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Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági 
feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és 
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések 
központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról 255

2/2022. (I. 17.) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló  
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával 
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról 258

3/2022. (I. 24.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
módosításáról 259

Határozatok

1040/2022. (II. 4.) Korm. határozat a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló egyes 
beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről 260

Utasítások

1/2022. (I. 14.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal 
történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások 
biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás 
módosításáról 260

2/2022. (I. 17.) HM utasítás az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok 
jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás 
módosításáról  261

3/2022. (I. 27.) HM utasítás a honvédelmi szervezet 2022. évi kiemelt feladatainak, valamint 
a 2023–2024. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról 263

4/2022. (I. 27.) HM utasítás Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény kidolgozásáért felelős 
munkacsoport létrehozásáról 269

5/2022. (I. 27.) HM utasítás az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM 
utasítás módosításáról  271
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

M/1/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés az MH Enhances Forward Presence jellegű Zászlóalj Harccsoport Készenléti 
Szolgálaterőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának 
rendjéről és követelményeiről 273

33/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól 
szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról 273

46/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés az MC-5 típusú személyi légcellás ejtőernyőrendszerhez illeszthető 
felszerelésekkel történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának 
szabályozásáról 273

56/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség repülésbiztonsági kézikönyv (1. kiadás) című 
főnökségi kiadvány kiadásáról 273

68/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos 
és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó 
feladatokról szóló 478/2019. MH PK intézkedésben megfogalmazott 
feladatok felderítő támogatásának végrehajtásáról szóló 214/2020. MH PK 
intézkedés módosításáról 274

42/2022. (HK. 2.) MH PK szakutasítás a Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról című főnökségi 
kiadvány kiadásáról 274

Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

1/2022. (HK. 2.) MHP KIKCSF 
szakutasítás

a Felkészítési és kiképzési program a Magyar Honvédség tüzérkatonái és 
tüzéralegységei szakkiképzéséhez című főnökségi kiadvány kiadásáról 275

2/2022. (HK. 2.) MHP LOGCSF 
szakutasítás

a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő 
személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási 
normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 9/2021. (HK 11.) MHP 
Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás 
módosításáról 275

Szervezeti hírek, információk

MH 24. BGFE pályázati felhívás az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred 
állományában lévő beosztás betöltésére 277

MH PK pályázati felhívás az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség állományában 
lévő beosztás betöltésére 280
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Jogszabályok

A Kormány 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelete
a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések 
körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított 
rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének 
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1a) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem tartoznak e  rendelet hatálya alá a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon 
beszerzései, amelyek)
„b) tárgya – értékhatárra tekintet nélkül – építési beruházás, építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, katonai célú 
építési beruházás, katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, függetlenül attól, hogy megvalósítása 
hazai vagy más költségvetési forrásból történik,”

 (2) A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem tartoznak e  rendelet hatálya alá a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon 
beszerzései, amelyek)
„f ) tárgya a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 63.  § (1)  bekezdése szerinti azon 
árubeszerzések és szolgáltatásmegrendelések, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá.”

 (3) A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés: mindazon a haditechnikai tevékenység engedélyezésének 
és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
beszerzési tárgy beszerzésére irányuló igény, kiegészülve az  ahhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatás 
megrendelésére irányuló igénnyel, valamint kizárólag kutatás és fejlesztés céljából gyártott termékek beszerzésére 
irányuló igénnyel is, továbbá az  1.  mellékletben meghatározott beszerzési tárgyak beszerzésére irányuló igény, 
amelynek kielégítése
fa) honvédelmi,
fb) rendvédelmi,
fc) bűnüldözési,
fd) bűnmegelőzési,
fe) büntetőeljárási,
ff) büntetés-végrehajtási,
fg) nemzetbiztonsági,
fh) határőrizeti és határforgalmi,
fi) katasztrófavédelmi,
fj) adóhatósági és vámhatósági,
fk) őrzési, védelmi,
fl) önvédelmi, illetve
fm) idegenrendészeti
célt szolgál;”

 (4) A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) nemzetközi együttműködési program: nemzetközi szervezet által a  tagországok speciális ellátási igényeinek 
kielégítése érdekében működtetett, a  tagok együttműködésére alapozott olyan program, amely az  (1)  bekezdés 
szerinti beszerzéseket tartalmazhat.”
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 (5) A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Ha a  (6)  bekezdés f )  pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a  (8)  bekezdés szerinti, a  beszerzés tárgyával 
–  műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog egyben külön jogszabályban 
meghatározott más központi beszerző szerv hatáskörébe is tartozik – ide nem értve a (10) bekezdés szerinti esetet – 
az  ilyen beszerzést az érintett szervezet a Portálon kezdeményezi. A VBÜ az e rendelet szerinti eljárási cselekmény 
megtétele, valamint a döntés meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező központi beszerző szervvel egyeztet.”

2. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VBÜ)
„d) megvizsgálja az  érintett szervezet beszerzési tervét, költségkerettervét, nemzetközi együttműködési 
programhoz való csatlakozási szándékát, továbbá beszerzési igényét,”

3. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az  érintett szervezet a  nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási szándékát a  szándék 
felmerülését követő 15 napon belül jelzi a  VBÜ részére. Az  érintett szervezet tájékoztatásában bemutatja 
a  nemzetközi együttműködési program szerint általa tervezett beszerzési igényeit, a  nemzetközi együttműködési 
programban való részvételének feltételeit. A  VBÜ az  érintett szervezet nemzetközi együttműködési programhoz 
való csatlakozási igényét a  Nemzetbiztonsági Kabinet részére megküldi. A  Nemzetbiztonsági Kabinet az  érintett 
szervezet nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási igényét véleményezi, és azt követően 
a  Kormány következő ülésén előterjeszti. Az  érintett szervezet a  nemzetközi együttműködési programhoz 
a  Kormány jóváhagyását követően csatlakozhat. A  Kormány döntéséről a  Kormány ügyrendjében meghatározott 
határozat készül, amelyről a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tájékoztatja a  VBÜ-t. A  VBÜ 
a Kormány döntését e döntésről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül közli az érintett szervezettel.
(18) Az  érintett szervezet beszerzési igényének végrehajtása során nem kell alkalmazni a  8.  § (7) és  
(12)–(15)  bekezdését, valamint a  9.  §-t, ha az  érintett szervezet a  beszerzési igénye a  (17)  bekezdésben 
meghatározottak szerint jóváhagyott nemzetközi együttműködési program keretében megvalósítható. 
Az e bekezdés szerinti beszerzési igény vizsgálata során a 7. § (1)–(3) bekezdését kell alkalmazni.”

4. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 12/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  érintett szervezet a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő értékű, továbbá a Kbt. 111. § c), d), f )–h), j), n) és q) pontja szerinti beszerzési igényeit a 6. § (1) bekezdés 
c)  pontjától eltérően havonta összesítetten – a  VBÜ által meghatározott struktúra és adattartalom szerint 
részletezve  – adatszolgáltatás keretében megküldi a  VBÜ részére. Ha a  megküldést követő 7 munkanapon belül 
a  VBÜ nem nyilatkozik, az  érintett szervezet az  adatszolgáltatásban megjelölt igényeinek kielégítésére szolgáló 
beszerzési eljárást a 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját hatáskörben jogosult lefolytatni.”

5. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  érintett szervezet a  nemzetközi együttműködési programban való részvételéről – ha a  csatlakozásra 
a  központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének 
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 11.  § (17)  bekezdésének hatálybalépését megelőzően került sor – a  Módr1. hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül tájékoztatást ad a  VBÜ részére. Az  érintett szervezet tájékoztatásában bemutatja 
a  nemzetközi együttműködési program keretében biztosított és biztosítani tervezett beszerzési igényeit, 
a  nemzetközi együttműködési programban való részvételének feltételeit. A VBÜ az  érintett szervezet nemzetközi 
együttműködési programban való részvételéről szóló tájékoztatást a Nemzetbiztonsági Kabinet részére megküldi. 
A Nemzetbiztonsági Kabinet az érintett szervezet nemzetközi együttműködési programban való további részvételét 
véleményezi, és azt követően a  Kormány következő ülésén előterjeszti. Az  érintett szervezet a  nemzetközi 
együttműködési programban történő részvételét a  Kormány jóváhagyását követően továbbra is fenntartja. 
A  Kormány döntéséről a  Kormány ügyrendjében meghatározott határozat készül, amelyről a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára tájékoztatja a  VBÜ-t. A  VBÜ a  Kormány döntését e  döntésről való 
tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül köteles közölni az érintett szervezettel.
(12) A  Módr1.-gyel módosított 1.  §-t, 11.  §-t, valamint 12/C.  §-t a  Módr1. hatálybalépését követően megkezdett 
beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, koncessziós beszerzési eljárásokra, védelmi beszerzési eljárásokra, védelmi 
és biztonsági tárgyú koncessziókra kell alkalmazni.”
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6. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §  A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 1. § (1a) bekezdés d) pontjában a „beszerzésnek, valamint” szövegrész helyébe a „beszerzésnek,” szöveg,
b) 1. § (1a) bekezdés e) pontjában a „Kbt.” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.)” szöveg, valamint a „szolgáltatás.” szövegrész helyébe a „szolgáltatás, valamint” szöveg,
c) 1.  § (6)  bekezdés g)  pontjában az „a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény” szövegrész helyébe 

a „Kbt.” szöveg,
d) 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.)” 

szövegrész helyébe a „Kbt.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. § (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgyak

 1. egyéni védőeszközök, kivéve az egészségügyi védőeszközöket, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges 
szemüvegeket, egészségügyi maszkokat és egészségügyi overallokat, védőitalokat, kifejezetten 
munkavédelmi egyéni védőeszközöket

 2. optikai, elektrooptikai felderítő eszközök
 3. pilóta nélküli légijárművek a  pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti kategóriák alapján
 4. állami légijárművek
 5. pilóta nélküli légijármű rendszerek
 6. pilóta nélküli légijármű elhárító rendszerek
 7. kábítószer-érzékelő készülékek
 8. légzési alkoholmérő berendezések
 9. tűzszerész eszközök, tűzszerész robotok
10. bűncselekmény nyombiztosításához eszközök, berendezések, kellékanyagok
11. különleges célú, különösen robbanóanyag szállítására alkalmas mozgatható konténerek
12. az e  rendelet hatálya alá tartozó termékek szolgálati alkalmazása során szükséges hordtáskák, hordtokok 

(fegyvertáskák, tartaléktártokok, bilincstokok, védőeszköz-hordtáskák, műszertáskák) és 
az üzemeltetésükhöz szükséges alkatrészek, pótalkatrészek

13. az 1–12. pontban meghatározott termékekhez kapcsolódó szolgáltatások”
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A honvédelmi miniszter 2/2022. (I. 17.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és 
a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 
módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 40.  §-a a  következő  
(4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  sürgősségi betegellátást nyújtó osztályon szolgálatot teljesítő, a  IV/A. Fejezet hatálya alá nem tartozó 
egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi állományú katona az  (1)  bekezdés szerinti fokozott igénybevételi pótlékra 
az (5) bekezdés szerinti összegben jogosult.
(5) A (4) bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke
a) a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzés esetén 2600 forint,
b) a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzés esetén 4000 forint.”

2. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet a következő 108. §-sal 
egészül ki:
„108.  § (1) E  rendeletnek a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.)  
HM rendelet módosításáról szóló 2/2022. (I. 17.) HM rendelettel (a  továbbiakban: Módr11.) megállapított 40.  §  
(4) és (5) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alapján a 2022. január 1. és a Módr11. hatálybalépése közötti időszakra megállapított fokozott 
igénybevételi pótlékot legkésőbb a Módr11. hatálybalépése szerinti hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult 
részére kifizetni.”

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

3. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 12/B. alcíme 
a következő 38/I. §-sal egészül ki:
„38/I.  § Ha a  Haj.tv. 89/E.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozó sürgősségi betegellátást nyújtó 
osztályon látja el munkaköri feladatait,
a) az éjszakai pótlékra, az éjszakai műszakpótlékra és a délutáni műszakpótlékra nem jogosult,
b) a Haj.tv. 89/E. § (2) bekezdése alapján megállapított sürgősségi betegellátási műszakdíjra jogosult.”

4. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet a következő 
51. §-sal egészül ki:
„51.  § (1) E  rendeletnek a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet és a  honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.)  
HM rendelet módosításáról szóló 2/2022. (I. 17.) HM rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) megállapított 38/I.  §-át 
2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alapján a 2022. január 1. és a Módr5. hatálybalépése közötti időszakra megállapított sürgősségi 
betegellátási műszakdíjat legkésőbb a  Módr5. hatálybalépése szerinti hónapra járó illetménnyel együtt kell 
a jogosult részére kifizetni.”
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3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 3/2022. (I. 24.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 3/2022. (I. 24.) HM rendelethez

Az R. 4. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F

1.
Besorolási 
kategória

Rendszeresített 
rendfokozat

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály

2.
Általános  

előmeneteli rend
Speciális 

előmeneteli rend
Általános  

előmeneteli rend
Speciális 

előmeneteli rend)

20. 18. vezérőrnagy
főosztályvezető (K); 
titkárságvezető (K);
államtitkári főtanácsos (K)
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Határozatok

A Kormány 1040/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó 
ingóságok beszerzéséről

A Kormány a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1490/2020. (VIII. 11.)  
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő programnak a  Korm. határozat 

1.  mellékletében foglalt táblázat 1–5.  pontja szerinti településeken megvalósuló beruházásaihoz kapcsolódóan 
az azok rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok Beruházási Ügynökség általi beszerzésével;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében 313 063 528 forint biztosításáról a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 4. A  Beruházási Ügynökség 
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím javára.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Utasítások

A honvédelmi miniszter 1/2022. (I. 14.) HM utasítása  
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól 
és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás 
módosításáról

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

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az  azokkal történő gazdálkodás szabályairól és 
a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmai teljesítés igazolására, az  érvényesítésre és az  utalványozásra, valamint a  könyvelés igazolására 
az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel a  2.  melléklet szerinti formanyomtatványt – utalványrendeletet – kell 
alkalmazni.”

 (2) Az Utasítás 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Hozzájárulás a  NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoport esetében a  szakmai teljesítés 
igazolására, az  érvényesítésre és az  utalványozásra, valamint a  könyvelés igazolására a  Honvédelmi Minisztérium 
fejezet egységes számviteli politikájának mintatárában a honvédelmi szervezetek által árubeszerzés és szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódó számlák kifizetéséhez meghatározott utalványrendelet-mintát kell alkalmazni.”



2022. évi 2. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  261

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

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet az 1/2022. (I. 14.) HM utasításhoz

 1. Az Utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat F oszlop 3. sorában a „HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály 
(a továbbiakban: HM KTKF)” szövegrész helyébe a „HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály 
(a továbbiakban: HM TKÉMF)” szöveg lép.

 2. Az Utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat F oszlop 5. és 8. sorában a „HM KTKF” szövegrész helyébe a „HM TKÉMF” 
szöveg lép.

A honvédelmi miniszter 2/2022. (I. 17.) HM utasítása  
az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, 
illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló  
39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli 
további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a  részére kötelezően elrendelt 
egészségügyi ügyelet ellátásáért ügyeleti díjra jogosult.
(2) Az ügyeleti díj ügyeleti alapdíjból és ügyeleti kiegészítésből áll.
(3) Az  ügyeleti alapdíj óránkénti mértéke hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – 
a jogosult személyre irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon
a) a Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja hatálya alá tartozó egészségügyi munkakörű katona esetében 
6000 forint,
b) a Hjt. 237/L. (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katona esetében 4200 forint.
(4) Az  ügyeleti feladatok progresszivitási szintje és szakmai különbözősége alapján ügyeleti kiegészítés kerül 
megállapításra, amelynek óránkénti mértéke az  ügyeleti alapdíj 15, 30 vagy 45%-a. A  honvédelmi egészségügyi 
szolgáltató által működtetett különféle egészségügyi ügyeleteknek az ügyeleti kiegészítés mértéke szerinti szakmai 
besorolását az  országos kórház-főigazgató által megállapított feltételrendszer figyelembevételével a  honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató vezetője belső rendelkezésben állapítja meg.
(5) A jogosult személyre irányadó munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon ellátott 
ügyeletért a (2) bekezdés szerinti ügyeleti díj 20%-kal magasabb összegben jár.”

2. § (1) Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti készenléti díj óránkénti mértéke a  3.  § (2)  bekezdése vagy (5)  bekezdése szerinti 
ügyeleti díj 30%-a.”

 (2) Az Ut. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egészségügyi készenlét időtartama alatt elrendelt munkavégzés kezdetét az  érintett egészségügyi 
munkakörű katona értesítésétől kell számítani, és a  munkavégzéssel töltött időt ennek figyelembevételével kell 
nyilvántartani.”
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3. §  Az Ut. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona a Hjt. 237/L. § (13) bekezdése szerint 
önként vállalt többletmunka elvégzéséért díjazásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a díjazás óránkénti összege megegyezik
a) rendes munkarend szerinti feladatellátás esetén – a szolgálatteljesítési idejére járó illetményen felül – az érintett 
személy szolgálatteljesítési idejére járó illetménye egy órára eső összegének
aa) a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapon, heti pihenőidőben és munkaszüneti napon a 150%-ával,
ab) az aa) alponttól eltérően, ha a munkáltatói jogkört gyakorló másik heti pihenőnapot, heti pihenőidőt biztosít, 
akkor a 75%-ával,
ac) munkanapon vagy egészségügyi készenlét alatti feladatellátás esetén a 75%-ával vagy
b) egészségügyi ügyeleti feladatellátás esetén a  3.  § (2)  bekezdése vagy (5)  bekezdése szerinti ügyeleti díj 
120%-ával.”

4. §  Az Ut. 6. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  Hjt. 237/L.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona sürgősségi betegellátást nyújtó 
osztályon teljesít szolgálatot, az  (1)–(3)  bekezdés szerinti díjazástól eltérően sürgősségi betegellátási műszakdíjra 
jogosult.
(5) A (4) bekezdés szerinti díj óránkénti mértéke
a) a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzés esetén 3500 forint,
b) a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzés esetén 6000 forint.
(6) A  (2) és (3)  bekezdés alkalmazásában többműszakos a  munkaidőbeosztás, ha az  egészségügyi szolgáltató 
napi  üzemelési ideje meghaladja az  egészségügyi munkakörű katona napi teljes szolgálatteljesítési idejét, és 
az egészségügyi munkakörű katonák időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos 
tevékenységüket.”

5. §  Az Ut. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti képesítési díj abban az  esetben állapítható meg, ha a  további szakképesítést, 
illetve a  doktori vagy tudományos fokozat szerinti ismereteket az  érintett személy a  beosztása ellátásához 
a szolgálatteljesítési ideje legalább 25%-ában hasznosítja.”

6. § (1) Az Ut. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  (3)  bekezdés alkalmazásában a  Haj.tv. 89/D.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 
tekintetében a mozgóbérelemek számítási alapjaként – az  illetmény helyett – az egyes egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglalt számítási alapot kell 
figyelembe venni.”

 (2) Az Ut. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Haj.tv. 89/D.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottra a  6–8.  §-ban foglaltakat 
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy esetükben a 6. § (4) bekezdése szerinti sürgősségi betegellátási műszakdíj 
az éjszakai pótlék, az éjszakai műszakpótlék és a délutáni műszakpótlék helyett jár.”

 (3) Az Ut. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Haj.tv. 89/F. §-a szerinti kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (a továbbiakban: kirendelés) esetén a Haj.tv. 89/D. § 
(1)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott – a  kirendelés idejére járó – illetménye a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53.  § (5)  bekezdésétől eltérően a  Haj.tv. 89/D.  § (2)  bekezdése szerinti 
illetmény 110%-a.”

7. §  Az Ut. 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  Haj.tv. 89/E.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozó részére a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 38/I.  §-a alapján járó sürgősségi 
betegellátási műszakdíj óránkénti mértéke
a) a 14:00 és 22:00 óra közötti munkavégzés esetén 2600 forint,
b) a 22:00 és 06:00 óra közötti munkavégzés esetén 4000 forint.”

8. §  Az Ut. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § (1) Az  egészségügyi munkakörű katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, 
illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás 
módosításáról szóló 2/2022. (I. 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Mód. utasítás) hatálybalépését megelőzően 
–  az  egészségügyi ügyelet díjazására vonatkozóan – a  2021. december 31-én hatályos 3.  § (4)  bekezdése szerint 
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engedélyezett díjazások, a  Mód. utasítás hatálybalépésekor érvényes megállapodások, valamint a  honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató ügyeleti díjra vonatkozó belső rendelkezése a  Mód. utasítás szerinti díjazások esetében 
2022. január 1. napjától nem vehetők figyelembe.
(2) Ezen utasításnak a  Mód. utasítással megállapított 3.  §-át, 4.  § (2) és (4)  bekezdését, 5.  §-át, 6.  §-át, 7.  §-át,  
8.  § (1)–(4)  bekezdését, 10.  § (1), (4) és (6)  bekezdését, 11.  §-át, valamint 12/A.  §-át 2022. január 1-jétől kell 
alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés alapján a 2022. január 1. és a Mód. utasítás hatálybalépése közötti időszakra megállapított díjat és 
pótlékot legkésőbb a Mód. utasítás hatálybalépése szerinti hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részére 
kifizetni.
(4) A Mód. utasítással megállapított 8. § (4) bekezdésében meghatározott hasznosított végzettségekhez kapcsolódó 
felülvizsgálatot 2022. január 26-ig kell elvégezni.”

9. §  Az Ut.
a) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a „pótlékra” 

szövegrész helyébe a „díjra” szöveg,
b) 6. § (2) és (3) bekezdésében a „műszakpótlékra” szövegrész helyébe a „műszakdíjra” szöveg,
c) 6. § (3) bekezdésében az „A Hjt. 237/L. §” szövegrész helyébe az „A műszakos munkarendben foglalkoztatott, 

a Hjt. 237/L. §” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdésében a „pótlék” szövegrészek helyébe a „díj” szöveg,
e) 7. § (2) bekezdésében, 11. §-ában a „pótlék” szövegrész helyébe a „díj” szöveg,
f ) 7. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter)” szöveg,
g) 8. § (3) bekezdésében a „pótlékok” szövegrész helyébe a „díjak” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 3/2022. (I. 27.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezet 2022. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2023–2024. évi fő célkitűzéseinek 
meghatározásáról

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

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

 (2) Ezen utasítás honvédelmi szervezetre vonatkozó rendelkezéseit a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) által az  állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő, többcélú szakképző 
intézményre is alkalmazni kell.

2. §  A honvédelmi szervezet 2022. évi kiemelt feladatai:
 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) polgári irányítási és katonai vezetési rendjének megszilárdítása 

az  eljárások pontosításával, az  ágazaton belüli folyamatos és szabályozott információáramlással, 
az  elvégzendő feladatok helyének és felelősének pontos meghatározásával és az  ehhez szükséges 
szabályozási feladatok és szervezeti átalakítások végrehajtásával. A  feladat folyamatos végrehajtásáért 
feladat- és hatáskörük szerint felelősek a  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM) államtitkárai 
és az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK).

 2. A  Magyarország Alaptörvényében az  MH részére meghatározott alaprendeltetési feladatok magas szintű 
végrehajtása mellett, a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében, az  államhatár 
őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a  tömeges migráció 
kezelésében való további közreműködés, különös tekintettel az  államhatár rendje ellen irányuló erőszakos 
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cselekmények elhárítására irányuló felkészítés és kiképzés, valamint végrehajtás jog- és szakszerűségére. 
A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

 3. A  honvédelmi tárca 2022–2031. évekre vonatkozó Hosszú Távú Tervében (a  továbbiakban: HTT) rögzített, 
Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz (a  továbbiakban: Zrínyi HHP) kapcsolódó 
képességfejlesztési programok, valamint működés-fenntartási feladatok végrehajtása. A  feladatok HTT-ben 
rögzített ütemezéssel, a nemzeti fegyverzeti igazgatóval együttműködésben történő végrehajtásáért feladat- 
és hatáskörük szerint a  HM államtitkárai, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a  továbbiakban: KNBSZ) 
főigazgatója és az  MH PK felelnek. Az  MH PK egyben felelős a  Zrínyi HHP-ben tervezett haderőszervezési 
feladatok végrehajtásáért, a tervezési és szervezési tevékenység 2022. május 31-ig történő befejezéséért is.

 4. A  magyar V4 elnökség 2022 első félévére eső, a  honvédelmi szervezetre háruló feladatainak végrehajtása. 
A feladatnak az elnökség időtartama alatt történő folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint 
a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

 5. A  miniszteri szándékoknak megfelelő, priorizált kétoldalú kapcsolatok fejlesztése a  V4-országokkal, 
Németországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Franciaországgal, az Egyesült Királysággal, Svédországgal 
és Olaszországgal. A  feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a  HM honvédelmi 
államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT) és az MH PK felelnek.

 6. Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO) védelmi tervezési folyamatának áttekintési 
eljárásrendjéhez kapcsolódó bilaterális és multilaterális megbeszélések végrehajtása, valamint utókövetésük 
a NATO-val. A feladat 2022. október 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT 
és az MH PK felelnek.

 7. Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) képességfejlesztési folyamat áttekintésével kapcsolatos Koordinált Éves 
Védelmi Felülvizsgálat (a  továbbiakban: CARD) éves feladatainak végrehajtása az  EU-val. A  feladat 
2022. november 30-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

 8. A  „Védelempolitikai és katonai együttműködési iránymutatás a  német keretnemzeti csoportban történő 
magyar szerepvállaláshoz” című dokumentumban meghatározott célok végrehajtása és azok folyamatos 
nyomon követése. A 2022-re eső feladatok folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

 9. A  NATO 2022. évi madridi csúcstalálkozóján elfogadni tervezett új Stratégiai Koncepció kidolgozásának 
védelempolitikai támogatása a  katona-szakmai megfontolások figyelembevételével. A  feladat 
2022. július 31-ig, az MH PK-val együttműködésben történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

10. Az  EU közös biztonság- és védelempolitikájának 5–10 éves stratégiai céljait meghatározó Stratégiai Iránytű 
dokumentum 2021 novemberében kiadott véglegesítési folyamatának védelempolitikai támogatása 
a  katona-szakmai megfontolások figyelembevételével, a  válságkezelést és képességfejlesztést érintő 
fejezetekre fókuszálva. A feladat 2022. április 30-ig, az MH PK-val együttműködésben történő végrehajtásáért 
a HM HOÁT felel.

11. Az MH nemzetközi műveleti szerepvállalásnak fenntartása, a haderő teljesítőképességének és a nemzetközi 
szervezetek, elsősorban a  NATO, az  EU és az  Egyesült Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) 
igényeinek összehangolásával. A  feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint 
a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

12. A  fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek maradéktalan teljesítése, valamint 
Magyarország és a  NATO érdekeinek figyelembevételével az  ellenőrzési jogok maximális érvényesítése. 
A  feladatra vonatkozó, jóváhagyott éves Nemzetközi Fegyverzet-ellenőrzési Tervnek a  benne szereplő 
ütemezés szerinti végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

13. A  szárazföldi vezetési, irányítási (HUNTACCIS) és a  felderítő rendszer illesztése a  vonatkozó NATO 
szabályzóknak megfelelően. A feladat 2022. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

14. A  haderőnemi és fegyvernemi kultúra fejlesztése. A  fejlesztés folyamatos stratégiai irányításáért és 
ellenőrzéséért a HM HOÁT, gyakorlati végrehajtásáért az MH PK felel.

15. Miniszteri szemlék végrehajtása a  kijelölt honvédségi szervezeteknél. A  szemléknek az  MH Altiszti 
Akadémiánál 2022. június 30-ig, az  MH 86. Szolnok Helikopter Bázisnál 2022. december 31-ig történő 
végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

16. Az  MH szervezetfejlesztési irányvonalainak meghatározása, a  vezetőkiválasztási rendszer, a  „360 fokos 
értékelési rendszer” bevezetése és a  teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata. A  feladat 
2022. december 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

17. A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a  továbbiakban: MHP) által támasztott létszámigények kielégítésére 
vonatkozó, munkaerőpiaci elemzéseken alapuló toborzásmódszertani útmutató kiadása és az  aszerint 
történő feltöltés megvalósulásának nyomon követése. Az  útmutató 2022. május 31-ig történő kiadásáért 
és a folyamatos monitoring végrehajtásáért a HM HOÁT felel.
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18. A  területvédelmi ezredeken alapuló egységes adminisztratív vezetési rend kialakításával az  Önkéntes 
Tartalékos Rendszer (a  továbbiakban: ÖTR) egységesítése. Az  egységes ÖTR 2022. december 31-ig, 
az MH PK-val együttműködésben történő kialakításáért a HM HOÁT felel. 

19. Az  Önkéntes Katonai Szolgálat Program (a  továbbiakban: ÖKSZ Program) működtetése és fejlesztése. 
A program folyamatos fejlesztéséért a HM HOÁT, az abban foglaltak gyakorlati végrehajtásáért az MH PK felel.

20. Az MH rekonverziós stratégiájának kialakítása és gyakorlati megvalósítása. A stratégia 2022. december 31-ig 
történő kidolgozásáért a HM HOÁT, az abban foglaltak folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

21. A 2020-ban koncepcionálisan elfogadott Veterán Program jogszabályi hátterének megteremtése, társadalmi 
elfogadottságának elősegítése. A  szabályozók 2022. október 31-ig történő kidolgozásáért a  HM HOÁT, 
a program társadalmi népszerűsítéséért a HM Sajtófőnök felel.

22. Az MH 2018–2027. közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájának felülvizsgálata, a Stratégiából eredő 
feladatok megvalósítása. A  Stratégia 2022. október 31-ig történő felülvizsgálatáért és az  abban szereplő 
feladatok megvalósításáért a HM HOÁT felel.

23. Az  életpályát lezáró programok fejlesztése és működtetése. A  programok 2022. december 31-ig történő 
fejlesztéséért a HM HOÁT, az azokban foglaltak gyakorlati végrehajtásáért az MH PK felel.

24. Az  ágazatra vonatkozó illetmények és egyéb pénzbeli juttatások rendszerének racionalizálása. A  feladat 
folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a  HM HOÁT és a  HM közigazgatási államtitkár 
(a továbbiakban: HM KÁT) felelnek.

25. A  honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak és a  honvédelmi nyugdíjasok számára a  piaci szereplők által 
biztosított kedvezmények rendszerének fejlesztése. A  feladat folyamatos, az  MH PK-val együttműködésben 
történő végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

26. A  speciális nemzetbiztonsági humánerőforrás-kapacitás és képzési képességek fejlesztése. A  feladat 
folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

27. A  Katonai Egységes Felderítő Rendszer fejlesztésére indított programok közül a  felderítő és elektronikai 
hadviselés rendszerek és technikai eszközök modernizálása, a  hadműveleti-harcászati képi felderítő 
és  képelemző képesség kialakításának folytatása. A  feladat folyamatos végrehajtásáért az  MH PK-val 
együttműködve a KNBSZ főigazgatója felel.

28. Az  MH Integrált Felderítő és Hírszerző Rendszer (IRIS) kialakításának folytatása a  rendszerelemek hálózatba 
integrálásával, a  kezdeti műveleti képesség elérése, valamint a  NATO Összhaderőnemi Információ-előállító, 
Megfigyelő, Felderítő (JISR) rendszerhez történő csatlakozási feltételek kialakításának folytatása. A  feladat 
folyamatos, az MH PK-val együttműködésben történő végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

29. Az  MH hadműveleti-harcászati felderítő és elektronikai hadviselés támogatóképesség szervezeti, személyi, 
technikai és infrastrukturális feltételeinek kialakítása, az  eljárásrendek kiépítése, fejlesztése. A  feladat 
folyamatos, az MH PK-val együttműködésben történő végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

30. A véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása. A feladat 2022. december 31-ig 
történő végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

31. A KFOR parancsnoki beosztás magas szintű ellátásának támogatása, valamint a KFOR Hadműveleti Tartalék 
Zászlóalj hazai készenléti szolgálat ellátása. A  feladat 2022. október 31-ig történő végrehajtásáért feladat- 
és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

32. A kijelölt erők meghosszabbított részvétele az EU Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (European Union 
Defence Cooperation Initiative – EU DECI) harccsoport készenléti szolgálatban. A  feladat 2022. június 30-ig 
történő végrehajtásáért az MH PK felel.

33. Balti Légtér Rendészeti (Baltic Air Policing – BAP) feladat végrehajtása. A feladat 2022. augusztus–december 
hónapok közötti végrehajtásáért az MH PK felel.

34. A  TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 30/2021. (XI. 9.) 
OGY  határozat alapján a  főerők műveleti területre való szállítása, valamint a  tanácsadási, támogatási és 
harctéri mentorálási feladatok megkezdése. A  főerők külön terv szerint történő telepítéséért és a  műveleti 
feladatok folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

35. A Tisza Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj irányítótestületének 2023. évi elnökségére történő felkészülés. 
A feladat 2022. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

36. A  Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer működtetése, a  HM Ügyelet működési feltételeinek 
megteremtése és a  miniszter illetékességébe tartozó, azonnali és gyorsított döntéshozatalhoz szükséges 
információk biztosítása a  hazai és nemzetközi műveleti tervekkel összefüggésben. A  feladat folyamatos 
végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

37. Válságkezelési és katasztrófavédelmi munkaműhely rendezvény megszervezése. A  rendezvény 
2022. IV. negyedévben történő megtartásáért a HM HOÁT felel.
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38. Az  új H225M típusú helikopterek és KC-390 típusú szállító-repülőgépek fogadó képességének kialakítása. 
A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

39. A  Structured Partnership in Logistics (SPiL) német–magyar logisztikai együttműködési program keretében, 
Németország vezetésével közös békeműveletekben és katasztrófák elhárítása során alkalmazható 
többnemzeti Közepes Szállító Század és Fő Tábori Hajtóanyag Raktár képesség teljes műveleti készenlétének 
elérése. A feladat 2022. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

40. Az  aLOGIR rendszerben az  inkurrencia funkció bevezetése, az  alkalmazás folyamatos támogatása, 
az alkalmazási tapasztalatok alapján további fejlesztésének elősegítése, valamint a kapcsolódó szabályozási 
környezet módosítása. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

41. Kiemelt figyelemmel az  ingatlanállomány meglévő műszaki állapotának megtartására, a  szolgáltatási 
üzembiztonság növelésére, valamint a  személyi állomány elhelyezési és munkakörülményeinek lehetőség 
szerinti tovább javítására, a  honvédelmi szervezet kezelésében lévő ingatlanok külső szolgáltató 
igénybevételével történő üzemeltetése, fenntartása során a  szolgáltatási szerződésben rögzített feladatok 
takarékos és a  környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő teljesítésének fokozása. A  feladat 
folyamatos végrehajtásáért a HM KÁT felel.

42. A katonai nemzetbiztonsági létesítmények további fejlesztése. A feladat folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ 
főigazgatója felel.

43. A  jóváhagyott nemzetbiztonsági vonatkozású fejlesztési programok megvalósításának folytatása, 
figyelemmel a  technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a  honvédségi szervezet minősített 
összeköttetéseinek biztosítására. A feladat folyamatos végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felel.

44. A  HTT-ben rögzített, Zrínyi HHP-hez kapcsolódó fejlesztési programok, valamint működés-fenntartási 
feladatok támogatása érdekében a  korszerű technológiai képességek integrálását célzó kutatásfejlesztési 
és  innovációs tevékenység végzése, K+F+I projektek vezetése. A  feladat folyamatos végrehajtásáért 
az MH PK felel.

45. Egyetemi és kutatóintézeti együttműködő partnerek támogatása révén a  honvédelmi érdekek érvényre 
juttatása a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Tématerületi Kiválósági 
Program nemzetvédelem és nemzetbiztonság alprogramja sikeres pályázataiban. A  feladat folyamatos 
végrehajtásáért az MH PK felel.

46. A  2020. évben azonosított SARS-CoV-2 koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet következményeinek 
felszámolásában való közreműködés. A  feladat felmerülés ütemében történő végrehajtásáért feladat- 
és hatáskörük szerint a HM államtitkárai és az MH PK felelnek.

47. A honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenységvizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók 
területén a képességfejlesztés folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint 
az MH PK és a KNBSZ főigazgatója felelnek.

48. Székesfehérvár helyőrségben az  MHP elhelyezése és a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-
parancsnokság [Headquarters Multinational Division – Centre (a  továbbiakban: HQ MND-C)] ideiglenes 
elhelyezése, valamint műveleti képességeinek biztosítása érdekében szükséges infrastrukturális, 
infokommunikációs és információvédelmi feltételek kialakításának folytatása, az MHP helyőrségbe diszlokáló 
elemei költözésének végrehajtása. Az  MHP-t érintő infrastrukturális feltételek megteremtéséért a  HM KÁT, 
az MHP 2022. szeptember 30-ig történő költözéséért az MH PK, a költözéssel kapcsolatos irányítási feladatok 
végzéséért és HM szintű támogatásáért feladat- és hatáskörük szerint a  HM HOÁT és a  HM KÁT felelnek. 
Az  HQ  MND-C-t érintő infrastrukturális feltételek 2022. július 31-ig történő kialakításának, 
az  infokommunikációs rendszerek beszerzésének és 2022. szeptember 1-ig történő telepítésének 
végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM KÁT és az MH PK felelnek.

49. A HTT-ben rögzített MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat magas rendelkezésre állással történő 
folyamatos üzemeltetése, a  Zrínyi HHP keretében megkezdett fejlesztések folytatása, valamint az  annak 
keretében megjelenített új infokommunikációs és információvédelmi fejlesztések tervezésének folytatása 
a  vezetési és irányítási rendszerek kiszolgálása, illetve a  honvédelmi feladatok támogatása érdekében 
– figyelemmel a hazai és nemzetközi kötelezettségekre, az  infrastrukturális fejlesztésekre és a haditechnikai 
beszerzésekre. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

50. A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti fizikai biztonsági területek kialakításának, 
valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációjának folytatása. A feladat folyamatos végrehajtásáért 
az MH PK felel.

51. A  kijelölt honvédségi szervezeteknél az  Elektronikus Iratkezelési Rendszer kiterjesztése. A  feladat 
2022. december 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.
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52. Az  MH stratégiai transzformációs rendszerének működtetése és fejlesztése, a  módosítására irányuló 
szakterületi koncepciók kidolgozása. A  feladat folyamatos végrehajtásáért, valamint transzformációs 
konferencia 2022. december 31-ig történő levezetéséért az MH PK felel.

53. A  Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, 
felkészítésének folytatása a  teljes műveleti képesség elérése érdekében, figyelemmel az  R-SOCC/NRF-SOCC 
2025 erőgenerálásra. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

54. Global SOF – Europe Symposium (Budapest) rendezvény megrendezése. A  rendezvény előkészítéséért 
és 2022. október 31-ig történő végrehajtásáért az MH PK felel.

55. Az  MH Közepes Lövész Dandár ellenőrzései. Az  ellenőrzéseken való megfelelésért és a  készenlét 
2022. december 31-ig történő eléréséért az MH PK felel.

56. A  Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ (a  továbbiakban: MH KIMK) megalakítása 
a  meglévő kiberműveleti képességek integrálása és új képességek kialakítása révén. A  megalakítás 
2022. március 31-ig történő végrehajtásáért és az MH Kibertér-műveleti doktrína 2022. május 31-ig történő 
kiadásáért az MH PK felel.

57. A  NATO Készenléti Kezdeményezése (a  továbbiakban: NATO NRI) keretében felajánlott erők teljes műveleti 
képességének elérése érdekében tervezett és az  Egyéni Képességfejlesztési Tervben vállalt feladatok 
végrehajtása. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

58. Az EU részére 2023-ra felajánlott V4 EU Harccsoport magyar nemzeti modulok felkészítési rendezvényeinek 
megszervezése és végrehajtása, részvétel a  műveleti parancsnokság felkészítési rendezvényein, valamint 
a validációs gyakorlaton. A feladat folyamatos végrehajtásáért az MH PK felel.

59. A  HM rendelkezésére álló költségvetési források körültekintő tervezésével, tervek szerinti, takarékos 
és  a  források közpénz, valamint állami vagyon voltából adódó átlátható és ellenőrizhető felhasználásával 
a honvédelmi szervezet működőképességének és fejlesztésének biztosítása, kiemelt figyelemmel a HTT-ben 
rögzített, Zrínyi HHP-hez kapcsolódó feladatok eredménycentrikus végrehajtására, a  végrehajtás nyomon 
követésére, a személyi állomány megtartására, toborzására, oktatására. A feladat folyamatos végrehajtásáért 
feladat- és hatáskörük szerint a HM államtitkárai, az MH PK és a KNBSZ főigazgatója felelnek.

60. Az  MH társadalmi beágyazottságának növelése a  meglévő kapcsolatok elmélyítésével és új kapcsolatok 
kiépítésével, az  MH megalakulása 175. évfordulójához kapcsolódó méltó megemlékezések előkészítése, 
a  honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek bevonásával. A  társadalmasítás folyamatos 
stratégiai irányításáért és ellenőrzéséért a HM HOÁT, gyakorlati végrehajtásáért az MH PK felel.

61. Az  MH társadalommal ápolt kapcsolatai fejlesztési irányainak meghatározása mind az  állampolgárokkal, 
mind a civil szervezetekkel, mind a gazdasági szereplőkkel kapcsolatban. Az irányok 2022. szeptember 30-ig 
történő meghatározásáért, valamint a  fejlesztés folyamatos ellenőrzéséért a  HM HOÁT, a  kapcsolatok 
folyamatos fejlesztéséért az MH PK felel.

62. A  társadalmasítás keretében a  honvédelmi táborok és sportrendezvények célzott és központilag irányított 
rendszerének kialakítása. A  feladat 2022. május 31-ig történő végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint 
a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

63. A  Honvéd Kadét Program intézményi létszámának növelése és meglévő intézmény fenntartásának 
és fejlesztésének központi irányítása. A fejlesztés 2022. június 30-ig történő, valamint a fenntartás folyamatos 
végrehajtásáért feladat- és hatáskörük szerint a HM HOÁT és az MH PK felelnek.

64. A honvédelmi tevékenység elismertségének növelése érdekében az állami, a nemzeti és a katonai ünnepek 
alkalmából imázsépítő, arculatformáló nyilvános programok, évfordulós események szervezése, 
a  rendezvények lebonyolításában együttműködő kormányzati, önkormányzati, egyházi, tanintézeti és civil 
partnerekkel történő kapcsolat minőségének javítása, valamint a  rendezvényeken részt vevő katonai 
hagyományőrzők szakmai felügyelete. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

65. A  honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek anyagi, szakmai és erkölcsi 
támogatása a  honvédelmi eszme terjesztése és elfogadása érdekében, kiemelt figyelemmel 
az ernyőszervezetek támogatására, velük a minőségi szakmai munka elmélyítésére és a különböző korokban 
rögzült nemzeti katonai hagyományok ápolására. A feladat folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.

66. A Csapathagyomány Munkacsoport vonatkozó HM utasítás szerinti működtetése során a katonai jelképeink 
rendszerének hagyományokon alapuló, az  új igényeket is figyelembe vevő továbbfejlesztése. A  feladat 
folyamatos végrehajtásáért a HM HOÁT felel.
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3. §  A honvédelmi szervezet 2023–2024. évi fő célkitűzései:
 1. az  MH törvényben meghatározott polgári irányítási rendjének, illetve katonai vezetési eljárásainak 

racionalizálása,
 2. a modern kor színvonalának megfelelő haderő kialakításának folytatása a HTT-ben rögzített, Zrínyi HHP-ben 

megjelenített fejlesztési és modernizációs programok keretei között,
 3. az  EU Tanácsa 2024 második félévében esedékes magyar elnöksége honvédelmi szervezetre háruló 

feladatainak végrehajtása,
 4. az EU képességfejlesztési folyamat áttekintésével kapcsolatos CARD-megbeszélés végrehajtása az EU-val,
 5. a  NATO védelmi tervezési folyamattal összefüggő feladatok, bilaterális és multilaterális egyeztetések 

végrehajtása a NATO szervezetekkel és szövetségeseinkkel,
 6. a  hibrid hadviselés, valamint a  forradalmian új, diszruptív technológiák terjedéséből fakadó nemzeti 

feladatok szakmai koordinálása, különös tekintettel a  Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági 
Központtal, valamint a NATO Déli Regionális Központtal (HUB) kapcsolatos feladatokra,

 7. az MH nemzetközi műveleti szerepvállalásnak fenntartása, a haderő teljesítőképességének és a nemzetközi 
szervezetek, elsősorban a NATO, az EU és az ENSZ igényeinek összehangolásával,

 8. a  fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek, kiemelten az  adatszolgáltatás, 
az  ellenőrzések és a  Nyitott Égbolt megfigyelő repülések fogadásának maradéktalan teljesítése, valamint 
Magyarország és a NATO érdekeinek figyelembevételével az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése,

 9. az  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő 
intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának előírásai szerinti repülőbázis és katonai létesítmény 
látogatás, valamint új eszköz bemutató végrehajtása 2023-ban,

10. miniszteri szemlék előkészítése és végrehajtása a tervezetten kijelölt honvédségi szervezeteknél, 
11. a haderő humánerőforrásainak fejlesztése a HTT-ben rögzített, Zrínyi HHP keretében megvalósításra tervezett 

honvédelmi programok végrehajtásával,
12. az  online toborzási képesség fejlesztésével, a  más munkaerőpiaci szereplőkkel szembeni előnyök 

hangsúlyozásával és a  releváns társadalmi célcsoportok személyes megszólításával a  toborzási rendszer 
tökéletesítése, 

13. a toborzás motivációalapú fejlesztése, a beáramlási arányok javítása és a szervezeti megtartóerő növelése,
14. az  ÖKSZ Program és az  ÖTR egységesítésének folytatása, működésének finomhangolása a  tapasztalatok 

alapján, a HTT-ben, a Zrínyi HHP-hez kapcsolódóan kitűzött tartalékos létszámcél elérése érdekében,
15. az  MH 2018–2027. közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájában foglalt feladatok fokozatos 

végrehajtása,
16. a rekonverziós program fejlesztése, piaci partnerekkel történő szerződéskötések végrehajtása,
17. a  Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, a  Nemzeti Katonai Stratégia, valamint a  NATO és 

az  EU  vonatkozó képességfejlesztési és katonai dokumentumai alapján kidolgozott műveleti koncepciók 
és doktrínák bevezetése, a többnemzeti képességfejlesztés szakmai irányítása,

18. a Tisza Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj irányítótestülete elnökségi feladatainak ellátása 2023-ban,
19. V4 EU Harccsoport szolgálat ellátása 2023-ban,
20. a Honvédelmi Ágazati Válságkezelési Rendszer magas színvonalú működtetése,
21. a Zrínyi HHP-vel összhangban a HTT-ben tervezett, beérkező új, specifikus technikai eszközök és felszerelések 

hatékony integrálása, valamint a kiképző, kezelő és üzembentartó állomány felkészítésének és kiképzésének 
időarányos folytatása,

22. a Magyarországon települt nemzetközi katonai szervezetek befogadó nemzeti támogatásának magas szintű 
folyamatos biztosítása,

23. a Nemzeti Modellezési és Szimulációs Központ és az EUROSIM szimulációs központ létrehozása,
24. az  MH kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémájának kialakítása a  műveleti környezeti változásokhoz 

történő hatékony alkalmazkodás érdekében, valamint a transzformációs rendszer fejlesztésének folytatása,
25. a kijelölt honvédelmi szervezeteknél az Elektronikus Iratkezelési Rendszer kiterjesztése,
26. a haderőfejlesztéssel kapcsolatos feladatok honvédelmi szervezet szintű információvédelmi támogatása,
27. a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 

90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti fizikai biztonsági területek kialakításának, 
valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációja,

28. az MH Közepes Lövész Dandár készenlétének elérése,
29. a  Magyar Honvédség Különleges Műveleti Erők Parancsnoksága tevékenységéhez kapcsolódó feladatok 

és fejlesztések időbeni és hatékony végrehajtása,
30. a többnemzeti Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség keretnemzeti 

szerepkörből adódó feladatok hatékony végrehajtása a 2024. évi teljes műveleti képesség elérése érdekében,
31. az MH KIMK kezdeti műveleti képességének elérése 2024 végére,
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32. az HQ MND-C teljes műveleti képességének elérése,
33. a  NATO-vállalások teljesítése érdekében szükséges feladatok végrehajtása, kiemelt figyelemmel a  már élő 

felajánlások esetében a  korlátozások megszüntetésére, illetve a  tárgyidőszakban esedékes képességcélok 
műveleti készenlétének elérésére,

34. a NATO NRI keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése érdekében tervezett és az Egyéni 
Képességfejlesztési Tervben meghatározott célok teljesítése,

35. a  katonai hagyományőrzés fókuszálása az  évfordulós eseményekre, különösen az  1848/49-es forradalom 
és  szabadságharc 175. évfordulójára, Hennenberg Károly altábornagy, a  Magyar Királyi Honvédség 
első  lovassági felügyelője születésének 190. és halálának 135. évfordulójára, valamint a  Magyar Királyi 
Honvédség 1943/44-es harcai 80. évfordulójára,

36. a  honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek anyagi, szakmai és erkölcsi 
támogatása, elsősorban a minőségi fejlesztésre koncentrálva, a honvédelmi eszme terjesztése és elfogadása 
érdekében,

37. a  Csapathagyomány Munkacsoport működtetése során a  katonai társadalmi megjelenés továbbfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata, 

38. a  katonai hagyományőrző civil szervezetek támogatása révén a  nemzeti katonai hagyományok ápolásának 
elősegítése, 

39. a Honvéd Kadét Program III. szintjén lévő intézményi létszám bővítése.

4. § (1) A HM részfeladatait és azok végrehajtásának ütemezését az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett 
feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 
(a  továbbiakban: Utasítás) 7. § (1) bekezdése szerint a  HM 2022. évi intézményi munkaterve (a  továbbiakban: 
HM intézményi munkaterv) határozza meg.

 (2) A  honvédelmi szervezet vezetője a  2. § szerinti kiemelt feladatok teljesítése és a  feladat- és hatáskörébe tartozó 
tevékenységek végrehajtása érdekében az  Utasítás 4. §-a figyelembevételével a  HM intézményi munkatervében 
foglalt ütemezés alapján határozza meg szervezete, alárendeltjei 2022. évi részletes feladatait, és készíti el saját 
terveit, valamint az Utasítás 11. §-a szerint hajtja végre a megvalósulás nyomon követését.

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

6. §  Ez az utasítás 2023. április 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 4/2022. (I. 27.) HM utasítása  
Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény kidolgozásáért felelős munkacsoport létrehozásáról

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

1. Általános rendelkezések

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

2. § (1) A Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény a hivatásos és szerződéses állomány tagja részére nyújtható, lakhatási 
célra fordítandó egyösszegű támogatás, amely célja a teljesített honvédelmi szolgálat elismerése és a honvédelmi 
területen való további szolgálat ösztönzése.

 (2) A  Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetése és működtetése lehetőségének vizsgálata a  honvédelmi 
tárca feladata.

3. §  A 2.  §-ban foglaltak végrehajtása érdekében Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény kidolgozásáért felelős 
munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) kerül létrehozásra.
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2. A Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezményre vonatkozó alapelvek

4. §  A Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezményről szóló elgondolás kidolgozása során figyelemmel kell lenni 
különösen:
a) a katonai pályán belüli mobilitásra,
b) azon támogatási időpont meghatározására, amikor a  honvédelmi szervezetben eltöltött szolgálat már 

nagymértékű lakhatási célú támogatással elismerhető,
c) a hűségidő meghatározására,
d) a hűségidő megsértését eredményező tényállások meghatározására,
e) a hűségidő megsértéséhez fűződő jogkövetkezmények meghatározására, a visszafizetési szabályokra,
f ) egyszerű feltételekhez fűződő igénylési rend kialakítására,
g) egyszerű elbírálási, finanszírozási és szerződéskötési rend kialakítására,
h) a családos igénylőkre vonatkozó egyedi szempontokra,
i) olyan mértékű támogatási összeg meghatározására, amelyben a  honvédelmi szervezet általi támogatás 

nyújtása mellett az egyéni felelősség is érvényre jut,
j) az eltérő ingatlanpiaci viszonyok okán differenciált támogatási összegek meghatározására,
k) a Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény más lakhatástámogatási eszközökkel kapcsolatos viszonyára,
l) a Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételének lehetőségét kizáró tényezőkre, feltételekre.

3. A Munkacsoport feladata, összetétele és működése

5. §  A Munkacsoport feladata a  Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezményre vonatkozó részletes koncepció és 
a  szabályozás tervezetének kidolgozása, javaslattétel a  Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetésére 
vagy a bevezetés elvetésére az előnyök és hátrányok bemutatásával.

6. § (1) A Munkacsoport szakmai kidolgozó és döntés-előkészítő szervként látja el feladatát.
 (2) A  Munkacsoport vezetője a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Vagyonfelügyeleti Főosztály 

(a továbbiakban: VFF) főosztályvezetője.
 (3) A  Munkacsoport vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a  HM VFF főosztályvezető szervezetszerű 

helyettese helyettesíti.
 (4) A Munkacsoport tagjai

a) a HM VFF,
b) a HM Humánpolitikai Főosztály,
c) a HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály,
d) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály,
e) a HM Jogi Főosztály,
f ) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
g) külön HM utasításban meghatározott lakáscélú támogatási szerv,
h) a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség és
i) a Magyar Honvédség Parancsnoksága Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség.

 (5) A  Magyar Honvédség Parancsnoka az  irányítása alá tartozó más honvédségi szervezetet is kijelölhet állandó vagy 
eseti tagnak.

 (6) A  Munkacsoportban részt vevő képviselőt a  (4) és (5)  bekezdésben megjelölt szervezet vagy szervezeti egység 
vezetője jelöli ki.

 (7) A Munkacsoport ülésein a (4) és (5) bekezdés szerinti tagok mellett a feladatkörükbe tartozó tárgykör megtárgyalása 
esetén, meghívás alapján egyéb honvédelmi szervezetek és a honvédségi reprezentatív érdekvédelmi szervezetek 
képviselői is részt vehetnek.

7. § (1) A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetője írásban hívja össze.
 (2) A  Munkacsoport alakuló ülését legkésőbb jelen utasítás hatálybalépését követő 10 munkanapon belül kell 

összehívni.
 (3) A Munkacsoport vezetője közvetlenül is kapcsolatot tarthat a Munkacsoport tagok delegált képviselőivel, részükre 

határidő kitűzésével feladatot határozhat meg a  honvédelmi szervezet vagy az  önálló szervezeti egység 
feladatköréhez tartozó tárgykörben. A Munkacsoport vezetője erről tájékoztatja az érintett Munkacsoport tag által 
képviselt szervezet vagy szerv vezetőjét.

 (4) A Munkacsoport tagja a szakterületi bedolgozását – szakmai elöljárójának jóváhagyását követően – a Munkacsoport 
vezetője részére küldi meg.
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8. § (1) A  Munkacsoport vezetője a  Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezményre vonatkozó koncepció tervezetét 
a HM gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos egyetértését követően, a HM jogi és igazgatási ügyekért 
felelős helyettes államtitkár útján szolgálati úton terjeszti fel a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) részére döntésre.

 (2) A Honvédelmi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetésére és működtetésére vonatkozó szabályozás kidolgozására 
a miniszter egyetértő döntése esetén kerül sor.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 5/2022. (I. 27.) HM utasítása  
az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 
21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingó vagyonelem forgalmi értékét – az értékesítési eljárás típusától függetlenül – független szakértővel kell 
megállapítani, ha az ingó vagyonelem egyedi, könyv szerinti nettó értéke az 5 millió forintot eléri.”

2. §  Az Utasítás 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  speciális működési kiadások terhére elszámolt (a továbbiakban: speciális kezelésű) és az  intézményi 
gazdálkodási körbe tartozó vagyonelemek térítésmentes átadásának, valamint az  ideiglenesen térítésmentes 
használatba kerülő ingóság átadásának, átvételének kiegészítő szabályait a  KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben 
határozza meg. A  honvédelmi szervezet, illetve a  HKK részére történő átadáskor az  átadás-átvételt követően 
az  átvevő honvédelmi szervezet, illetve a  HKK vezetője értesíti a  HM vagyonfelügyeleti szervet, ezzel egyidejűleg 
intézkedik az átvett eszközök HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer aLogirba történő besorolására és 
az adatok KNBSZ részére történő megküldésére.”

3. §  Az Utasítás 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  speciális kezelésű vagyonelemek minősített, térítésmentesen átvett ingóság átvételének szabályait 
a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben határozza meg.”

4. §  Az Utasítás 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KNBSZ az alaptevékenysége ellátásához szükséges speciális kezelésű vagyonelemeiről – a honvédelmi szervek 
működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 
29/A.  § (1)  bekezdésére figyelemmel – elkülönített nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás, selejtezés, feleslegessé 
minősítés és leltározás szabályait – a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján, a  szakterület 
sajátosságainak figyelembevételével – a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben állapítja meg.”

5. §  Az Utasítás 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Térítés ellenében történő használatbavétel esetén a  honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről 
szóló HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.”

6. §  Az Utasítás
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „tartozó köznevelési intézményre (a továbbiakban: köznevelési intézmény)” 

szövegrész helyébe a  „tartozó, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi 
szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre (a továbbiakban: HKK)” szöveg,
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b) 1. § (2) bekezdésében, 2. § 21. és 22. pontjában, 3. § (2) bekezdés e) és f ) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, 
az 5. fejezet címében, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a „köznevelési intézmény” 
szövegrész helyébe a „HKK” szöveg,

c) 2.  § 2.  pontjában, 4.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés b)  pontjában, (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § 
(1) bekezdésében, 10. §-ában, 14. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 15. § (4), (5) és (6) bekezdésében, 16. §-ában, 
21.  § (2)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, a  15. fejezet címében, 32.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, 
33.  §  (1), (2) és (4)  bekezdésében, 34.  § (3) és (5)  bekezdésében, 35.  § (2)  bekezdésében, 40.  § 
(4) bekezdésében, 42. § (1) és (2) bekezdésében, 44. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 
54. § (1) és (2) bekezdésében a „köznevelési intézmény” szövegrész helyébe az „a HKK” szöveg,

d) 2. § 3. pontjában a „köznevelési intézmény” szövegrész helyébe az „az a HKK” szöveg,
e) 2. § 3. pontjában a „köznevelési intézménytől” szövegrész helyébe az „a HKK-tól” szöveg,
f ) 2.  § 24.  pontjában a „Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)” szövegrész helyébe a „Tartalékképző és 

Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP)” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés k) pontjában a „köznevelési intézménnyel” szövegrész helyébe az „a HKK-val” szöveg,
h) 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „MH LK” szövegrész helyébe az „MH TTP” szöveg,
i) 4.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 34.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „köznevelési 

intézményt” szövegrész helyébe a „HKK-t” szöveg,
j) 4.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a „Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság” szövegrész helyébe 

a „Transzformációs Parancsnokság” szöveg,
k) 8.  § e)  pontjában, 44.  § (8) és (9)  bekezdésében a „köznevelési intézmény” szövegrészek helyébe  

az „a HKK” szöveg,
l) 22.  § c)  pontjában, 50.  § (2)  bekezdésében a „köznevelési intézménynél” szövegrész helyébe az „a HKK-nál” 

szöveg,
m) 50. § (1) bekezdésében a „köznevelési intézményhez” szövegrész helyébe az „a HKK-hoz” szöveg,
n) 54. § (1) bekezdésében az „a köznevelési intézmény” szövegrészek helyébe az „a HKK” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának M/1/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
az MH Enhances Forward Presence jellegű Zászlóalj Harccsoport Készenléti Szolgálaterőinek kijelöléséről, 
vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről és követelményeiről*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 33/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 46/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
az MC-5 típusú személyi légcellás ejtőernyőrendszerhez illeszthető felszerelésekkel történő  
ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozásáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 56/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség repülésbiztonsági kézikönyv (1. kiadás) című főnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a következő intézkedést adom ki:

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

 2. Az intézkedés mellékleteként kiadásra kerül a Magyar Honvédség repülésbiztonsági kézikönyv (1. kiadás) 
(a továbbiakban: Kiadvány) című főnökségi kiadvány, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

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

 4. Ez az intézkedés a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  Magyar Honvédség parancsnoka
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A Magyar Honvédség parancsnokának 68/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt 
kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 478/2019. MH PK intézkedésben megfogalmazott 
feladatok felderítő támogatásának végrehajtásáról szóló 214/2020. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 42/2022. (HK 2.) MH PK szakutasítása  
a Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról című főnökségi kiadvány kiadásáról

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

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

 2. A szakutasítás mellékleteként kiadásra kerül a Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról 
(a továbbiakban: Kiadvány) című főnökségi kiadvány, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

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

 4. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról című főnökségi kiadvány kiadásáról szóló 

50/2014. (HK 4.) HVKF szakutasítás.

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

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnökének  
1/2022. (HK 2.) MHP KIKCSF szakutasítása  
a Felkészítési és kiképzési program a Magyar Honvédség tüzérkatonái és tüzéralegységei szakkiképzéséhez 
című főnökségi kiadvány kiadásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének 
2/2022. (HK 2.) MHP LGCSF szakutasítása  
a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány  
nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló  
9/2021. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás 
módosításáról

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

 1. A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával 
összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 9/2021. (HK 11.) MHP Logisztikai és 
Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás (a továbbiakban: 9/2021. MHP LGCSF szakutasítás) 
2. melléklet, 7. pontjában foglalt táblázat (Helyőrség- és bútorozottsági szorzók) az alábbi sorokkal egészül ki:

A B C

Helyőrség Helyőrség szorzó Bútorozottsági szorzó

1 Adana 1,18 1,36

18 Firenze 1,20 1,35
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Az 5. melléklet pontjában foglalt táblázat (közúton történő szállítás) az alábbi sorokkal egészül ki:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Helyőrség

Bp
.–

Cé
lá

ll.
 tá

vo
ls

ág
a 

 (k
m

)*

Utazási átalány-költségtérítés
(Ft)

S z á l l í t á s i    n o r m a ö s s z e g    –   K ö z ú t o n    t ö r t é n ő   s z á l l í t á s (Ft)

Egyedülálló
Kiküldött 

 + 1 Gyermek
Kiküldött 

 + 2 Gyermek**
Kiküldött 

 + Házastárs
Kiküldött 

 + Házastárs  + 1 Gyermek
Kiküldött 

 + Házastárs  + 2 Gyermek
Kiküldött 

+ Házastárs  + 3 Gyermek***
Bútor

Ki- és 
hazatelepülés 

esetén (egy út)

Szabadságra 
utazás esetén 

(retúr)

300 kg 350 kg 400 kg 500 kg 550 kg 600 kg 650 kg 2300 kg/58 m3

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

1 Adana 2298 105 708 211 416 533 444 533 444 561 520 561 520 591 074 591 074 622 184 622 184 654 930 654 930 689 400 689 400 723 870 723 870 1 149 000 1 149 000

18 Firenze 1005 46 230 92 460 233 295 233 295 245 573 245 573 258 499 258 499 272 103 272 103 286 425 286 425 301 500 301 500 316 575 316 575 502 500 502 500

 2. A szakutasítás a módosítás közzétételét követő napon lép hatályba. 

Kaposvári László vezérőrnagy s. k.,
csoportfőnök

A HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatójának záradéka:

A szakutasítás kiadásával előzetesen egyetértek.

Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok s. k.,
főigazgató



2022. évi 2. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  277

Szervezeti hírek, információk

Az Mh 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred ezredparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred 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. március 15.
A pályázatot közvetlenül az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (a továbbiakban: MH 24. BGFE) 
ezredparancsnokának, Hajnal István ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – jogász tiszt” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (4027 Debrecen, Füredi u. 59–63., 4015 Debrecen, Pf. 50) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 26. §  
(8)–(11a) bekezdéseiben foglaltaknak való megfelelés, illetve a benne foglaltak vállalása.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés, tekintettel arra, hogy a Vhr. 

28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti 
követelmények alól.

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

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatot a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági 
szakvéleménnyel, a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázó és állományilletékes parancsnoka írásban 
tájékoztatást kap.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölé rendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Hajnal István ezds, MH 24. BGFE, ezredparancsnok, tel.: +36-52-505-256, HM tel.: 02-43-66-10,
– Dr. Kiss Brigitta őrnagy, MH 24. BGFE, Jogi és Igazgatási Főnökség, főnök, HM tel: 02-43-60-45.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye: 
4027 Debrecen, Füredi u. 59–63.
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Beosztás megnevezése: 
MH 24. BGFE, Vezető szervek, Jogi és Igazgatási Főnökség, jogász tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  egyetem
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 85Ae12EZRAK
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Pozícióazonosító:  11783963
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Polgári mesterfokozatú Msc/MA, polgári egyetemi végzettég.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol komplex középfokú nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Szakmai tapasztalat.
– Angol STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– ECDL bizonyítvány.
– Jogi szakvizsga megléte vagy munkajogi szakjogász vagy hadijogász végzettség.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: magas stressztűrő képesség, jó terhelhetőség, jó kommunikációs 

képesség, gyors reagálási képesség, önálló munkavégzés képessége.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a személyi állomány jogait és kötelezettségeit megállapító, valamint az alakulat működésére 

vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések alkalmazásában.
– Részvétel az MH 24. BGFE működésével kapcsolatos normatív (tartalmú) szabályozók, belső rendelkezések, 

parancsok, határozatok, szerződések és egyéb (egyedi) döntések jogi szempontból történő előkészítésében, 
kidolgozásában és végrehajtásában.

– Részvétel a kiképzés területén a jogi oktatással, a személyi állomány jogi továbbképzésével, valamit a jogi 
felvilágosítás szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

– Részvétel a fegyelmi és szabálysértési és kártérítési ügyek kivizsgálásában, döntésre történő előkészítésében, 
a  parancsnoki nyomozási jogkör végrehajtása, a fegyelmi jogkör gyakorlásának elemzése, a fegyelmi helyzet 
időszaki és átfogó értékelésének elkészítése, a statisztikai jelentések felterjesztése.

– Készenléti nyomozótiszti szolgálat ellátása. A kijelölt nyomozótisztek feladatainak ellátásának segítése.

  Hajnal István ezredes s. k.,
  ezredparancsnok

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 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, cím: 4027 Debrecen, Füredi u. 59–63., 
 tel.: +36-52-505256, e-mail: felderitoezred@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dobre Gábor őrnagy, 
 tel.: +36-52-505256, HM tel: 02-43-6674, e-mail: gabor.dobre@mil.hu 

mailto:felderitoezred@mil.hu
mailto:gabor.dobre@mil.hu
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II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik.
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet;

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség 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. március 4.
A pályázatot közvetlenül az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) csoportfőnökének, 
Kozmér István ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – MHP HDMCSF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (MHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1134 Budapest, Lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés [a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól].

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

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

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölé rendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth Barnabás Gábor alezredes, MHP HDMCSF, Művelettervező Főnökség, megbízott főnök, HM tel.: 02-2-21-562.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1055 Budapest, Balaton u. 7–11. (HM-I. objektum)

Beosztás megnevezése: 
MH Parancsnoksága, MHP csoportfőnökségek, Hadműveleti Csoportfőnökség, Művelettervező Főnökség, Stratégiai 
Tervező Blokk, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   III/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  01Ae14EZRAK
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Pozícióazonosító:  11870484
Nemzetbiztonsági ellenőrzés:  ellenőrzésre kötelezett
A beosztás képernyős munkahelynek minősül.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokokozatú MSc/MA (polgári 

egyetemi) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– NATO, EU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– Nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol STANANG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Kiemelt nemzetközi együttműködési feladatok, azok tervezése, szervezése és a végrehajtás ellenőrzése.
– Együttműködés HM és MH szervek képviselőivel nemzetközi rendezvények kapcsán.
– Kapcsolattartás más minisztériumok és rendvédelmi testületek, ill. polgári szervezetek képviselőivel és külső 

szolgáltatókkal.
– Az MHP hazai és nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos felterjesztések összeállítása.
– Az MH rendezvényekkel kapcsolatos állandó és eseti tervek összeállítása.

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

Adatkezelési tájékoztató

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

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

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

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

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

http://www.kormany.hu
mailto:mhp@mil.hu
mailto:mhp.szcsf@mil.hu
mailto:szeksziusneszucsszabina@mil.hu
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IV. Az Ön jogai:

A) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet;

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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