hm.gov.hu 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

A beosztás megnevezése: 
HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, Szervezési és Keretszám-gazdálkodási Osztály, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  III/14
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 90Me13EZRZZ
Pozícióazonosító kód:  12092136
ÁNYR azonosító szám:  S-002293
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
Vagyonnyilatkozat-tétel:  nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– MsWord, MsExcel, MsPowerPoint szoftverek gyakorlott használata és ismerete (táblázatok, korrektúrák, 

összehasonlítások stb.).
– HM KGIR ismerete és felhasználó szintű használata.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– Szakmai jelentések, szabályzók létrehozásában és/vagy komplex feladatok tervezésében, szervezésében, 

irányításában, szakmai anyagok véleményezésében szerzett tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség (törekvés az  egyszerű, de átlátható 

információtovábbításra, nehezen értelmezhető feladatok tisztázása stb.), rendszerszemléletű gondolkodásmód, 
munkavégzési önállóság, fejlődési készség, szakterületen belüli önképzési (szakértővé válási) igény, 
kezdeményező hozzáállás, proaktivitás, vezetői munka hatékony segítése, részfeladatok koordinálásának 
kezdeményezése.

mailto:dul.sandor@hm.gov.hu
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A munkaköri jegyzékekkel és állománytáblákkal, valamint a  tárca létszám- és keretszám-gazdálkodásával 

kapcsolatos elgondolások, tervezetek kidolgozásában való közreműködés, vagy szakmai koordináció, valamint 
ezen tervezetek vezetői döntéshez történő előkészítése.

– A HM és HM szervezetek munkaköri jegyzékének kidolgozása, naprakészen tartása, az MHP és alárendelt katonai 
szervezetek állománytábláinak szakmai véleményezése.

– A honvédelmi tárca szervezetei felépítésének, struktúrájának célszerű átalakítására, működésük szabályozására 
szolgáló miniszteri utasítások, azzal összefüggő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése, a  szakmai 
kidolgozás koordinálása.

– A HM és HM szervezetek létszám- és keretszám-gazdálkodásának, valamint működésének elemzése, illetve 
részvétel a szervezeti korszerűsítésre vonatkozó szakmai javaslatok kidolgozásában.

– A főosztályvezető által meghatározott eseti jellegű feladatok ellátása.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

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 adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Vidoven Árpád, HM közigazgatási államtitkár, 
 HM tel.: 02-2-21-101,
c) 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 jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) 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,

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
mailto:zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

AZ MH Altiszti Akadémia megbízott parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztás betöltésére

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

A pályázat beérkezési határideje: 2022. december 22.
A pályázatot közvetlenül az  MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) megbízott parancsnokának, 
Frankó  Imre  ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat – Sportszázad” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14., 2001 Szentendre, Pf. 230) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.
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A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követően 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, 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 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– foglalkoztatási jogviszonyt érintően: Hermeczi István őrnagy, MH AA, személyügyi főnök, 
 HM telefon: 02-52-11-80, e-mail: hermeczi.istván@mil.hu
– beosztáshoz tartozó feladatokat érintően: Krizsán Szabolcs százados, MH AA Sportszázad, századparancsnok, 
 HM tel.: 02-52-13-50, e-mail: krizsán.szabolcs@mil.hu

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

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.

A beosztás megnevezése: 
MH AA, Kiképző szervek, Sportszázad, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód: 01Se06ZZRZZ
Pozícióazonosító:   12187603
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

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

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

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent: 
– Kommunikációs/marketing szakirányú végzettség.
– Angol alap- vagy középfokú komplex nyelvvizsga.
– ECDL bizonyítvány.
– Sportolói múlt.
– Közösségi médiafelületek naprakész ismerete (Facebook, Instagram, TikTok).
– Videószerkesztő és grafikai programok ismerete.
– Google Drive kezelésének ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Tartalomgyártás a közösségi média felületekre.
– Videófelvételek készítése, videóvágás.
– Fotózás és utómunka.
– Képszerkesztés (pl. Photoshop, Canva programokkal).

mailto:hermeczi.istv�n@mil.hu
mailto:krizs�n.szabolcs@mil.hu


1468 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 11. szám 

– Posztok és cikkek írása.
– Havi elemzések, statisztikák készítése a social média platformok eléréseiről.
– Toborzási rendezvényeken való közreműködés.
– Riportkészítési engedélyek kezelése.
– Kapcsolattartás a katonasportolókkal, edzéslátogatás.
– Nyilvántartások, táblázatok készítése, naprakészen tartása (Excel, Google Drive).
– Kiemelt projektekben kreatív, kidolgozói részvétel.

  Frankó Imre ezredes s. k.,
  megbízott parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14., tel.: +36-26-501-180, 
 honlap: www.mhaa.hu, e-mail: info@mhaa.hu,
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Frankó Imre ezredes, megbízott parancsnok, 
 HM tel.: 02-52-11-20,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Ivanics Vivien hadnagy, 
 HM tel.: 02-52-11-68, e-mail: ivanics.vivien@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) 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,

http://www.mhaa.hu
mailto:info@mhaa.hu
mailto:ivanics.vivien@mil.hu
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c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

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

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

A pályázat beérkezési határideje: 2022. december 02.
A pályázatot közvetlenül az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 
dandárparancsnokának, Mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – ÜKTO” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 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.

http://www.naih.hu
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Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

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

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– foglalkoztatási jogviszonyt érintően: Szoták Róbert alezredes, MH BHD, személyügyi főnök, 
 HM telefon: 02-2-38-040
– beosztásokhoz tartozó feladatokat érintően: Kiss Ernő alezredes, MH BHD, Üzemeltető és Kiképzés Támogató 

Osztály, osztályvezető, HM telefon: 02-2-20-620

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

1. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, MHP támogató szervezeti elemek, Biztosító feladatokat ellátó alegységek, Üzemeltető és Kiképzés 
Támogató Osztály, Harc- és Működtetést Biztosító Részleg, gépkocsivezető altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 77Bv06ZZRZZ
Pozícióazonosító:  11748203
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tétel:  nem kötelezett

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

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

Előnyt jelent:
– „C” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– Gépjárművezetői tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, önállóság, magas stressztűrő 

képesség, jó teherbírás, vezetői munka hatékony segítése.

A beosztások főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A rábízott gépjárművek szerkezetének, kezelésének és kiszolgálás szabályainak ismerete.
– A rábízott szerszámok, anyagok karbantartott állapotban tartása és azokkal elszámolás.
– A feladatok végrehajtása során a  közlekedés és szállítás, valamint a  gépjárművezetési gyakorlatok és kiképzési 

foglalkozások biztonsági előírásainak ismerete, azok betartása.
– Képzettségének, jogosítványában feltüntetett kategóriáknak megfelelően az  osztály állományába tartozó 

gépjármű-technikai eszközök ismerete és vezetése.
– A gépjármű menetokmányainak, rendeltetésének, vezetésének, kitöltésének szabályainak ismerete, azok 

betartása.
– A gépjárműveknél alkalmazott kenő-, hajtó- és egyéb vegyi anyagok kezelésére, használatára vonatkozó 

biztonsági előírások ismerete.
– Részvétel az osztály gépjárműveinek téli, illetve nyári igénybevételre történő felkészítésében.
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2. A beosztás megnevezése: 
MH BHD, MHP támogató szervezeti elemek, Biztosító feladatokat ellátó alegységek, Üzemeltető és Kiképzés 
Támogató Osztály, Harc- és Működtetést Biztosító Részleg, harcjárművezető III.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
Előírt iskolai végzettség:  alapfokú
Illetménykategória:  I/04
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód : 10Av03ZSRZZ
Pozícióazonosító:  12059846
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tétel:  nem kötelezett

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

Előnyt jelent:
– Gépjárművezetői tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, önállóság, döntési készség, stressztűrő 

képesség, pszichés terhelhetőség, jó teherbírás, problémamegoldó képesség.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus és Ócsa Kiképző Bázis területén elhelyezett, ellátásra utalt 

szervezetek harcjármű-technikai igényeinek, valamint saját szállítási igények kiszolgálása.
– A rábízott gépjárművek szerkezetének, kezelésének és kiszolgálás szabályainak ismerete.
– A rábízott szerszámok, anyagok karbantartott állapotban tartása és azokkal elszámolás.
– A feladatok végrehajtása során a közlekedés és szállítás, valamint a gépjármű-vezetési gyakorlatok és kiképzési 

foglalkozások biztonsági előírásainak ismerete, azok betartása.
– Képzettségének, jogosítványában feltüntetett kategóriáknak megfelelően az  osztály állományába tartozó 

gépjármű-technikai eszközök ismerete és vezetése.
– A gépjármű menetokmányainak, rendeltetésének, vezetésének, kitöltésének szabályainak ismerete, azok 

betartása.
– A gépjárműveknél alkalmazott kenő-, hajtó- és egyéb vegyi anyagok kezelésére, használatára vonatkozó 

biztonsági előírások ismerete.
– Részvétel az osztály gépjárműveinek téli, illetve nyári igénybevételre történő felkészítésében.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 
 cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, 
 e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, honlap: www.bhd.honvedseg.hu 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Mudra József ezredes, dandárparancsnok, 
 HM tel.: 02-2-38-020,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 
 HM tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@mil.hu
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b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédelmi adatkezelésekről szóló 
2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 37. §-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. 37. § (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 jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH Bakony Harckiképző Központ központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő 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. december 02.
A pályázatot közvetlenül az MH Bakony Harckiképző Központ (a továbbiakban: MH BHK) központparancsnokának, 
Oszlánszki Béla ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(8100 Várpalota, Árpád utca 1., levelezési cím: 8100 Várpalota, Pf. 28) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is tölthető be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követően 15 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  Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja kerül végrehajtásra.

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

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Németh Balázs őrnagy, MH BHK, biztonságtechnikai főnök, 
HM telefon: 02-34-31-04.

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

A beosztás megnevezése: 
MH BHK, Vezető szervek, Biztonságtechnikai Főnökség, munkavédelmi tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 01Me12ZKRAK
Pozícióazonosító:  11367322
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre:  kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) iskolai 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Szakmai tapasztalat.
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: kiváló kommunikációs készség, döntési készség, 

jó problémamegoldó képesség megbízhatóság, terhelhetőség, együttműködési készség.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításával kapcsolatos 

tevékenységek tervezése, szervezése, vezetése.
– A munkavédelmi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematikák, az Egyéni és Katonai Védőeszköz Ellátási 

Terv kidolgozása, felülvizsgálata.
– Honvédelmi balesetek kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartások vezetése.
– Hatósági adatszolgáltatások teljesítése.
– Munkavédelmi oktatások és munkavédelmi vizsgák szervezése.
– Részvétel a  katonai szervezet munkavédelmi anyagi-technikai eszközökkel történő ellátásában, javaslattétel 

a fejlesztési követelmények meghatározásában és a létesítési, rendszeresítési eljárásokban.
– Részvétel az üzembe helyezési eljárásokban és felülvizsgálatokban.

  Oszlánszki Béla ezredes s. k.,
  központparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, cím: 8100 Várpalota, Árpád utca 1., 
 levelezési cím: 8100 Várpalota, Pf. 28, tel.: +36-88-549-520, e-mail: mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu,
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Oszlánszki Béla ezredes, központparancsnok, 
 HM tel.: 02-34-31-20,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Németh Balázs őrnagy, tel.: +36-88-549-504, 
 HM tel.: 02-34-31-04, e-mail: nemeth.balazs@mil.hu

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

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

mailto:mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu
mailto:nemeth.balazs@mil.hu
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c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 
a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az  adatkezeléssel összefüggő tényekről az  adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  Ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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