
CXLIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2022. március 25.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított 
hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről 285

4/2022. (II. 17.) HM rendelet a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról 289

5/2022. (II. 28.) HM rendelet a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 
módosításáról 298

Határozatok

60/2022. (II. 28.) KE határozat katonai bírói kinevezésről 299

66/2022. (III. 11.) KE határozat dandártábornoki kinevezésről 300

1115/2022. (III. 4.) Korm. határozat egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Kurdisztáni Autonóm Régió 
Kormánya részére történő ingyenes átadásáról 300

1116/2022. (III. 4.) Korm. határozat egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról 305

1118/2022. (III. 5.) Korm. határozata a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 
1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról 305

1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó 
feladatokról 306

Utasítások

6/2022. (II. 17.) HM utasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiadásáról 307

7/2022. (II. 17.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének 
megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról 318

8/2022. (II. 26.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról 319

9/2022. (II. 26.) HM utasítás az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása 
szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM 
utasítás módosításáról 319

10/2022. (III. 10.) HM utasítás a NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásáról 320

Államtitkári rendelkezések

1/2022. (HK 3.) HM HOÁT intézkedés a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Operatív Törzs Járványügyi 
Válságkezelő Csoport Szolgálati Intézkedés hatályon kívül helyezéséről 321



284 H O N V é d E l M I  K ö Z l ö N y  2022. évi 3. szám 

Szám Tárgy Oldal

Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

86/2022. (HK 3.) MH PK szakutasítás egyes NATO szabványosítási egyezmények nemzeti elfogadásáról 322

98/2022. (HK 3.) MH PK szakutasítás az M6E – MilVércse típusú légi megfigyelő rendszer légi üzemeltetési, földi 
üzembentartási és karbantartási szabályaira 325

M/4/2022. (HK. 2.) MH PK intézkedés az Ország Fegyveres Védelmének Tervéhez kapcsolódó hadműveleti tervek 
kidolgozásáról szóló M/11/2019. MH PK intézkedés hatályon kívül 
helyezéséről 325

69/2022. (HK 3.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól 
szóló 253/2021. MH PK intézkedés módosításáról 325

78/2022. (HK 3.) MH PK intézkedés egyes főnökségi kiadványok kiadásáról 325

82/2022. (HK 3.) MH PK intézkedés repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- és 
haditechnikai rendszerek új típusainak bemutatása előkészítésére és 
végrehajtására 326

126/2022. (HK 3.) MH PK intézkedés az önkéntes Katonai Szolgálati Programban részt vett személyek felsőfokú 
oktatási intézménybe történő felvételi eljárása során érvényesíthető 
többletpontok igazolására 326

132/2022. (HK 3.) MH PK intézkedés a 2021/2022. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról szóló 
550/2021. MH PK intézkedés módosításáról 326

77/2022. (HK 3.) MH PK parancs a „BIZTOS AlAPOK – 2022/1.” gyakorlat keretében a tisztek harcvezetői 
felkészítésének megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról 326

Szervezeti hírek, információk

HM KÁT pályázati felhívás a HM Belső Ellenőrzési Főosztály állományában lévő 
beosztás betöltésére 327

MH BHd pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár 
állományában lévő beosztások betöltésére 330

MH BHK pályázati felhívás az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő 
beosztások betöltésére 346

MH GEOSZ pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő 
beosztások betöltésére 356

MH lMVIK pályázati felhívás az MH légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ 
állományában lévő beosztások betöltésére 360

MHP TF pályázati felhívás a NATO Erőket Integráló Elem állományában lévő 
beosztás betöltésére 364

MH KIKNyP tájékoztatás a honvédelmi ágazatban használt honvédelmi igazolványok 
pótlásának költségéről 367

MH KIKNyP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről 368



2022. évi 3. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  285

Jogszabályok

A Kormány 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi 
célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről

A Kormány
az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és (1a)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet hatálya a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) 
vagyonkezelésében álló, a  honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé 
nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére, valamint a  Magyar Védelmi 
Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) feladataira terjed ki.

 (2) A  Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 39.  § (1)  bekezdése alapján 
az  (1)  bekezdés szerinti értékesítésben közreműködő gazdasági társaságként az  állam 100%-os tulajdonában álló 
Ügynökséget jelöli ki.

 (3) E  rendelet alapján az  Ügynökség értékesítésben való közreműködői tevékenységgel összefüggő feladatai 
az inkurrencia körére terjednek ki.

 (4) Az értékesítésben való közreműködés nem terjed ki
a) a  HM vagyonkezelésében lévő hulladék, veszélyes hulladék körébe tartozó ingó vagyonelemek 

értékesítésében,
b) a  HM vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a  selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló 

HM utasítás alapján selejtnek minősülő ingó vagyonelemek értékesítésében, és
c) az inkurrens eszközök cseréjében
való közreműködésre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. értékmeghatározás: az inkurrencia tényleges forgalmi vagy piaci értékének megállapítására vonatkozó eljárás;
2. eseti szakértő: igazságügyi szakértőnek nem minősülő – az  eljárásban megállapítandó vagy megítélendő 

jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez –, megfelelő szakértelemmel 
rendelkező természetes vagy jogi személy, valamint olyan igazságügyi szakértő, aki az igazságügyi szakértői 
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben 
meg nem határozott szakterületen ad szakvéleményt, és nem esik az  összeférhetetlenségi szabályok 
hatálya alá;

3. haditechnikai eszköz: a  haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának 
részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott eszközök;

4. inkurrencia: a  honvédelmi szervezet működéséhez az  állománytáblákban, hadinormákban, központi 
készletezési elvekben meghatározott, valamint a  különleges jogrendi időszaki alkalmazáshoz szükséges 
tartalékok feletti, illetve a  műszaki teljesítőképességét tekintve eredeti rendeltetésének meg nem felelő, 
hadihasználatra alkalmatlan vagy szükségtelen, valamint a további felhasználásra nem tervezett, a HM által 
honvédelmi célra feleslegessé minősített, vagy minősítési eljárás és külön határozat kibocsátása nélkül 
feleslegesnek minősülő hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok.

3. Az Ügynökség feladata, szervezete

3. § (1) Az  Ügynökség a  magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának 
előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság.
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 (2) Az  Ügynökség munkáját nemzetközi irodák, képviseletek segítik, nemzetközi irodái révén folyamatos piackutatási 
tevékenységet végez, összeköti a külpiaci keresletet és a hazai kínálatot, továbbá együttműködik a kormányzati és 
a védelmi ipari szereplőkkel.

 (3) Az Ügynökség a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri az állami és magán védelmi ipari vállalatok, a startup vállalkozások 
termékeit, publikált kutatási eredményeit, potenciális szolgáltatási képességeit, valamint tanácsadással segíti 
termékfejlesztésüket, piacra lépésüket.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott cél érdekében, továbbá a  (3)  bekezdés szerinti tanácsadói, szolgáltató 
tevékenysége ellátása körében az  Ügynökség – az  egyedi esetben nyújtott szolgáltatások körét is meghatározó – 
keretmegállapodást köthet a hazai védelmi ipari szereplőkkel.

 (5) Az  Ügynökség – együttműködve a  kormányzati szervekkel – támogatja a  védelmi fejlesztésekkel összefüggő 
kormányzati célok megvalósítását.

 (6) Az  Ügynökség az  inkurrencia értékesítésében közreműködő gazdasági társaságként a  HM mint vagyonkezelő 
megbízásából és nevében a 4. és 5. alcímben foglaltak és belső szabályozói alapján részt vesz az értékesítési eljárás 
lebonyolításában.

4. Az Ügynökség közreműködői tevékenységével összefüggő feladatok

4. § (1) Az  Ügynökség közreműködői tevékenysége magában foglalja az  inkurrencia értékmeghatározását, a  vevő 
kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatását, az  értékesítési eljárás lebonyolítását, az  adásvételi szerződés 
előkészítését, továbbá a kapcsolódó feladatok végrehajtását.

 (2) Az  Ügynökség közreműködői tevékenysége nem terjed ki az  értékesítésre kijelölt inkurrencia tekintetében 
a  vagyontárgyak birtokbavételére, tárolására, raktározására, valamint a  vevő számára történő átadásra, kivéve, 
ha a HM és az Ügynökség ettől eltérően állapodnak meg. A HM és az Ügynökség eltérő megállapodásának a vevőt 
érintő tartalmi elemeiről az Ügynökség a vevőt tájékoztatja.

5. § (1) A  kommunikáció folyamatos biztosítása érdekében a  HM inkurrencia értékesítésére hatáskörrel rendelkező 
szervezeti egysége és az Ügynökség kapcsolattartó személyt jelöl ki.

 (2) Ha a  közreműködői tevékenység során minősített adat átadása válik szükségessé, és az  informatikai rendszer 
a minősített adat továbbítására nem alkalmas, az adattovábbítás a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint 
más módon történik.

 (3) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi célra feleslegessé minősítésről szóló határozatot (a továbbiakban: 
értesítés) – a határozat keltétől számított tizenöt napon belül – megküldi az Ügynökség részére.

 (4) Az értesítésben a HM megjelöli
a) az inkurrencia megnevezését, darabszámát,
b) az inkurrencia tárolási helyét,
c) az értékesíteni kívánt inkurrencia vonatkozásában hat hónapnál nem régebbi értékmeghatározását, 

értékbecslését, amennyiben az rendelkezésre áll, és
d) az adatok minősítésére vonatkozó tájékoztatását.

 (5) Az  értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az  Ügynökség tájékoztatja a  honvédelemért felelős 
minisztert az  inkurrencia értékesítési eljárás tervezett lefolytatásáról, vagy az  értesítésben megjelölt vagyonelem 
értékesítésének visszautasításáról.

 (6) Az  értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasítása esetén az  Ügynökség a  döntését indokolni 
köteles. Szakmai indokolással ellátott visszautasításnak van helye különösen, ha az eszközök elérhető legelőnyösebb 
feltételekkel való értékesítésére az  eszközök állapota vagy a  piaci lehetőségek aktuális helyzete miatt 
nincs lehetőség.

 (7) A (6) bekezdés szerinti visszautasítást, továbbá a 12. § szerinti tájékoztatást követően – amennyiben a piaci helyzet 
előnyösen változik – az  értékesítési eljárás megindítását az  Ügynökség bármikor kezdeményezheti az  értékesítési 
eljárás tervezett lefolytatásáról szóló tájékoztatás HM számára történő megküldésével.

 (8) A  HM és az  Ügynökség az  egyes értékesítésekre vonatkozó közreműködői tevékenység részleteit külön 
megállapodásban határozzák meg.
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6. § (1) A  szakmai együttműködés keretében a  HM-et és az  Ügynökséget folyamatos együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség terheli.

 (2) A HM hozzáférést biztosít az Ügynökség számára a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingó vagyonelemek 
nyilvántartására szolgáló elektronikus programhoz és adatbázishoz.

 (3) A  HM az  Ügynökség felkérésére biztosítja az  értékesíteni kívánt inkurrencia megtekintésének lehetőségét 
az Ügynökség, valamint a potenciális ajánlattevők számára.

 (4) Ha az  értékesítésre kijelölt eszközök tekintetében a  HM egyéb hasznosításról dönt, térítésmentes átadást 
kezdeményez vagy a vagyonkezelői jog átadásáról dönt, erről haladéktalanul tájékoztatja az Ügynökséget.

 (5) Ha az  értékesíteni kívánt inkurrencia a  Magyar Köztársaság és az  Orosz Föderáció Kormánya között a  fegyverzet, 
haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a  Magyar Köztársaságban a  volt Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
43/2009. (III. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett licence-szel érintett, az  Ügynökség kezdeményezi a  hozzájárulás 
megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételét.

 (6) A HM tájékoztatja az Ügynökséget arról, ha az értékesíteni kívánt inkurrencia korlátozott forgalmú vagyonelemnek 
minősül, így különösen annak a  Conventional Armed Forces (Hagyományos Fegyveres Erők) Szerződés vagy más 
nemzetközi fegyverzetkorlátozási szerződés hatálya alá tartozásáról.

7. § (1) Az  adásvételi szerződés előkészítése körében a  HM és az  Ügynökség egyeztetést folytat az  adásvételi szerződés 
előkészítéséhez szükséges adatokról.

 (2) Az Ügynökség 5. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatásával egyidejűleg egyeztetésre megküldött adásvételi szerződés 
tervezetére a HM a kézhezvételt követő tizenöt napon belül észrevételt tehet.

 (3) A  pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az  Ügynökség kezdeményezi a  végfelhasználói engedély 
beszerzését.

 (4) A  pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az  Ügynökség előkészíti a  végleges adásvételi szerződés 
tervezetét, és azt az  ajánlati felhívás, az  ajánlat és a  bírálat eredményét tartalmazó dokumentumokkal együtt 
megküldi a  HM részére. Haditechnikai eszközök esetében az  adásvételi szerződés tervezetét a  HM előterjesztés 
formájában haladéktalanul benyújtja a Nemzetbiztonsági Kabinet soron következő ülésére.

 (5) A  Nemzetbiztonsági Kabinet (4)  bekezdés szerinti előterjesztéssel kapcsolatos döntéséről a  HM haladéktalanul 
tájékoztatja az Ügynökséget.

 (6) Az  adásvételi szerződést a  HM mint vagyonkezelő köti meg a  vevővel. A  HM a  szerződéskötéshez kapcsolódó 
koordinációs feladatokhoz az Ügynökség közreműködését az 5. § (8) bekezdése szerinti külön megállapodás alapján 
veheti igénybe.

5. Az értékesítési eljárás sajátos szabályai

8. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti értékesítés során az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) VII. Fejezetében foglalt rendelkezéseket ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

 (2) Az  inkurrencia forgalmi vagy piaci értékének a  Vtv. 39.  § (2)  bekezdése szerinti megállapítása érdekében 
az  Ügynökség értékmeghatározást végez. Ha az  Ügynökség nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és 
a  pályázati felhívás közzétételének időpontjában nem áll rendelkezésre hat hónapnál nem régebbi értékbecslés, 
az  értékmeghatározáshoz független vagy eseti szakértő közreműködését veheti igénybe. Az  elkészített 
értékmeghatározásnak tartalmaznia kell legalább a következő elemeket:
a) az értékelés célja,
b) az értékelés tárgyának meghatározása az inkurrencia megnevezésével és darabszámával,
c) az értékelő feladatának pontos meghatározása,
d) a vizsgálat folyamatának bemutatása,
e) az alkalmazott értékelési módszerek és azok indokolása,
f ) az értékmeghatározás további felhasználásának szabályozása,
g) a felhasznált adatok forrásainak megjelölése, dokumentálása, különös tekintettel a  minősített adatkörre 

a minősítési szint megjelölésével,
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h) a helyszíni szemle időpontja,
i) az értékelő és az értékelés összeállításában részt vevők megnevezése,
j) az értékelő hiteles aláírása, az értékelés készítésének időpontja és
k) az értékmeghatározás során megállapított érték, az értékelés eredménye.

9. §  A pályázati eljárásban nem vehet részt, és a pályázati eljárásból ki kell zárni
a) akivel szemben a Vhr. 27. §-ában meghatározott kizárási ok áll fenn,
b) azt a belföldi vagy külföldi természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, külföldi állami szervezetet, aki vagy 

amely
ba) az Ügynökség vagy a HM felé lejárt tartozással rendelkezik,
bb) az  Ügynökség vagy a  HM részvételével bonyolított korábbi ügyletből eredően az  Ügynökséggel 

vagy a HM-mel jogvitában áll,
bc) vonatkozásában egyéb olyan körülmény áll fenn, amely az  ajánlattevő személyét a  10.  § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján kockázatossá teszi.

10. § (1) A  9.  § szerinti kizáró ok fennállásának hiányáról a  pályázó írásban nyilatkozik. A  kizárási okot az  Ügynökség 
a Vhr. 27. § (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pályázat benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 
a pályázat bírálatakor vizsgálja, és a pályázatból való kizárásról – annak okának feltüntetésével – a pályázót értesíti.

 (2) Az  Ügynökség a  biztonsági kockázat minimalizálása érdekében a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot 
jogszabályban előírt feladataival összefüggő szakvéleményének beszerzése érdekében megkeresheti.

11. § (1) Hiányosan benyújtott pályázat esetén az  Ügynökség a  hiány pótlására – a  hiány megjelölésével – a  pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőben, egy alkalommal biztosít lehetőséget.

 (2) Ha a pályázati határidőből nyitva álló időben a hiánypótlásra nem lenne lehetőség, az Ügynökség a hiánypótlásra 
– külföldi ajánlattevő esetén tizenöt napos, belföldi ajánlattevő esetén nyolc napos – póthatáridőt biztosíthat.

 (3) Az  Ügynökség a  pályázati felhívásnak és a  jogszabályoknak megfelelő, érvényes pályázatokat elbírálja, és 
az összességében legelőnyösebb pályázatot fogadja el.

 (4) Ha valamennyi benyújtott pályázat érvénytelen, vagy a  pályázók mindegyikével szemben kizáró ok áll fenn, 
az Ügynökség a Vhr. 29. §-ában foglaltaktól eltérően, második körben zártkörű pályázatot írhat ki.

12. §  Az  eredménytelen pályázatról – az  eredménytelenség megállapítását követő 15 napon belül – az  Ügynökség 
tájékoztatja a HM-et.

6. Díjszabás

13. § (1) Az  Ügynökség az  e  rendeletben foglaltak szerint előkészített, a  7.  § (5)  bekezdése szerint jóváhagyott adásvételi 
szerződés és a  kapcsolódó dokumentáció 7.  § (4)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő megküldésével teljesíti 
a  3.  § (6)  bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, és – amennyiben a  Nemzetbiztonsági Kabinet 
az  értékesítést jóváhagyta – válik jogosulttá a  díjazásra. Az  értékesítésben való közreműködésért az  Ügynökséget 
megillető díjazás mértékét az  1.  melléklet szerinti, az  adásvételi szerződés tervezetében feltüntetett nettó vételár 
sávos összege és annak százalékos aránya alapján kell meghatározni. A  HM a  díjfizetést a  szerződéses vételárból 
köteles teljesíteni.

 (2) Sikeres értékesítés esetén, ha az  értékesítendő inkurrencia értékmeghatározásának költsége meghaladja a  nettó 
vételár 0,5%-át, az  értékmeghatározás költsége és a  nettó vételár 0,5%-a közötti különbséget a  HM fizeti meg 
az Ügynökség számára.

 (3) Ha az értékesítési eljárás végén szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügynökség által biztosított értékmeghatározás 
igazolt díját a  HM az  5.  § (8)  bekezdésében foglalt megállapodásban meghatározott feltételek szerint megtéríti, 
azzal, hogy sem további díj, sem további költség nem számolható fel.

7. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

Díjszabás

Az Ügynökség 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti díjazására irányadó vételársávok és azok százalékos aránya:

A B

1. Vételár összege (nettó)  Százalék

2. 10 000 000 Ft-ig 5

3. 10 000 001 Ft-tól 25 000 000 Ft-ig 4,5

4. 25 000 001 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig 4

5. 50 000 001 Ft-tól 100 000 000 Ft-ig 3,5

6. 100 000 001 Ft felett  3

A honvédelmi miniszter 4/2022. (II. 17.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § 
(2)  bekezdés f )  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában, valamint 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés l) és m) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.  törvény 
238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 1. és 
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 
valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15., 16. és 17. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 33.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 9. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18. és 39.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló  
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

1. §  A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás az elhelyezési igénynek megfelelő 
szobaszámú vagy annál legfeljebb egy lakószobával nagyobb, akkor az így használt lakás is bérbe adható, ha az nem 
sérti a lakásgazdálkodási érdekeket. Ha a jogcím nélkül használt lakás az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél 
több mint egy lakószobával nagyobb, a  lakás megfelelő elhelyezés címén a  közigazgatási államtitkár előzetes 
hozzájárulásával adható bérbe.”

2. §  Az R1. 104. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  (1) bekezdés szerinti lakóingatlanban vagy az ahhoz tartozó területen lakó 101. § (1) bekezdése szerinti 
jogosulti igénylés nincs, akkor a  fővárosi helyi lakásgazdálkodási szerv az  illetékességi területéről és 
a vonzáskörzetébe tartozó településekről származó valamennyi jogosult által benyújtott igénylést befogadhatja és 
teljesítheti. Ha a  lakóingatlanban üres HM rendelkezésű lakás van, akkor annak megfelelő számú üres 
személygépkocsi-tárolót tartalékolni kell.”

3. §  Az R1. 109. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem rendeltetésszerű a  HM rendelkezésű személygépkocsi-tároló használata és a  bérleti szerződés 
megsértésének kell tekinteni, ha annak használatával a  bérlő bizonyíthatóan felhagy. Ez  esetben 
a személygépkocsi-tároló bérleti szerződést fel kell mondani.”

4. §  Az R1. 160. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Lakástörvény hatálybalépése előtt jóhiszemű jogcím nélküli használóvá váló részére a  lakásbérlet 
megszűnésekor hatályos jogszabály szerint kell megfelelő másik lakást felajánlani, ha a jogcím nélkül használt lakás 
kiürítését a lakásgazdálkodási érdek indokolja.”

5. §  Hatályát veszti az R1. 161. §-a.

2. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása

6. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6.  § (1)  bekezdése a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
(Az elidegenítésre kijelölt lakás megvásárlására az a bérlő jogosult, aki azt)
„d) legalább két éve az R. 30. § (5) bekezdés a) pontja szerint határozott időtartamra”
[bérli (a továbbiakban együtt: lakásvásárlásra jogosult bérlő).]

7. §  Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) Az  a  bérlő, aki az  R. 30.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerint legalább két éve bérli a  lakását, azt forgalmi 
értéken vásárolhatja meg, ha a bérlemény olyan településen van, ahol honvédelmi szervezet nem működik.
(2) A részletvételre a 10. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
a) a bérlőnek kötelező kezdőrészletként legalább a vételár 25%-át kell megfizetnie,
b) a részletvétel futamidejét legfeljebb 15 évben kell megállapítani,
c) az ügyleti kamatot 3%-ban kell megállapítani.”

8. §  Az R2.
a) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „szólóan vagy” szövegrész helyébe a „szólóan,” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „időtartamra” szövegrész helyébe az „időtartamra vagy” szöveg
lép.
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3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

9. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány tagjának eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő 
tervezett megbízása nem a szolgálati beosztása szerinti szolgálatteljesítési helyén történik, a megbízást elrendelni 
a megbízás szolgálatteljesítési helyére történő, a Hjt. 49. §-a szerinti vezényléssel egyidejűleg lehet.”

10. §  Az R3. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) Az állomány általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton 
belül a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített 
szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(2) Az állomány speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton belül
a) a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített, 
általános előmeneteli rendbe, vagy
b) a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb 
rendfokozattal rendszeresített, speciális előmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(3) A legénységi állomány tagját állománycsoporton belül a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál 
legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával lehet 
megbízni.”

11. §  Az R3. 59/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59/A.  § A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése előtt írásban tájékoztatni kell az  állomány tagját 
az  önkéntes tartalékos szolgálat vállalásának lehetőségéről, típusairól, valamint az  ezzel járó kötelezettségekről, 
jogosultságokról és járandóságokról, kivéve, ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésének feltételei nem 
állnak fenn.”

12. §  Az R3. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„129.  § Egyszerűsített eljárás elrendelésére és lefolytatására, valamint fegyelmi eljárás elrendelése nélküli 
figyelmeztetés alkalmazására a  kötelékben lévő zászlóalj parancsnoka is jogosult az  állomány szolgálati 
alárendeltségébe tartozó, legénységi vagy altiszti állománycsoportba tartozó tagja esetén. A  kötelékben lévő 
zászlóalj parancsnoka köteles az állományilletékes parancsnokot és a fegyelmi nyilvántartást vezető jogi szolgálatot 
tájékoztatni a fegyelmi eljárás elrendelése nélküli figyelmeztetés alkalmazásáról.”

13. §  Az R3. 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

14. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) VII. Fejezete a  következő 
34/D. §-sal egészül ki:
„34/D.  § (1) A  honvéd tisztjelölt és a  honvéd altiszt-jelölt hallgatói, illetve tanulói jogviszonyának fennállása alatt 
legfeljebb évi 12 alkalommal a  felsőoktatásban, közoktatásban tanulók részére megváltható havi bérlet árának 
miniszteri utasításban meghatározott mértékű megtérítésére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés kifizetése utólag a papíralapú bérletszelvény, az arról kiállított számla, vagy 
egyéb, a vásárlást igazoló dokumentum, vagy ezek elektronikus változatának a HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő 
megküldése ellenében teljesíthető.”

15. §  Az R4. a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését és 34/D. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”
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16. §  Az R4.
a) 18. § (2) bekezdésében az „az állomány tagja,” szövegrész helyébe az „az állomány tagja, a honvéd tisztjelölt, 

a honvéd altiszt-jelölt,” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdésében a „17. §” szövegrész helyébe a „17. § vagy a 34/D. §” szöveg
lép.

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

17. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 
48/B. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„g) a Korm. R.
ga) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők esetében a Korm. R. 
7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő 
növekmény,
gb) 2/A.  § (5)  bekezdése szerinti állomány esetében a  Korm. R. 8.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy 
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)

18. §  Az R5. 48/D. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét]
„g) a Korm. R.
ga) 2/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya 
alá tartozó állomány és a  Korm. R. 2.  § (1b)  bekezdése hatálya alá nem tartozó védőnők esetében a  Korm.  R. 
7.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő 
növekmény,
gb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya 
alá tartozó állomány esetében a  Korm. R. 8.  melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bérnövekmény-tábla 
szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összege határozza meg.)

19. §  Az R5. a következő 29/H. alcímmel egészül ki:
„29/H. A kulturális honvédelmi szervezetnél szolgáló katonák kiegészítő illetménye
48/H. § (1) Az állománynak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szolgálati beosztásában szolgálatot teljesítő tagja 
havonta kiegészítő illetményre jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő illetmény összege megegyezik a  honvédelmi szervezetek kiegészítő 
illetménye szempontjából a 48/F. § alapján figyelembe veendő illetményelemek együttes összegének 11%-ával.”

20. §  Az R5. a következő 109. §-sal egészül ki:
„109. § (1) E  rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 48/B.  § (1a)  bekezdés g)  pontját, 
48/D. § (3) bekezdés g) pontját és 48/H. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Módr12.-vel megállapított 48/B. § (1a) bekezdés g) pontja, 48/D. § (3) bekezdés g) pontja és 48/H. §-a alapján 
2022. január 1. és a  Módr12. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb 
a Módr12. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

21. §  Az R5. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. §  Az R5.
a) 1. § (3a) bekezdésében az „A Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe az „Az MH PK” szöveg,
b) 35. § (2) bekezdésében az „a Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrészek helyébe az „az MH PK” szöveg,
c) 39.  §-ában és 48/G.  § (1)  bekezdésében a „vagy megbízás keretében” szövegrész helyébe a „vagy eredeti 

beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő megbízás keretében” szöveg,
d) 48/B. § (1a) bekezdés e) pont eb) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „növekmény 

és” szövegrész helyébe a „növekmény,” szöveg,
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e) 48/B. § (1a) bekezdés f ) pont fb) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontjában a „növekmény” 
szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg,

f ) 74. § (6) bekezdésében az „a Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe az „az MH PK” szöveg
lép.

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

23. §  A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 68. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a honvéd a katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylése időtartama 
alatt „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítést kapott, az  alkalmatlanságát a  vezénylése megszűnését követően 
haladéktalanul felül kell vizsgálni, amelyről az aktuális egészségi állapotának megfelelő új FÜV döntést kell kiadni. 
A felülvizsgálat mellőzhető, ha a megbetegedés, sérülés jellegéből fakadóan, vagy az alkalmatlanság megállapítása 
óta eltelt időtartamra tekintettel az orvosilag nem indokolt. Az új FÜV döntést, illetve a felülvizsgálat mellőzéséről 
szóló tájékoztatást a  kiállításától számított öt munkanapon belül a  központi személyügyi szerv részére meg kell 
küldeni.”

7. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló  
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

24. §  A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylés esetén az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatást
a) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat esetén az  alkalmatlanságot megállapító 
döntés, vagy
b) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat hiányában a  vezénylés megszűnéséről szóló 
parancs
kézhezvételét követően kell megtenni.”

25. §  Az R6. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdést a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsra is alkalmazni kell.”

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

26. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felszámítási alap összege 48 895 forint.”

27. §  Az R7. a következő 104. §-sal egészül ki:
„104. § (1) E  rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet7) megállapított 2.  § (5)  bekezdését 
2022.  január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  HM rendelet7-tel megállapított 2.  § (5)  bekezdése alapján 2022. január 1. és a  HM rendelet7 
hatálybalépése közötti időszakra járó növekményt legkésőbb a HM rendelet7 hatálybalépését követő hónapra járó 
illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

9. Az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosítása

28. §  Az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 5.  § (1)  bekezdés 
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető meg, aki)
„i) vállalja, hogy – az  5/A.  §-ban foglalt halasztás kivételével – a  tanulói vagy a  hallgatói jogviszony megszűnését 
követő legfeljebb 3 hónapon belül az  MH-val szerződéses szolgálati viszonyt létesít, és a  szolgálati viszonyát 
legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és”
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29. §  Az R8. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az  ösztöndíjas hallgató kérelmére az  MH PK előzetes engedélyével a  szerződéses szolgálati viszony 
létesítésére vonatkozó kötelezettség egy alkalommal legfeljebb 3 évre elhalasztható
a) a kedvezményezett olyan további képzésben való részvétele céljából, amely a honvédségi ösztöndíjjal támogatott 
területen magasabb szakmai felkészültséget biztosít, vagy
b) a kedvezményezettnél felmerült, különös méltánylást érdemlő egyéb egyéni okból.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti halasztás esetén az  ösztöndíjszerződést módosítani kell. A  halasztás időtartama alatt 
a hallgató részére ösztöndíj nem kerül folyósításra, a halasztás időtartama nem számít bele az ösztöndíjszerződés 
alapján kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.”

30. §  Az R8. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 5/A. §-át a honvédségi ösztöndíjas hallgatókkal 2017. augusztus 1-jét 
követően megkötött ösztöndíjszerződések tekintetében kell alkalmazni.”

10. Záró rendelkezések

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 4/2022. (II. 17.) HM rendelethez

 1.  Az R3. 15. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.53. ponttal egészül ki:
(Az MH Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteknél szervezett szolgálatok
Ügyeleti szolgálatok)
„2.2.53. Kiber- és Információs Műveleti Központ Műveleti Ügyeleti Szolgálat”

 2.  Az R3. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.55. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.55. Kibervédelmi ügyeletes parancsnoki szolgálat”

 3.  Az R3. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.18. alponttal egészül ki:
(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok)
„5.18. MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj”
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2. melléklet a 4/2022. (II. 17.) HM rendelethez
„7. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egészségügyi munkakörök és az egészségügyi 
katonai beosztások megnevezésének megfeleltetése

A B

1.
Egészségügyi munkakörök megnevezése egészségügyi 

munkakör-csoportok szerinti bontásban
Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

2. 1. Orvosi munkakörök:

3. 1.1. Orvos vezető, orvos igazgató
orvos igazgató, főnök, parancsnok, parancsnokhelyettes, főigazgató, 
igazgató, felügyeleti főigazgató-helyettes, igazgatóhelyettes, 
intézetvezető, központparancsnok

4.

1.2. Vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő-)

intézetvezető főorvos, vezető szakreferens (MH repülő főszakorvos), 
vezető szakreferens

5.
intézetvezető főorvos (MH főszakorvos),  
osztályvezető (MH főszakorvos)

6. osztályvezető főorvos (MH főbelgyógyász)
7. osztályvezető főorvos (MH fősebész) 
8. osztályvezető 
9. részlegvezető főorvos (MH főszakorvos)

10.
intézetvezető főorvos (MH tiszti főorvos), rendelővezető főorvos, 
részlegvezető főorvos

11. osztályvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)
12. osztályvezető főorvos
13. részlegvezető főorvos, részlegvezető
14. rendelővezető főorvos, rendelővezető
15. központparancsnok

16. 1.3. Orvos

vezető orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt, kiemelt főtiszt, 
főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, parancsnok, parancsnok-
helyettes, alosztályvezető, alosztályvezető helyettes, 
központparancsnok helyettes, részlegvezető

17. 1.4. Szakorvos
szakorvos (főnökh.), szakorvos főtiszt, szakorvos tiszt, főnökhelyettes, 
alosztályvezető, kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi 
tiszt, parancsnok, parancsnok helyettes

18. 1.5. Alorvos alorvos tiszt
19. 1.6. Adjunktus adjunktus (ovh.), adjunktus főtiszt
20.

1.7. Főorvos
főorvos, kiemelt főorvos főtiszt

21. főorvos (igh.), főorvos (fh.) 
22. főorvos (ovh.)
23. 1.8. Fogorvos fogorvos tiszt
24. 1.9. Fogszakorvos fogorvos tiszt
25. 2. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
26. 2.1. Osztályvezető főnővér intézetvezető ápolási helyettes
27. 2.2. Osztályvezető főnővér-helyettes  
28.

2.3. Vezető ápoló
vezető ápoló zászlós

29. vezető szakápoló zászlós
30. alosztályvezető
31. 2.4. Vezető ápoló-helyettes alosztályvezető (ovh.)
32.

2.5. Vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)

vezető asszisztens zászlós
33. részlegvezető zászlós
34. vezető szakasszisztens zászlós 
35. rendelőintézet vezető asszisztens
36. vezető főműtős zászlós, főműtős zászlós
37. vezető szülész zászlós
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38.
2.6. Főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, 
részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő 
(vezetői megbízás nélkül)

 

39. 2.7. Mentálhigiéniés szakember  

40. 2.8. Egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló
szakergonómus főtiszt, tudományos főmunkatárs főtiszt, diplomás 
ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs tiszt, beosztott 
tiszt, kiemelt ápoló

41. 2.9. Általános ápoló

ápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi 
zászlós, beosztott zászlós, kutató-mentő felcser zászlós, 
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes, 
kutató-mentő altiszt, anyagkezelő altiszt, raktárvezető altiszt, 
raktárvezető zászlós

42. 2.10. Ápoló, csecsemő- és gyermekápoló ápoló altiszt

43. 2.11. Szakápoló
szakápoló zászlós, ápoló altiszt, kutató-mentő felcser zászlós, 
kutató-mentő altiszt

44. 2.12. Ápolási asszisztens  
45. 2.13. Segédápoló egészségügyi katona, egészségügyi kisegítő
46. 2.14. Egyéb ápoló/szakápoló szakápoló zászlós, ápoló altiszt
47.

2.15. Asszisztens
 

48. asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt
49. 2.16. Szakasszisztens szakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós
50. 2.17. Segédasszisztens  
51. 2.18. Egyéb asszisztens/szakasszisztens  
52. 2.19. Laborasszisztens laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt

53.
2.20. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai 
asszisztens

laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt, asszisztens zászlós

54. 2.21. Dietetikus
vezető dietetikus, dietetikus tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt 
főtiszt

55. 2.22. Diétás nővér  
56. 2.23. Rehabilitációs tevékenység terapeuta  

57. 2.24. Gyógytornász
vezető gyógytornász, gyógytornász tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt, 
kiemelt főtiszt

58. 2.25. Konduktor konduktor tiszt
59. 2.26. Szülésznő szülész zászlós, szülész altiszt
60. 2.27. Védőnő/családgondozó védőnő  

61. 2.28. Mentőtiszt
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, parancsnok, 
parancsnok-helyettes, alosztályvezető helyettes, központparancsnok 
helyettes, részlegvezető

62. 2.29. Mentőápoló
felcser, ápoló altiszt, szakápoló zászlós, kutató-mentő felcser zászlós, 
kutató-mentő altiszt

63. 2.30. Mentő gépkocsivezető
mentő gépkocsivezető altiszt, harcjármű vezető, gépkocsivezető I., 
gépkocsivezető II., gépkocsivezető III.

64. 2.31. Szolgálatvezető részlegvezető helyettes
65. 2.32. Betegszállító/betegkísérő  
66. 2.33. Beteghordó beteghordó, egészségügyi kisegítő, raktáros
67. 2.34. Gondozó  
68. 2.35. Segédgondozó  
69. 2.36. Egyéb gondozó  
70. 2.37. Radiográfus  
71. 2.38. Szonográfus  
72. 2.39. Egészségügyi laboráns  
73. 2.40. Optometrista  
74. 2.41. Boncmester boncmester altiszt
75. 2.42. Boncsegéd  
76. 2.43. Klinikai fogászati higiénikus  
77. 2.44. Műtőtechnikus főtechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt
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78. 2.45. Műtőssegéd műtős altiszt, műtőssegéd
79. 2.46. Gipszmester  
80. 2.47. Gyógymasszőr, sportmasszőr gyógymasszőr altiszt
81. 2.48. Masszőr (fürdősmasszőr)  

82. 2.49. Egészségügyi operátor
tervező zászlós, részlegvezető helyettes, adatfeldolgozó zászlós, 
adminisztrátor altiszt, ügykezelő zászlós, egészségügyi statisztikus 
altiszt, dokumentumkezelő zászlós

83. 2.50. Orvosírnok
kidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt, 
dokumentumkezelő zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezelő 
zászlós, adminisztrátor altiszt

84. 2.51. Laboráns, vegyésztechnikus laboráns altiszt, laboráns zászlós
85. 2.52. Kardiotechnikus  
86. 2.53. Fertőtlenítő sterilező fertőtlenítő altiszt
87. 2.54. Sterilizáló  

88. 2.55. Egészségnevelő
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető, vezető 
szakreferens

89. 2.56. Foglalkoztató  
90. 2.57. Szociális munkás egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt
91. 2.58. Szociális szervező  
92. 2.59. Szociális ügyintéző  
93. 2.60. Szociális gondozó  

94.
2.61. Közegészségügyi és járványügyi felügyelő, 
okleveles népegészségügyi szakember

közegészségügyi felügyelő főtiszt, közegészségügyi felügyelő tiszt, 
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető

95. 2.62. Közegészségügyi járványügyi ellenőr  

96. 2.63. Közegészségügyi felügyelő
közegészségügyi felügyelő tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt 
főtiszt

97. 2.64. Vezető közegészségügyi felügyelő vezető közegészségügyi felügyelő
98. 2.65. Ápolási igazgató  

99. 2.66. Egészségügyi szakoktató
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető, 
alosztályvezető, alosztályvezető (ovh)

100. 2.67. Mentőhelikopter vezető  
101. 3. Egyéb felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

102.
3.1. Pszichológus

vezető szakreferens (MH főpszichológus), intézetvezető, 
osztályvezető, osztályvezető főpszichológus, pszichológus tiszt (rlg.
vez.h.), pszichológus tiszt, központ parancsnok, központ 
parancsnokhelyettes

103. kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt

104. 3.2. Klinikai szakpszichológus
szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus főtiszt, 
szakpszichológus főtiszt (ovh.)

105.
3.3. Laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, 
biológus, mérnök

laboratóriumvezető főtiszt, biológus főtiszt kiemelt főtiszt, főtiszt, 
beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, részlegvezető, tudományos 
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető

106.
3.4. Klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, 
klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai 
diagnosztikus

biológus főtiszt, kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi 
tiszt, részlegvezető, osztályvezető, laboratóriumvezető, tudományos 
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető

107. 3.5. Gyógypedagógus  
108. 3.6. Logopédus  

109. 3.7. Mikrobiológus
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, 
részlegvezető, osztályvezető, laboratóriumvezető, tudományos 
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető

110. 3.8. Fizikus
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, 
részlegvezető, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs 

111. 3.9. Kémikus
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, 
részlegvezető, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, 
intézetvezető

112. 4. Gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:
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113. 4.1. Főgyógyszerész  
114. 4.2. Gyógyszertárvezető gyógyszertárvezető
115. 4.3. Gyógyszertárvezető-helyettes gyógyszertárvezető-helyettes
116. 4.4. Gyógyszerész gyógyszerész tiszt, gyógyszerész főtiszt
117. 4.5. Szakgyógyszerész szakgyógyszerész főtiszt (ov.h)

118.
5. Azon munkakörök, ahol az állomány tagjának egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan szükséges a 
foglalkoztatottak besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:

119. 5.1. Főigazgató, igazgató rendelőintézet igazgató, igazgató 

120. 5.2. Parancsnok
MH egészségügyi főnök, egészségügyi főnök, főnök, parancsnok, 
központparancsnok

121. 5.3. Parancsnok helyettes
parancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes, főnök-helyettes, 
igazgató-helyettes

122. 5.4. Intézetvezető intézetvezető

123. 5.5. Intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)
intézetvezető helyettes, intézetvezető ápolási helyettes, 
intézetparancsnok helyettes, kiemelt főtiszt (f.h.)

124. 5.6. Foglalkoztatásvezető
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, részlegvezető, részlegvezető 
főtiszt, részlegvezető tiszt, kiemelt főtiszt (ovh.), főtiszt (ovh.), 
részlegvezető

125. 5.7. Munkavezető, foglalkozásvezető
kiemelt főtiszt, egészségügyi főtiszt, főtiszt, egészségügyi tiszt, tiszt, 
beosztott tiszt

”

A honvédelmi miniszter 5/2022. (II. 28.) HM rendelete
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 28.  §-a 
a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  üzemeltető szervezet honvédségi vizsgálóállomásaira nem kell alkalmazni az  ER. 5. számú mellékletének 
a vizsgálólétesítményre vonatkozó 1.1.8. pontjában foglalt követelményeket.
(6) Az  üzemeltető szervezet honvédségi műszaki vizsgálóállomásai olyan speciális jogállású gépjárműfenntartó 
szervezetek telephelyén üzemelnek, melyek díj ellenében végzett szolgáltatótevékenységet nem folytathatnak. 
Ezen előírás betartását belső szabályzórendszer biztosítja.
(7) Az  üzemeltető szervezet telephelyén végzett járműfenntartói tevékenység a  gépjárműfenntartó tevékenység 
személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdésétől eltérően bejelentést nem 
igényel.”

2. §  A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos az  üzemeltető szervezet 
honvédségi műszaki vizsgálóállomásán vezetői engedélyének kategóriájától függetlenül végezheti a  jármű 
műszeres és vizuális vizsgálatát, a  mérési adatok rögzítését, ha a  vizsgált jármű mozgatása a  jármű vezetésére 
jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján biztosított.”
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3. §  A Rendelet
a) 22. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: R3.)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: R4.)” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésében az „R3.” szövegrész helyébe az „R4.” szöveg,
c) 27. § (1) bekezdésében és 28. § (2) bekezdésében a „hatósági szerződéssel” szövegrész helyébe a „hatósági 

engedéllyel” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Határozatok

A köztársasági elnök 60/2022. (II. 28.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2) és 5.  § (1)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára  – 
dr. Kugler Tamás Szabolcsot a 2022. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra katonai bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2022. február 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00993-2/2022.
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A köztársasági elnök 66/2022. (III. 11.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Szaszák János ezredest  
2022. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2022. február 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00631-2/2022.

A Kormány 1115/2022. (III. 4.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére történő ingyenes 
átadásáról

A Kormány – figyelemmel a  NATO közreműködésével folyó, a  nemzetközi terrorizmus elleni harc feltételeinek megteremtését 
elősegítő széles körű nemzetközi együttműködésre, valamint a Magyar Honvédség rendelkezésre álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján, 

a Vtv.  36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő 
ingyenes átadásáról dönt a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére;

 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt 
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1115/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére ingyenes átadásra kerülő állami vagyonról

Sor- 
szám

A B C D

Megnevezés Mennyiség Mértékegység Egyedi azonosító

1. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 10

2. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 11

3. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 13

4. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 14

5. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 15

6. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 16

7. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 3

8. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 4

9. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 5

10. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 6

11. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO 9

12. ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM 1 db LEPCSO12

13. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 01

14. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 02

15. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 03

16. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 04

17. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 05

18. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 06

19. ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80 1 db ASZTAL 07

20. BETON T-FAL 200×200×53CM 1 db TB1

21. BETON T-FAL 200×200×53CM 1 db TB2

22. BETON T-FAL 200×200×53CM 1 db TB3

23. BETON T-FAL 200×200×53CM 1 db TB4

24. BETON U-ELEM 200×200×253CM 1 db BUNKER1

25. BETON U-ELEM 200×200×253CM 1 db BUNKER2

26. BETON U-ELEM 200×200×253CM 1 db BUNKER3

27. ELOSZTˇ DOBOZ FALONK. 11MOD. 1 db ELOSZTODOBOZ 01

28. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 01

29. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 02

30. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 03

31. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 04

32. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 05

33. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 06

34. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 07

35. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 08

36. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 09

37. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 10

38. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 11

39. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 12

40. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 13

41. EMELETES ÁGY 2 SZINTES 1 db EMELETES 14
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42. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS 1 db 01.

43. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS 1 db 02.

44. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS 1 db 03.

45. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS 1 db 04.

46. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 02

47. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 03

48. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 04

49. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 05

50. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 06

51. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 07

52. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 08

53. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 09

54. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 10

55. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 11

56. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 12

57. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 13

58. FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS 1 db FEMSZEKRENY 14

59. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY01

60. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY02

61. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY03

62. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY04

63. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY05

64. FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M 1 db AGY06

65. FÉMVÁZAS ASZTAL 80×80 5 db  

66. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 03

67. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 04

68. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 05

69. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 06

70. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 07

71. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 08

72. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 09

73. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 12

74. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 13

75. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 14

76. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 15

77. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 16

78. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 17

79. FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA 1 db ERZEKELO 18

80. ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75 1 db IROASZTAL01

81. ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75 1 db IROASZTAL02

82. ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75 1 db IROASZTAL03

83. ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75 1 db IROASZTAL04

84. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 14.

85. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 15.

86. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 16.

87. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 17.
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88. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 18.

89. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 19.

90. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 20.

91. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 21.

92. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 22.

93. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 23.

94. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 24.

95. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 25.

96. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 26.

97. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 27.

98. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 28.

99. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 29.

100. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 30.

101. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 31.

102. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 32.

103. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 33.

104. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 34.

105. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS 1 db 35.

106. KLIMA GENERAL GNR-24GWB 1 db BE1120986004926

107. KLIMA GENERAL GNR-24GWB 1 db BE1120986005297

108. KLIMA GENERAL GNR-24GWB 1 db BE1120986005343

109. KLIMA GENERAL GNR-24GWB 1 db BE1120986008830

110. KLIMA GENERAL GNR-24GWB 1 db BE1120986018487

111. KLÍMA GENERAL GNR-24ZZ 1 db 097479002W05318

112. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050420098

113. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050870326GZ

114. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050871114GZ

115. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050871118GZ

116. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050871120GZ

117. KLIMA GENERAL KFR-66GW 1 db S13K050871121GZ

118. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA 1 db AJ3186106026489

119. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA 1 db BF7152210048993

120. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA 1 db BF7152210148017

121. KÖNNYŰ SZERK. MOB. ÉP. 6×12 1 db ATRUSH GYM

122. KÜLSŐ RIASZTÓ HANGSZÓRÓ ZETA 4 db

123. LAKÓKONTÉNER 20’ 1 db LAKO14

124. LAKÓKONTÉNER 20’ 1 db LAKO15

125. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL01

126. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL010

127. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL02

128. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL03

129. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL04

130. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL05

131. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL06

132. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL07

133. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL08
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134. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL09

135. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL11

136. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL12

137. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL13

138. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL14

139. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL15

140. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL16

141. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL17

142. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL18

143. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL19

144. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL20

145. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL21

146. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL22

147. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL23

148. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL24

149. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL25

150. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL26

151. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL27

152. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL28

153. T-FAL 3,6×1,4M 1 db TFAL29

154. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db IRODA03

155. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db IRODA04

156. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO01

157. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO02

158. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO03

159. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO04

160. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO05

161. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO06

162. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO07

163. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO08

164. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO09

165. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO10

166. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO11

167. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO12

168. T-K/FEM IRODA KONTENER 1 db LAKO13

169. ULOKE FEMVAZAS MUBORULESSEL 2 db
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A Kormány 1116/2022. (III. 4.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

A Kormány – figyelemmel az  orosz–ukrán háború okozta katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, 
következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából folyó széles körű nemzetközi együttműködésre, valamint a  Magyar 
Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, 

a Vtv.  36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő 
ingyenes átadásáról dönt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére;

 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt 
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1116/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

Sor- 
szám

A B C

Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1. SZORÍTÓKÖTÉS TOURNIQUET 2000 db

2. COMPACT HORDÁGYHOZ HÁTIZSÁK 50 db

3. HORDÁGY ÖSSZECSUKHATÓ TALON II 200 db

4. IZRAELI TRAUMA KÖTSZER 1000 db

5. ELSŐSEGÉLY CSOMAG IFAK 1000 db

A Kormány 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozata
a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A  2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: H.) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27., 30., 31., 35., 39., 40., 41. és 42. 
sora, valamint az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 36., 37., 45. és 46. sora szerinti nemzetközi gyakorlat 
Magyarország területén – a  vagyonkezelővel vagy a  tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – 
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.”

 2.  A H. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz

 1.  A  H. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat C:20 mezőjében a „Lengyelország” szövegrész helyébe a „NATO- és 
EU-tagállamok” szöveg lép.

 2.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:27 mezőjében a „Németország” szövegrész helyébe a „Németország, 
Románia, Litvánia” szöveg lép.

 3.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:27 mezőjében a „300” szövegrész helyébe a „600” szöveg lép.
 4.  A  H. 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:69 mezőjében a  „Lengyelország” szövegrész helyébe 

a „Lengyelország, Magyarország” szöveg lép.

A Kormány 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozata
az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról

A Kormány, figyelemmel az Alaptörvény 47. cikkére, Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából és az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetében (a  továbbiakban: NATO), valamint az Európai Unióban betöltött tagságából fakadó kötelezettségeire,  
az Észak-atlanti Tanács PO(2022)0050. számú, 2022. február 16. napján meghozott és PO(2022)0085. számú, 2022. február 24. 
napján meghozott döntéseire, a szövetséges államok fegyveres erőinek az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásainak és 
egyéb feladatainak elősegítése érdekében
 1.  engedélyezi a NATO állam- és kormányfői testületének 2022. február 25-i nyilatkozatában megerősített döntéseire 

tekintettel a  NATO reagáló erők Magyarország területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását, illetve 
Magyarországra [Baranya megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy 
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye területére, Pest megye területének a Duna vonala és 
Fejér megye által határolt területére, valamint Budapest Duna vonalától nyugatra eső területére (a  továbbiakban 
együtt: Dunántúlra)] történő települését;

 2.  az  Ukrajnába történő áthaladás esetét kivéve engedélyezi a  szövetséges fegyveres erőknek az  1.  pont alá nem 
tartozó, a  NATO döntésén alapuló, Magyarország területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását, valamint 
szükség szerint Magyarországra (Dunántúlra) történő települését, ideértve a gyakorlatokon és kiképzési feladatokon 
történő részvételt is;

 3.  engedélyezi a  szövetséges fegyveres erők által az  Európai Unió Tanácsának (KKBP) 2022. február 28. napján 
meghozott, a  halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az  ukrán 
fegyveres erők számára való biztosítása céljából az  Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási 
intézkedésről szóló 2022/338/KKBP határozata hatálya alá tartozó eszközöknek (halálos erő célba juttatására 
tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak) Magyarország területén szárazföldi és légi úton más 
szövetséges tagállamba történő szállítását;

 4.  Magyarország alapvető biztonsági érdekei védelme érdekében szigorúbb nemzeti politikát alkalmaz, és így nem 
engedélyezi az Európai Unió Tanácsának (KKBP) 2022. február 28. napján meghozott, a halálos erő célba juttatására 
tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából 
az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló 2022/338/KKBP határozata hatálya alá 
tartozó eszközöknek (halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak) 
Magyarország területén szárazföldi és légi úton Ukrajnába történő szállítását;

 5.  engedélyezi a  szövetséges fegyveres erők által az  Európai Unió Tanácsának (KKBP) 2022. február 28. napján 
meghozott, az ukrán fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási 
intézkedésről szóló 2022/339/KKBP határozata hatálya alá tartozó eszközöknek (a nem halálos erő célba juttatására 
tervezett felszereléseknek és készleteknek – például egyéni védőeszközök, elsősegélynyújtó felszerelések és 
üzemanyag) Magyarország területén szárazföldi és légi úton más szövetséges tagállamba, illetve szükség szerint 
Magyarország területéről Ukrajna területére történő szállítását;

 6.  egyetért az  5.  pont alá nem tartozó további egészségügyi és más humanitárius anyagoknak a  szövetséges 
tagállamokba és szükség szerint Magyarországon keresztül Ukrajna területére történő szállításával;

 7.  felkéri a  honvédelmi minisztert, hogy a  fenti pontokban foglaltakkal összefüggésben a  szövetséges fegyveres 
erőktől beérkező technikai engedélykérelmekről tájékoztassa a Nemzetbiztonsági Operatív Törzset;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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 8.  felkéri a  honvédelmi minisztert, a  pénzügyminisztert, valamint a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
a 3–6. pont végrehajtásában működjenek együtt.

Felelős: honvédelmi miniszter 
pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Utasítások

A honvédelmi miniszter 6/2022. (II. 17.) HM utasítása  
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

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

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

2. §  Az  utasítás 1.  mellékleteként kiadom a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

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

4. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 
4/2019. (I. 31.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 6/2022. (II. 17.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. Értelmező rendelkezések

 1. E szabályzat alkalmazásában
a) beavatkozó szervezet: a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt és felkészített szervezet,
b) felkészülés és megelőzés időszaka: a  veszélyhelyzettől, illetve bekövetkezésének veszélyétől mentes időszak, 

amikor a  védekezésben részvételre, illetve közreműködésre tervezett szervezetek felkészítést, kiképzést, 
begyakorlást hajtanak végre,

c) helyreállítás időszaka: a közvetlen életveszély, illetve a vagyontárgyak megrongálódásának időszakát követő 
időszak, melynek során a  hosszú távú következmények felszámolása és az  eredeti helyzet visszaállítása 
történik,
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d) katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni 
a  katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ez  által veszélyezteti az  emberi egészséget, 
környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot,

e) katasztrófavédelmi készenléti fokozat: a katasztrófavédelmi riasztás utáni tevékenységi rendet fokozatonként 
meghatározó rendszabályok összessége,

f ) katonai körzet: a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) területalapú feladat-
végrehajtásának földrajzi alapegysége, amelyen belül a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtja 
katasztrófavédelmi tevékenységét,

g) veszélyeztetett szervezet: a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével azon honvédelmi szervezet, 
melynek elhelyezkedése, feladatai vagy tevékenysége következtében katasztrófa bekövetkezésének 
következményei közvetlenül vagy közvetett módon veszélyeztetnek,

h) védekezés időszaka: azon időszak, amikor a  katasztrófa vagy annak veszélye miatt a  károk keletkezésének 
megelőzése, elhárítása vagy a  következmények felszámolása szükségessé teszi az  MH közreműködését, 
a HKR egészének vagy egyes elemeinek aktivizálását.

 2. A katasztrófák típusai:
a) természeti (elemi) csapásokkal – különösen vizek áradása, rendkívüli időjárási helyzet, földrengés – 

összefüggő katasztrófa,
b) nukleáris tevékenységgel összefüggő katasztrófák, ezen belül hazai nukleáris, illetve radioaktív anyagokat 

tartalmazó és tároló létesítményeknél, a  nukleáris és radioaktív anyagok szállításakor, az  ország területén 
kívül és nukleáris energiaforrással rendelkező űrobjektumok földre való visszatérésekor bekövetkező 
katasztrófa,

c) ipari, vegyipari anyagok alkalmazásával összefüggő katasztrófa,
d) veszélyhelyzeti szintet elérő közlekedési – légi, közúti, vasúti, vízi – baleset,
e) járványügyi katasztrófa,
f ) tömeges migráció által okozott humanitárius katasztrófa és
g) a  fenti felsorolásba nem tartozó minden olyan, a  veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e  helyzet 

kihirdetésének szintjét el nem érő olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi 
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a  kár megelőzése, elhárítása vagy a  következmények felszámolása 
meghaladja az  erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, 
és  különleges intézkedések bevezetését, valamint az  önkormányzatok és az  állami szervek folyamatos és 
szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

2. A HKR rendeltetése, általános feladatai és szervezeti felépítése

 3. A HKR rendeltetése:
a) a honvédelmi ágazaton belül bekövetkező veszélyhelyzet kialakulásának, valamint súlyos szerencsétlenség, 

baleset bekövetkezésének megelőzése, a  veszélyeztetett személyi állomány, vagyontárgyak megóvása, 
mentése,

b) az  országos katasztrófavédelmi rendszer keretén belül a  katasztrófavédelemre rendelt szervekkel 
együttműködve, a  felkészített honvédségi erőkkel és eszközökkel közreműködés a  katasztrófák károsító 
hatásai elleni védekezésben, illetve a helyreállításban és

c) felkérés esetén – a  vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között – részvétel a  nemzetközi 
katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

 4.  A HKR elemeit biztosító kijelölt honvédelmi szervezetek a felkészülés és megelőzés időszakában
a) kidolgozzák, naprakészen tartják a  HKR felépítését, működését meghatározó jogszabályokat, közjogi 

szervezetszabályozó eszközöket, egyéb szabályozókat, így különösen a  HKR Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, az  MH Katasztrófavédelmi Tervét (a továbbiakban: MH KT), a  Katasztrófavédelmi Alkalmazási 
Terveket (a továbbiakban: KAT),

b) feldolgozzák, elemzik és értékelik a korábbi közreműködés tapasztalatait,
c) kijelölik, felkészítik, kiképezik a végrehajtó erőket, biztosítják alkalmazhatóságukat és készenlétüket,
d) nyilvántartják a  katasztrófaveszélyes létesítményeket, kidolgozzák, végrehajtják és betartatják az  előírt 

biztonsági követelményeket és védelmi intézkedéseket,
e) katasztrófavédelmi gyakorlatokat terveznek, hajtanak végre, és
f ) együttműködnek a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel.

 5.  A HKR aktivizált elemei a katasztrófaveszély időszakában
a) a katasztrófával kapcsolatos információkat gyűjtenek, azokat elemzik, értékelik,
b) kidolgozzák a katasztrófaveszély típusának megfelelő műveleti elgondolást,
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c)  pontosítják az alkalmazásra tervezett munkacsoportokat, ellenőrzik az erőket és eszközöket,
d) meghatározott készenléti fokozatba helyezik a közreműködésre tervezett erőket,
e) felkérés esetén együttműködnek az adott veszélyhelyzetre vonatkozó országos szintű tervek kidolgozásában, 

pontosításában, és
f ) a kialakult helyzet függvényében biztosítják az erők kirendelését.

 6.  A HKR aktivizált elemei a védekezés időszakában
a) védik és mentik a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a  HM szervezetek és az  MH személyi 

állományát, anyagi javait,
b) közreműködnek a  katasztrófák károsító hatásai elleni védekezésben, valamint a  következményeinek 

felszámolásában, és
c) felkérés, kormánydöntés esetén részt vesznek a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

 7.  A HKR aktivizált elemei a helyreállítás időszakában a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy a  KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja (a továbbiakban: NVK), 
a  védelmi igazgatási szervek felkérésére, a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy 
a  Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) döntése alapján, az  MH speciális képességeinek 
igénybevételével közreműködnek a katasztrófák következményeinek hosszú távú felszámolásában.

 8.  A HKR elemei:
8.1. A HKR-nek a HM-beli feladatokat ellátó eleme a HM Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT).
8.2. Az MH-n belül:

a) az  MH felső szintű vezetési elemeként működő Magyar Honvédség Parancsnoksága 
(a továbbiakban: MHP) Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: IMK),

b) középszintű vezetési elemként az operatív csoport,
c) alsó szintű vezetési feladatokat ellátó helyi vezetési elem,
d) a végrehajtó erők,
e) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) és
f ) a Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: JVCS).

 9.  A HM HOT működésének időszakában
a) kidolgozza a  HM HOÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a  honvédelmi ágazatra háruló feladatok 

végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,
b) előkészíti a miniszter és a HM HOÁT döntéseit,
c) a HM HOÁT által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,
d) a  HM nevében, a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) bevonásával folyamatosan 

együttműködik a védelmi igazgatás területi szerveivel, valamint a KKB NVK-val, melyen keresztül kapcsolatot 
tart a  védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel és a  honvédelemben közreműködő 
szervekkel,

e) gyűjti és elemzi a várható és a kialakult helyzettel kapcsolatos információkat,
f ) végzi a  HM és az  MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésével kapcsolatos HM-en belüli, 

továbbá a HM-en kívüli minisztériumi szintű koordinációt,
g) közreműködik a  védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és 

végrehajtásában,
h) ágazati szakértőt biztosít a KKB NVK-ba, és
i) folyamatosan együttműködik az  MHP IMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el 

az MHP IMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.
 10.  A HM HOT vezetője a HM HOÁT, aki kijelölt váltásvezetők útján vezeti a HM HOT-ot.
 11.  Az  MHP IMK részleges vagy teljes állománnyal az  MH PK intézkedése alapján, a  HM HOÁT egyidejű tájékoztatása 

mellett kerül aktivizálásra.
 12.  Az  operatív csoport, az  ÁIK és a  JVCS felépítését, részletes feladatait, összetételét a  megalakításukra kötelezett 

szervezet parancsnoka a KAT-ban rögzíti.
 13.  Az operatív csoport a katasztrófa időszakában az MHP IMK irányítása alapján az alárendeltségében lévő honvédségi 

szervezetek helyi vezetési eleme útján vagy közvetlenül vezeti a végrehajtó erőket.
 14.  Az operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek részére katonai körzetek jelölhetők ki.
 15.  A  helyi vezetési elem a  HKR végrehajtó szintű, katonai vezetési feladatokat ellátó eleme, amelynek feladata 

az  elöljáró operatív csoport vagy az  MHP IMK közvetlen irányítása alatt a  védekezés időszakában 
az alárendeltségébe tartozó végrehajtó erők közvetlen vezetése.

 16.  A végrehajtó erők a  feladat-végrehajtásra kijelölt és felkészített erők, munkacsoportok, melyek a HKR aktivizálását 
követően végzik különösen a várható következmények előrejelzését, megelőzését, közreműködnek a védekezésben, 
a következmények felszámolásában és a helyreállításban.
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 17.  Nukleáris, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben az  MHP IMK döntéseinek szakmai megalapozása és a  közvetlenül 
veszélyeztetett honvédelmi szervezetek azonnali értesítése érdekében az MH ÁIK-ot működtet.

 18.  Az MH JVCS a járvány okozta katasztrófa időszakában szakmai testületként működik és javaslatot tesz az MHP IMK 
útján az MH PK részére a szükséges járványügyi intézkedésekre.

3. Feladatok a védekezés időszakában

 19.  Az operatív csoport feladatai:
a) az  MHP IMK irányítása alapján közvetlenül vagy a  helyi vezetési elemen keresztül vezeti az  alárendelt 

végrehajtó erőket,
b) információkat gyűjt, elemez és továbbítja azt az MHP IMK részére,
c) a védekezési feladatok befejezése után irányítja az alárendelt erők visszatelepítését, és
d) értékeli a végrehajtást, elkészíti az összefoglaló jelentést, összegyűjti és elemzi a tapasztalatokat, javaslatokat 

terjeszt fel a szükségesnek ítélt változtatásokról a döntésre jogosult vezetőnek.
 20.  A végrehajtó erők feladatai:

a) közreműködés az  MHP IMK, az  elöljáró operatív csoport, valamint a  helyi vezetési elem feladatszabása 
alapján a katasztrófák elleni védekezésben,

b) nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére ellenőrző és jelző szervezet működtetése, 
mérési adatok folyamatos szolgáltatása Magyarország területén a  gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi 
riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a  nukleáris és vegyi katasztrófák 
értékeléséhez és

c) arra vonatkozó döntés esetén közreműködés a nemzetközi segítségnyújtásban.
 21.  Az  MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer HKR-be kijelölt elemei közreműködnek 

a  HKR  feladataiban, katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén vegyi és sugárzási adatokat szolgáltatnak 
az MHP IMK részére a Magyarország területén kialakult esetleges vegyi és sugár helyzetről.

 22.  A végrehajtó erők munkacsoportjai felépítését, feladataikat és képességeiket az MH KT rögzíti.
 23.  A  katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az  MHP IMK parancsnok vagy az  operatív csoportot 

működtető szervezet vezetőjének javaslata alapján a  HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen kialakított 
munkacsoportoktól eltérő végrehajtó szervezetek is kialakíthatók, és felkészítés után alkalmazhatók.

 24.  A  katasztrófavédelmi tevékenységet végző katonai erők sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem 
kerülnek, vezetésük az MH Művelet Vezetési Rendszere (a továbbiakban: MH MVR) vezetési rendje szerint történik. 
A  katasztrófavédelmi munkák helyszínén a  katonai végrehajtó erők szakmai feladatait a  helyi védelemvezető 
határozza meg a kirendelt végrehajtó erők parancsnokai útján.

 25.  A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a szükséges egyéni 
védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott erők vehetnek részt.

 26.  Ha a  kialakult helyzet az  igénybevételt nem indokolja, azonban a  fokozott alkalmazási készség elérése indokolt, 
az MH PK a kijelölt erők részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet el.

 27.  A HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály (a továbbiakban: HM KIVF) meghatározott állományának ügyeleti 
és készenléti szolgálatba vezénylésével részt vesz a  HM HOT munkájában, továbbá biztosítja a  HM HOT 
működésének infrastrukturális feltételeit.

 28.  A  HM VIF meghatározott állományának ügyeleti és készenléti szolgálatba vezénylésével részt vesz a  HM HOT 
munkájában.

 29.  A  HM és az  MH kommunikációs tevékenységéért felelős szervei az  egységes kormányzati kommunikáció alapján, 
egymással összehangoltan végzik a HKR-hez kapcsolódó saját hatáskörükbe tartozó kommunikációs feladatokat.

 30.  Az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HDMCSF) működteti az MHP IMK-t, és meghatározott 
állományával részt vesz az MHP IMK munkájában.

 31.  Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)
a) az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben és az  MH KT-ban 

meghatározottak alapján ellátja a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatait,
b) az  MHP IMK útján végrehajtja a  katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítását, felügyeli 

a közreműködő állomány munkafeltételeit,
c) működteti az MH EK operatív csoportját, és
d) a  JVCS beavatkozást szükségessé tevő járványügyi helyzetek esetén végzi az  MH KT-ban részére 

meghatározott közegészségügyi-járványügyi feladatokat, melynek keretében működteti a JVCS-t.
 32.  Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP)

a) működteti az MH TTP operatív csoportot, végrehajtja a 20. pontban meghatározott feladatokat,
b) az MHP IMK intézkedése alapján irányítja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt munkacsoportok központi 

logisztikai támogatását,
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c) az  MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség vonatkozó feladatszabása alapján tervezi, szervezi, 
szükség esetén végrehajtja a  katasztrófavédelmi feladat logisztikai támogatásához szükséges beszerzési 
feladatokat,

d) végzi a katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggésben más tárcáktól, civil szervezetektől és szolgáltatóktól 
érkező felajánlások engedélyeztetési eljárását, és meghatározza az  átvétel szakmai követelményeit és 
feladatait,

e) az MH Geoinformációs Szolgálat mint alárendeltje által geoinformációs, térképészeti, valamint meteorológiai 
adatokat biztosít a katasztrófák elleni védelem megszervezéséhez,

f ) az  MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK) mint alárendeltje által 
működteti az ÁIK-ot, és

g) az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság mint alárendeltje által végzi a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 248. § (3) bekezdésében foglalt szakfeladatokat.

 33.  Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) működteti az MH BHD operatív 
csoportját, végrehajtja a 20. pontban meghatározott feladatokat, valamint tervezi, szervezi és végrehajtja a HM HOT 
és az MHP IMK működésének valós biztosítási feladatait, különösen a híradó-informatikai, élelmezési és pihentetési 
feladatokat.

4. Feladatok a felkészülés és megelőzés időszakában

 34.  Az MH PK kijelöli
a) az operatív csoport működtetésére kötelezett honvédségi szervezeteket,
b) a katonai körzeteket,
c) azok bázislaktanyáit,
d) a kijelölt katonai körzetekben végrehajtott katasztrófavédelmi közreműködési feladatokat vezető honvédségi 

szervezeteket és
e) a munkacsoportokat, valamint az azok megalakításáért felelős honvédségi szervezeteket.

 35.  A HM KIVF
a) felelős a katasztrófavédelemről szóló és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai 
előkészítéséért – a  HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti 
egysége bevonásával –,

b) előkészíti a HKR Szervezeti és Működési Szabályzatát,
c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a  HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó 

irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,
d) végzi a  HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai 

koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint 
az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,

e) tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,
f ) koordinálja a  KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a  HM-et a  katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
g) végzi a  katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs 

feladatait,
h) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat, és
i) biztosítja a  HM HOT és a  katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés minisztériumi 

feladatait végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket.
 36.  A HM VIF

a) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
c) a  katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve részt vesz a  védelmi igazgatás területi szerveinek elnökei 

részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,
d) javaslatot tesz a  HM HOÁT részére a  központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai 

kapcsolattartás rendjére,
e) meghatározott állományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a  HM HOT 

aktivizálhatóságát és annak működését, és
f ) közreműködik a  HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szempontú védelmi igazgatási 

szakmai felkészítésében.
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 37.  A HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF)
a) nyilvántartja az ágazati objektumok veszélyességi minősítését,
b) működteti a  veszélyes anyag és veszélyes objektum nyilvántartó adatbázist, amelynek felhasználhatóságát 

biztosítja az MHP HDMCSF és az MH GAVIK részére, és
c) közreműködik a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet szakmai előkészítésében.

 38.  Az MHP HDMCSF
a) összeállítja az  MH KT-t és irányítja az  operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek 

KAT-jainak kidolgozását,
b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,
c) összehangolja a  más magasabb szintű parancsnokság, az  MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját, 
irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,

d) biztosítja az MHP IMK riasztási, aktivizálási feltételeit,
e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének, készenlétének, továbbá 

felkészültségének ellenőrzését, és
f ) előkészíti, valamint levezeti az MHP IMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

 39.  Az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
a) kidolgozza és kiadja a HKR infokommunikációs és információvédelmi támogatására vonatkozó szakutasítást,
b) eljár a HKR feladatok stratégiai szintű irányításának és végrehajtásának szakterületi kérdéseiben, és
c) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenőrzésében.

 40.  Az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
a) meghatározza a  katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatási rendjét, a  haditechnikai, hadtáp, 

közlekedési és infrastrukturális biztosítás rendszerét,
b) kidolgozza és kiadja a HKR logisztikai támogatására vonatkozó szakutasítást,
c) koordinálja a katasztrófavédelmi feladatokhoz kapcsolódó logisztikai felkészítések végrehajtását, a technikai 

eszközök felkészítésének rendjét, és
d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenőrzésében.

 41.  Az  MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) figyelemmel kíséri a  honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi 
költségvetéseinek elkészítését és az előirányzatok felhasználását.

 42.  Az MH EK
a) biztosítja a HKR-be kijelölt egészségügyi munkacsoportjait, azok riasztásának és igénybevételének feltételeit, 

megtervezi és szervezi azok állományának felkészítését,
b) ellátja az MH KT-ban és a jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettségei szerinti feladatait,
c) szakmai felügyeletet gyakorol az  MH katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erői egészségügyi ellátása és 

egészségügyi tevékenysége felett,
d) kidolgozza és kiadja a HKR egészségügyi támogatására vonatkozó szakutasítást,
e) biztosítja az MH EK operatív csoport működési feltételeit, és
f ) biztosítja a JVCS működési feltételeit.

 43.  Az MH TTP
a) biztosítja az MH TTP operatív csoport működési feltételeit,
b) kiemelt figyelmet fordít az alárendeltségébe tartozó, veszélyes anyagot tároló objektumok védelmére,
c) kidolgozza a  szakmai követelményeket a  HKR logisztikai támogatásához szükséges (hadtáp, haditechnikai, 

katonai elhelyezési) központi készletek megalakítására, raktározására, frissítésére, kiadáshoz történő 
előkészítésére,

d) évente ellenőrzi a  készletteljességet és a  tárolás feltételeit, hatáskörében kezdeményezi a  szükséges 
beszerzéseket, és

e) javaslatot dolgoz ki az  MH szintű katasztrófavédelmi feladatok központi logisztikai támogatásának 
végrehajtására.

 44.  Az  MH BHD biztosítja az  MHP IMK riasztási, aktivizálási és működési feltételeit, valamint biztosítja az  MH BHD 
operatív csoport működési feltételeit, valamint végrehajtja a  katonai szervezetek igényei alapján az  EDR 
programozási szakfeladatokat és biztosítja a forgalmazáshoz szükséges adatokat.

 45.  Az operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek
a) kidolgozzák a KAT-ot és a kapcsolódó szabályozókat,
b) hatáskörükben kijelölik a  katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakításáért felelős honvédségi 

szervezeteket,
c) ellenőrzik a  végrehajtó erők kijelölését, felkészítését, okmányrendszereinek, anyagaiknak, riasztásuk és 

alkalmazásuk feltételeinek meglétét,
d) vezetik a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező és kidolgozó munkáját,
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e) végrehajtják az operatív csoport állományának kijelölését, felkészítését, biztosítják annak riasztási, aktivizálási 
és működési feltételeit,

f ) felügyelik az alárendeltségükbe tartozó honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi kiképzését,
g) részt vesznek a  katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében, elkészítik a  gyakorlatok 

parancsnokságszintű levezetési tervét,
h) felügyelik az alárendelt honvédségi szervezetek belső védelmi terveinek kidolgozását,
i) végrehajtják az  MH Információ Kapcsolati Rendszerben (a továbbiakban: IKR) és az  MH KT-ban rögzített 

adatszolgáltatási feladatokat, és
j) biztosítják az operatív csoport működési feltételeit.

 46.  A végrehajtó erőket biztosító honvédségi szervezetek
a) végrehajtják a HKR-be kijelölt erők kiképzését, katasztrófavédelmi felkészítést folytatnak,
b) megszervezik és végrehajtják a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők, technikai eszközök felkészítését,
c) megszervezik a végrehajtó erők munkacsoportjait,
d) részt vesznek a tervezett katasztrófavédelmi gyakorlatokon,
e) elkészítik és rendszeresen pontosítják a katasztrófavédelemmel kapcsolatos adattáraikat, nyilvántartásaikat,
f ) biztosítják a HKR-be kijelölt erők és eszközök folyamatos alkalmazhatóságát,
g) folyamatosan ellenőrzik a katasztrófák megelőzését biztosító terveiket, a rendszabályok betartását,
h) kidolgozzák a saját katasztrófavédelmi tervüket, és arról szolgálati úton tájékoztatják az MHP HDMCSF-et és 

a segítségnyújtásra felkért külső helyi katasztrófavédelmi szerveket,
i) biztosítják a katasztrófavédelmi tervük végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit,
j) végrehajtják az IKR-ben és az MH KT-ban rögzített adatszolgáltatási feladatokat, és
k) végrehajtják a  munkacsoportok érintett állományának infokommunikációs eszközökre történő felkészítését 

és forgalmi adatokkal történő ellátását.

5. A honvédelmi szervezetek tevékenysége őket érintő katasztrófaveszély esetén

 47.  A  honvédelmi ágazatot érintő súlyos szerencsétlenség, katasztrófa vagy katasztrófa veszélye esetén 
a veszélyeztetett szervezet vezetője vagy ügyeleti szolgálata
a) azonnal intézkedik a  személyek mentésére, az  életveszély elhárítására, a  technikai és anyagi eszközök 

mentésére, és
b) azonnal értesíti a  szolgálati elöljárót és az  elöljáró ügyeleti szolgálatot, valamint a  mentésben 

közreműködésre tervezett külső szerveket, szervezeteket, ha azok közreműködése szükséges.

6. A döntés-előkészítés rendje

 48.  Az MHP IMK, az operatív törzs, valamint a katasztrófák elleni védekezésre kijelölt honvédségi szervezet parancsnoka 
a  Kormány és a  KKB döntéseinek megfelelően, a  KKB NVK-n keresztül, valamint a  védelmi igazgatás területi 
szerveitől érkező igények, a  tárcán kívülről érkező információk, továbbá ezekkel egyidejűleg a  HM HOT által 
biztosított, visszaellenőrzött igények és információk feldolgozásával felméri a  rendelkezésre álló erők, eszközök, 
anyagi készletek alapján az igények kielégíthetőségének fokát, valamint azok MH általi teljesíthetőségét.

 49.  A  minisztériumi felső vezetők döntéseinek szakmai megalapozása érdekében a  HM HOT az  MHP IMK-val 
együttműködésben javaslatokat dolgoz ki.

 50.  Az  MH PK döntéseinek szakmai megalapozása érdekében az  MHP IMK – szükség esetén az  operatív csoport, 
a JVCS és az ÁIK bevonásával – javaslatokat dolgoz ki.

 51.  Az  MH PK hatáskörét meghaladó mértékű igénybevétel esetén az  MHP IMK parancsnoka az  MH PK előzetes 
jóváhagyásával, a HM HOT útján végzi a miniszteri szintű döntés előkészítését.

 52.  Az  MHP IMK miniszteri szintű döntésre vonatkozó javaslata tartalmazza a  feladatok végrehajtásának sorrendjét, 
időszükségletét, a  kiképzett bevonható erők nagyságát, alkalmazásának helyét és időtartamát, a  tartalékképzés 
mértékét, a  még bevonható erők, eszközök, anyagi készletek nagyságát, elhelyezkedését, összevonásának, 
ellátásának lehetőségét a várható alkalmazás körzetében.

 53.  A döntés-előkészítéshez szükséges információk áramlása a HKR speciális irányítási-vezetési struktúrájának és döntési 
szintjeinek megfelelően történik.

 54.  Elvárás a  végrehajtó erőktől és a  más magasabb szintű vezetési elemektől a  beérkező információk gyűjtése és 
megfelelő szelektálása annak érdekében, hogy a döntések a megfelelő jogkörrel rendelkező legalacsonyabb szinten 
szülessenek meg, és a  magasabb szintű vezetési elemek részére csak a  részükre releváns információk, valamint 
az alsóbb döntési szintek hatásköreit meghaladó kérések kerüljenek továbbításra.
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7. Együttműködés és kapcsolattartás rendje

 55.  Együttműködés az ágazaton belül
55.1. A felkészülés és megelőzés időszakában

a) a  HM KIVF koordinálja az  ágazaton belüli együttműködési feladatokat, különösen a  HKR-hez 
kapcsolódó jogszabály és belső szabályozók előkészítési, az  állomány felkészítésére irányuló, 
továbbá a katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódó feladatokban,

b) az  MHP IMK-t, az  operatív csoportot, az  ÁIK-ot és a  JVCS-t működtető szervezetek az  MH KT-ban 
meghatározott rend szerint működnek együtt, és évente legalább egy alkalommal egyeztetik 
terveiket.

55.2. A védekezés és a helyreállítás időszakában
a) a HM HOT és az MH katasztrófavédelmi tevékenysége vezetéséért felelős MHP IMK együttműködnek 

egymással,
b) az MH szervek az MH KT-ban meghatározott rend szerint működnek együtt.

 56.  Együttműködés külső szervekkel
56.1. A  felkészülés és megelőzés időszakában a  katasztrófavédelemben részt vevő központi és területi 

államigazgatási, továbbá országos illetékességű szervekkel történő együttműködés és kapcsolattartás 
feladatai különösen a védekezés feladatainak közös végrehajtásához szükséges kapcsolatrendszer kialakítása, 
a  katasztrófavédelmi tervek és a  kölcsönösen támasztott követelmények egyeztetése, valamint a  HM és 
az  MH védekezésben történő közreműködéséhez szükséges feltételek biztosításának előkészítése, melynek 
keretein belül különösen
a) a HM KIVF kapcsolatot tart a KKB és annak munkaszervei működtetéséért felelős szervezetekkel,
b) a  HM VIF kapcsolatot tart a  központi államigazgatási szervekkel és a  védelmi igazgatás területi 

szerveivel,
c) az  MHP HDMCSF a  HKR vonatkozásában az  MH PK hatáskörébe utalt feladatok tekintetében 

együttműködik a  katasztrófavédelemben közreműködő központi államigazgatási és országos 
illetékességű szervekkel,

d) az  ÁIK működtetéséért felelős szervezet, valamint az  ÁIK a  működése során együttműködik 
a  katasztrófavédelmi feladatokban érintett tárcák ágazati információs központjaival, 
nukleárisbaleset-elhárítási feladatok kapcsán az  Országos Atomenergia Hivatal Veszélyhelyzeti 
Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központtal, valamint a  Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központtal,

e) a HM HOT és az MHP IMK által a KKB NVK-ba delegálható ágazati szakértői és összekötői feladatokra 
kijelölhető állomány részt vesz a KKB NVK rendezvényein, felkészítésein, gyakorlatain.

56.2. A védekezés és helyreállítás időszakában
a) a  HM a  HM HOT állományából a  KKB NVK-ba delegált ágazati szakértőjén keresztül tartja 

a  kapcsolatot a  védekezésben közreműködő központi államigazgatási és országos illetékességű 
szervekkel,

b) az MHP a HM HOT útján, továbbá a KKB NVK-ba delegált összekötőjén keresztül tartja a kapcsolatot 
a védekezésben közreműködő központi államigazgatási és országos illetékességű szervekkel,

c) a KKB NVK-ba delegált HM ágazati szakértő és MH összekötő kapcsolatot tart az őket KKB NVK-ba 
delegáló HKR elemekkel, szükség esetén a JVCS-vel és az ÁIK-kal. Az ágazati szakértő és összekötő 
az  őket delegáló HKR elemek részére egyidejűleg továbbítja az  országos szintű védekezés 
koordinációjáért felelős KKB NVK-nál megjelenő, HM-et és MH-t érintő igényeket, információkat,

d) a  honvédelmi szervezet által kijelölt összekötők szükség esetén kitelepülnek a  védekezés szakmai 
irányítását országos, területi vagy helyi szinten végző szervekhez, ezzel biztosítva az együttműködés 
minden szinten megvalósuló folyamatosságának feltételeit,

e) a HM HOT és az MHP IMK által a KKB NVK-ba delegált ágazati szakértő és összekötő a HM HOT és 
az  MHP IMK váltásvezetők által, valamint a  KKB NVK vezető által meghatározottak, a  HM HOT-ra 
és az MHP IMK-ra vonatkozó szolgálati intézkedések, valamint a KKB NVK ügyrendje alapján hajtják 
végre feladataikat,

f ) az  MH EK, valamint működése során az  MH EK operatív csoportja és a  JVCS kapcsolatot tart 
a katasztrófa során megsérült, illetve ellátásra szorult személyek egészségügyi ellátásával, valamint 
a közegészségügyi és járványügyi tevékenységével kapcsolatosan a civil egészségügyi szervekkel,
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g) a  HKR-ben közreműködő honvédségi szervezetek, valamint működésük során az  MHP IMK, 
az  operatív csoport, a  helyi vezetési elem, az  ÁIK és a  JVCS az  MH KT-ban és a  vonatkozó 
jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendnek megfelelően, 
az MHP HDMCSF csoportfőnökének szakmai irányítása mellett minden időszakban együttműködik 
a  katasztrófavédelemben közreműködő területi és helyi közigazgatási szervekkel, valamint 
a veszélyes tevékenységet folytató egyes létesítményekkel.

 57.  A  kapcsolattartás a  felkészülés és a  védekezés és helyreállítás időszakában egyaránt az  MH Kormányzati Célú 
Elkülönült Hírközlő Hálózat (a továbbiakban: MH KCEHH), a  Kormányzati Célú Hálózat, a  nyilvános elektronikus 
hírközlő (közcélú) hálózatok és az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásával történik.

 58.  Katasztrófavédelmi irányító, ügyeleti, készenléti feladatok ellátására tartósan vagy ideiglenesen kijelölt személy 
feladat-végrehajtáshoz szükséges szolgálati rádiótelefonnal történő ellátása a  szolgálatirádiótelefon-ellátás és 
-használat szabályairól rendelkező HM utasítás alapján történik.

8. A felkészülés és végrehajtás időszaki feladatok tervezése

 59.  A  felkészülés és megelőzés időszaki feladatok tervezése központilag a  HM és az  MH feladattervezési rendszerén, 
valamint a  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezési rendszerén keresztül, továbbá a  kiképzési, 
felkészítési és rendezvénytervek útján valósul meg.

 60.  A katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés feladatai kiterjednek a rendkívüli munkavégzési körülmények 
közötti munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesüléséhez szükséges személyi, szervezési és 
tárgyi feltételek biztosításának megszervezésére, a megelőzési elvek alkalmazására, valamint a védekezés időszakára 
vonatkozó, az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést lehetővé tevő eljárásokra, 
rendszabályokra.

 61.  A  katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés feladatait a  HM és az  érintett HM szervezetek, valamint 
honvédségi szervezetek az  éves és havi munkatervben, kiképzési, felkészítési és rendezvénytervekben tételesen 
lebontva szerepeltetik.

9. Adatbázisok felállítása és kezelése, valamint a feladatok végrehajtását követő intézkedések

 62.  A  HM HOT, az  MHP IMK és az  operatív csoport működtetéséért felelős szervezetek létrehozzák és folyamatosan 
pontosítják a  katasztrófavédelmi feladataikhoz kapcsolódó adatbázisaikat. Az  adatbázisokat informatikai eszköz 
igénybevételével továbbítható formában kell tárolni. A  HKR vezetési elemeket működtető szervezet parancsnoka, 
vezetője meghatározza a  naprakészséget biztosító információk kezelésének, feldolgozásának, rögzítésének 
felelőseit.

 63.  A védekezésbe bevont honvédségi szervezetek parancsnokai intézkednek a védekezés folyamán keletkezett károk, 
vagyoni hátrányokozás, a  felmerült költségtérítési igény és más azonnali jelentésre kötelezett események 
elkülönített nyilvántartására, azok MHP IMK részére történő felterjesztésére, melyeket a  katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtását követően haladéktalanul összesíteni kell.

 64.  Feladatszabás, ellenőrzés és beszámoltatás rendje
64.1. A  HM HOÁT a  HM közigazgatási államtitkárral (a továbbiakban: HM KÁT) egyetértésben kiadott belső 

rendelkezésben határozza meg a  HKR működésére vonatkozó, minisztériumi szintű szakmai elvárásait, 
valamint a rendelkezésre álló katasztrófavédelmi költségvetés felhasználásának irányelveit.

64.2. Az  MH PK éves feladatszabó értekezletén meghatározza a  katasztrófavédelem legfontosabb feladatait és 
a felkészülés követelményeit.

64.3. Az  érintett szervezetek parancsnokainak éves írásos és szóbeli beszámolójában, valamint a  költségvetési 
beszámolóknál külön jelenik meg a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtása.

64.4. Az  általános ellenőrzési renden kívül a  katasztrófavédelmi tervek ellenőrzésére jogosult az  MHP HDMCSF, 
a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok felhasználásának minisztériumi szintű szakmai ellenőrzésére 
a HM KIVF.

64.5. A  munkavédelmi és környezetvédelmi szakterület vonatkozásában a  HM HF az  ágazat egészére kiterjedő 
ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik.

64.6. A  HKR-be kijelölt irányító szervezetek és alárendeltjeik az  éves munka- és ellenőrzési tervükben évente 
egy alkalommal tervezik be a kijelölt erők és eszközök ellenőrzését.

64.7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése az MH PK által jóváhagyott ellenőrzési terv, illetve az adott szervezet 
tekintetében illetékes más szolgálati elöljáró terve szerint történik.
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10. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése

 65.  Az ágazati létesítmény parancsnoka
a) a  felkészülés és megelőzés időszakában kidolgozza, és legalább háromévente, de az  objektum, valamint 

környezetének megváltozását követően azonnal felülvizsgálja az  objektumvédelmi tervet, és arról 
tájékoztatja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezetet, valamint a segítségnyújtásra 
felkért külső helyi katasztrófavédelmi szerveket,

b) biztosítja az objektumvédelmi terv végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit, és
c) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezet bevonásával katasztrófavédelmi gyakorlatot 

vezet a létszám 50%-át meghaladó személyi változás esetén, de legalább évente egyszer.

11. A honvédelmi szervezet tevékenysége közvetlen katasztrófaveszély esetén

 66.  A  honvédelmi ágazatot érintő súlyos szerencsétlenség és katasztrófa vagy katasztrófaveszély esetén 
a veszélyeztetett honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka (ügyeleti szolgálata)
a) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót, elöljáró ügyeleti szolgálatot és a mentésben közreműködésre tervezett 

külső szerveket, és
b) az objektumvédelmi tervben foglaltak, illetve az MHP IMK parancsnok intézkedése alapján azonnal megkezdi 

a személyek mentését, az életveszély elhárítását, a technikai és anyagi eszközök mentését, a következmények 
felszámolását.

12. A HKR elemeinek riasztása, aktivizálása, kirendelése, ágazaton kívüli igénybevételének rendje

 67.  A HKR elemeinek riasztása, értesítése az MH KCEHH Stacioner rendszer, a nyilvános elektronikus hírközlő (közcélú) 
hálózatok és az  Egységes Digitális Rádiórendszer igénybevételével, az  ügyeleti szolgálatok útján valósul meg. 
A  készenléti szolgálatot ellátó személyek kiértesítésének, berendelésének szervezési és technikai feltételeit 
az illetékes szervezet parancsnoka, vezetője biztosítja.

 68.  A katasztrófavédelmi készenléti fokozatok, azok tartalma, a katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot adó végrehajtó 
munkacsoportok összetétele, valamint a  kijelölt állomány kirendelés előtti feladatai az  MH KT-ban kerülnek 
meghatározásra.

 69.  A  veszélyeztetett honvédelmi szervezet riasztását az  ágazat központi ügyeleti szerve a  HM HOT váltásvezető 
jóváhagyásával, vagy az MH központi ügyeleti szerve az MHP IMK parancsnok jóváhagyásával végzi.

 70.  A  honvédelmi erők kirendelésének általános rendje szerint a  katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű 
irányító szerv, illetve a  védelmi igazgatás területi szerve az  igénybevételre vonatkozó kérését a  KKB-hez vagy 
a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének, aki 
haladéktalanul továbbítja azt az MH központi ügyeleti szervének. Ha a KKB nem kerül összehívásra, és a KKB NVK 
nem kerül aktivizálásra, az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerve részére 
kell megküldeni, aki erről haladéktalanul értesíti a HM HOT váltásvezetőjét, valamint az MH központi ügyeleti szerve 
útján az MHP IMK parancsnokát. A kirendelésről az MH PK vagy az MH PK hatáskörét meghaladó mértékű kirendelés 
esetén a  miniszter dönt. Ha a  KKB NVK, valamint a  HKR HM szintű koordinációs és MH szintű vezető elemei 
aktivizálásra kerültek, az MH-t érintő igények és információk elsősorban a KKB NVK-ba delegált ágazati szakértőn és 
MH összekötőn keresztül érkeznek egyidejűleg a HM HOT-hoz és az MHP IMK-hoz.

 71.  Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, az  MHP IMK parancsnokának döntése alapján – az  MH PK, valamint 
a HM HOÁT egyidejű tájékoztatása mellett – az MHP IMK részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.

 72.  Az MH PK tájékoztatja a HM HOÁT-ot az MH-n belüli HKR elemek részleges vagy teljes aktivizálásáról.
 73.  Rendkívüli esetben, ha a katasztrófa következtében az élet- és vagyonmentés indokolja az azonnali intézkedést és 

katonai képességek közreműködését, a  védelmi igazgatási, rendvédelmi vagy az  Országos Mentőszolgálathoz 
tartozó szervek igénye alapján, vagy ha az  ebből adódó késedelem súlyos következménnyel járna, közvetlenül 
az érintett által felkért honvédségi szervezet parancsnoka a regionális együttműködés kereteire figyelemmel, saját 
hatáskörben dönt a  segítségnyújtásról, melynek során a  közreműködés mértéke és jellege nem veszélyeztetheti 
az  adott honvédségi szervezet alaprendeltetés szerinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a  készenlét 
fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.

 74.  A  73.  pontban meghatározott kirendelés és feladat-végrehajtás jóváhagyását az  adott honvédségi szervezet 
parancsnoka a  tevékenység megkezdésével egyidejűleg a  hadműveleti ügyeleti szolgálatok útján, aktivizált HKR 
esetén az MH MVR megfelelő vezetési rendjének útján kezdeményezi az MH PK-nál.

 75.  A  rendkívüli kirendelésről a  KKB NVK-t – annak működése esetén – az  MHP IMK parancsnoka kiküldött 
MH összekötőn keresztül tájékoztatja.
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 76.  A  rendkívüli kirendelés időtartama kizárólag a  közvetlen életveszély és a  jelentős anyagi kár bekövetkezése 
közvetlen veszélyének fennállásáig vagy a  védekezésben részt vevő társszervek, szervezetek részére történő 
feladatátadásig terjedhet ki.

 77.  A  73. és a  76.  pontban foglalt feltételek megszűnését követően, a  további közreműködésre vonatkozó elöljárói 
feladatszabás hiányában a kirendelt képességeket haladéktalanul vissza kell vonni.

 78.  A  rendkívüli kirendelések során felmerülő veszteségek pótlásáról, költségek elszámolásáról és járandóságok 
biztosításáról a  kirendelő honvédségi szervezet parancsnokának összefoglaló jelentésére és előterjesztésére 
figyelemmel az MH PK dönt.

 79.  A  honvédségi közreműködésre vonatkozó igényt a  kezdeményezőnek – a  felkészülés érdekében – a  KKB-hoz 
történő felterjesztéssel egyidejűleg az ágazat központi ügyeleti szervének is meg kell küldeni.

13. Készenléti szolgálatok

 80.  A HM HOT, az MHP IMK és az operatív csoport állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a kijelölt végrehajtó 
erők meghatározott munkacsoportjai heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján laktanyán kívüli készenléti 
szolgálatot látnak el.

 81.  Aktivizálást követően a HM HOT, az MHP IMK, az operatív csoport állománya és az ÁIK kijelölt állománya szolgálati 
helyükön hajtják végre katasztrófavédelmi feladataikat 24 órás váltásos munkarendben.

 82.  A  HKR érdekében készenléti szolgálatba vezényelhetők körét személyügyi határozatban vagy kijelölő parancsban 
kell rögzíteni.

 83.  A  80.  pont szerinti készenléti szolgálatok napi szolgálati időn belüli, valamint azon kívüli időszakában a  szolgálati 
helyre történő kötelező beérkezési idejét az adott készenléti szolgálat szolgálati intézkedésének tartalmaznia kell.

 84.  Az MHP IMK az MH PK intézkedése alapján, az MHP IMK parancsnok javaslatára további személyekkel kiegészíthető.
 85.  Ha a  kialakult helyzet az  igénybevételt nem indokolja, azonban a  fokozott alkalmazási készség elérése indokolt, 

az MH PK a kijelölt erők részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet el.

14. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés

 86.  A  HM HOT szakmai felkészítését évente egy alkalommal a  HM KIVF szervezi és hajtja végre. A  felterjesztett 
felkészítési tervet a HM HOÁT hagyja jóvá.

 87.  Az  MHP IMK szakmai felkészítését az  MHP HDMCSF szervezi és hajtja végre évente két alkalommal, az  állomány 
szolgálatellátásra történő felkészítését havonta egy alkalommal. Az  MHP HDMCSF által az  MHP IMK 
katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervet az MH PK hagyja jóvá.

 88.  Az  operatív csoportot működtető szervezet megszervezi az  alárendeltségébe tartozó védekezésre kijelölt 
szervezetek állományának felkészítését.

 89.  A  honvédségi szervezet parancsnoka, vezetője végrehajtja az  érintett állomány kiképzését és a  védelmi tervben 
meghatározott feladatok begyakorlását.

 90.  Az MH Altiszti Akadémia, valamint az MH Ludovika Zászlóalj a honvédségi szervezetek igényei szerint megszervezi 
a tanfolyamrendszerű katasztrófavédelmi képzést.

 91.  Az  MHP HDMCSF, valamint az  operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek ellenőrzik 
az  alárendeltségükben lévő védekezésre kijelölt honvédségi szervezetek állományának katasztrófavédelmi 
felkészítését.

15. A HKR működtetése, fenntartása és fejlesztése

 92.  A  HKR működtetése, fenntartása és fejlesztése az  országos katasztrófavédelmi rendszerhez történő illeszkedés 
követelményeinek betartásával, a katasztrófák elleni védekezés nemzeti stratégiájában, a honvédelmi tárca Védelmi 
Tervező Rendszerében meghatározott feladatok, az  MHP fejlesztési igényei, valamint a  KKB határozatainak 
figyelembevételével történik.

 93.  A rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését biztosító előirányzat a HM fejezetnél katasztrófavédelem cím 
alatt, a végleges felhasználás helyének megfelelő alcímen kerül tervezésre.

 94.  A  HM és MH munkatervek alapján érintett HM szervek, szervezetek és MH szervek, szervezetek a  HKR-ben 
közreműködő honvédelmi szervezetek igényeivel összhangban bedolgozást készítenek a  HKR működésével 
kapcsolatos irányelveket tartalmazó HM HOÁT által a HM KÁT egyetértésével kiadott belső rendelkezés tervezetébe 
a HM KIVF-en keresztül.
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 95.  A  rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését biztosító költségvetési előirányzatok tervezése és 
felhasználása a  HM KIVF által – az  érintett szervezetek bevonásával előkészített – és a  HM HOÁT által a  HM KÁT 
egyetértésével kiadott belső rendelkezésben meghatározott irányelvek szerint történik.

 96.  A  meghatározott irányelvek alapján a  katasztrófavédelmi előirányzatot felhasználó szervezetek bevonásával 
a HM KIVF elkészíti az elemi költségvetési tervet, melyet a HM Védelemgazdasági Hivatal terjeszt fel jóváhagyásra.

 97.  A  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok féléves és éves felhasználásáról szóló számszaki és szöveges 
beszámolóikat a  költségvetési előirányzatokat felhasználó szervek, szervezetek a  HM és MH munkaterv alapján 
tárgyév július 31-ig és a tárgyévet követő január 31-ig felterjesztik a HM HOÁT részére a HM KIVF útján.

 98.  A HM KIVF a beérkezett bedolgozások alapján szeptember 1-ig időszakos, valamint a tárgyévet követő február 15-ig 
összesített beszámolót terjeszt fel a  HM HOÁT részére a  HKR célra biztosított költségvetési előirányzatok 
felhasználásáról, melyet tájékoztatás céljából egyidejűleg megküld a  HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs 
Főosztály részére is.

A honvédelmi miniszter 7/2022. (II. 17.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)]
„a) 17.  §-a szerinti, munkába járáshoz vásárolt, valamint 34/D.  §-a szerinti helyi közlekedési bérlet árához való 
hozzájárulás bruttó mértéke a helyi bérlet árának 100%-a,”

2. §  Az Ut. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § (1) Az  utasításnak az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról szóló 7/2022. (II. 17.) HM utasítással (a továbbiakban: Módut.) 
megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján 2022. január 1. és a  Módut. hatálybalépése közötti időszakra járó hozzájárulás-
növekményt legkésőbb a  Módut. hatálybalépését követő hónapra járó hozzájárulással együtt kell a  jogosultak 
részére folyósítani.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 8/2022. (II. 26.) HM utasítása  
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

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

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

2. §  A  STANAG 6502 (EDITION 2) – DOCTRINE FOR TECHNICAL EXPLOITATION – AIntP-10, EDITION B/Technikai 
adatfeldolgozás doktrína című NATO egységesítési egyezmény (a továbbiakban: NATO egységesítési egyezmény) 
nemzeti elfogadásra kerül, amely szerint
a) a témafelelős: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),
b) a témakezelő: KNBSZ Felderítő Csoportfőnökség,
c) a  bevezetés időpontja: a  NATO egységesítési egyezménynek a  NATO-kihirdetésétől számított 12 hónapon 

belül,
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a szárazföldi haderőnél és a  légierőnél teljes terjedelemben, 

valamint eredeti, angol nyelven, továbbá HM utasítás jogforrási szinten.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 9/2022. (II. 26.) HM utasítása  
az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába 
sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosításáról

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

1. §  Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról 
szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 9/2022. (II. 26.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 24/2016. (V. 27.) HM utasításhoz

A missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő  
kategóriába sorolása

 1. A missziót működtető nemzetközi szervezet által kiadott állandó műveleti szabályok szerint:
a) ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió – UNFICYP,
b) ENSZ Libanoni Misszió – UNIFIL (egyéni beosztások),
c) ENSZ Nyugat-Szaharai Misszió – MINURSO (egyéni beosztások),
d) EU Megfigyelő Misszió – Grúzia (egyéni beosztások).

 2. A külföldi szolgálatba történő vezénylés időtartama alapján:
a) Egyesített Balkáni Hadszíntér, Bosznia-Hercegovina műveleti terület (egyéni beosztások),
b) Egyesített Balkáni Hadszíntér, Koszovó műveleti terület (egyéni beosztások),
c) MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység,
d) MH EUFOR Kontingens,
e) MH EUTM Mali,
f ) MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens,
g) MH KFOR Kontingens,
h) MH NATO Reagáló Erők,
i) NATO Iraki Misszió.”

A honvédelmi miniszter 10/2022. (III. 10.) HM utasítása  
a NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásáról

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

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

2. §  STANAG 6537 JINT (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 1) – OPEN-SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TACTICS, 
TECHNIQUES AND PROCEDURES – AIntP-22 EDITION A / Nyílt forrásból származó felderítési információk 
megszerzésére alkalmazott eljárások,  technikák és módszerek című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),
b) témakezelő: KNBSZ,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény a NATO kihirdetéstől számított 6 hónapon belül 

kerül bevezetésre,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény teljes terjedelemben, eredeti, 

angol nyelven, a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre HM utasítással.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Államtitkári rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkárának 1/2022. (HK 3.) HM HOÁT intézkedése  
a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Operatív Törzs Járványügyi Válságkezelő Csoport Szolgálati 
Intézkedés hatályon kívül helyezéséről

A  honvédelemről és a  magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXiii. törvény 52.  § (1) bekezdése, továbbá a  honvédelemről és a  magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXiii. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (Xii. 22.) 
Korm. rendelet 4. § 15. pontja alapján az alábbi intézkedést adom ki:

 1. Hatályát veszti a  Honvédelmi minisztérium Honvédelmi operatív Törzs Járványügyi válságkezelő Csoport részre 
4321-106/2022. nyilvántartási számon kiadott szolgálati intézkedés.

 2. ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.*

  Szabó István s. k.,
  honvédelmi államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2022. március 10.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség Parancsnokának 86/2022. (HK 2.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO szabványosítási egyezmények nemzeti elfogadásáról

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. STAnAG 1406 (ediTion 6) (RATiFiCATion dRAFT 1) – mUlTinATionAl mARiTime FoRCe loGiSTiCS – AlP-4.1, 
ediTion C / Többnemzeti haditengerészeti erők logisztikája című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül a magyar Honvédség (a továbbiakban: mH) részvétele nélkül a következők szerint:
a)  témafelelős: mH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: mH TP),
b)  témakezelő: mH TP Honvéd Kiválósági Központ (a továbbiakban: mH TP HKK).

 3. STAnAG 2233 (ediTion 4) (RATiFiCATion dRAFT) nATo ConSiGnmenT And ASSeT TRACKinG By 
RAdio-FReQUenCy idenTiFiCATion - AAiTP-07 ediTion A  veRSion 1 / nATo szállítmány- és eszközkövetés 
rádiófrekvencia azonosítással című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: mH Parancsnoksága (a  továbbiakban: mHP) infokommunikációs és információvédelmi 

Csoportfőnökség (a továbbiakban: mHP iiCSF),
b) témakezelő: mHP iiCSF, Tervezési és Fejlesztési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH parancsnoki (a továbbiakban: 
mH PK) szakutasítással.

 4. STAnAG 2413 (ediTion 5) demoUnTABle loAd CARRyinG PlATFoRmS (dlCP/FlATRACKS) - APP-27 ediTion A  / 
Cserélhető szállító felépítmények alkalmazása című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
a következők szerint:
a)  témafelelős: mHP logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: mHP lGCSF),
b)  témakezelő: mH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: mH TTP) Közlekedési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással. 

 5. STAnAG 2459 (ediTion 4) THe PRoCedUReS FoR AmmUniTion inTeRCHAnGeABiliTy - AoP-69 ediTion A  / 
eljárások a  lőszerek nemzetközi csereszabatosságára című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH TTP Üzemeltetési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással. 

 6. STAnAG 2494 (ediTion 5) (RATiFiCATion dRAFT) nATo ASSeT TRACKinG SHiPPinG lABel And ASSoCiATed 
SymBoloGieS - AAiTP-02 ediTion B / nATo eszköz követés szállítási címkézése és kapcsolódó jelölések című 
nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF
b) témakezelő: mH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: mH ARB)
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és
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d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással. 

 7. STAnAG 2495 (ediTion 4) dATA FoRmATS FoR ASSeT TRACKinG - AAiTP-03 ediTion B / Adatformátum eszköz 
nyomon követéshez című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF
b) témakezelő: mH ARB 
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással. 

 8. STAnAG 2828 (ediTion 8) miliTARy PAlleTS PACKAGeS And ConTAineRS – APP-22 ediTion B / Katonai célú 
raklapok és konténerek című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH TTP Közlekedési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 9. STAnAG 2897 (ediTion 6) (RATiFiCATion dRAFT) eXPloSive oRdnAnCe diSPoSAl eQUiPmenT ReQUiRemenTS 
And eQUiPmenT - AeodP-7 ediTion C / Robbanó-szerkezet hatástalanító eszközök és a  rájuk vonatkozó 
követelmények című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF 
b) témakezelő: mH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós ezred
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 10. STAnAG 2928 (ediTion 7) CATAloGUe oF AmmUniTion Held By nATionS THAT SATiSFy inTeRCHAnGeABiliTy 
CRiTeRiA oF FoRm, FiT And FUCTion only – AoP-6 vol i / A  nemzetek által készletezett lőszerek katalógusa, 
amelyek megfelelnek a  csereszabatosság formai, megfelelőségi és funkcionális követelményeinek című 
nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH TTP Üzemeltetési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 11. STAnAG 2953 (ediTion 4) idenTiFiCATion oF AmmUniTon – AoP-2 edition d, version 1 / lőszerek azonosítása, 
jelzései című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH TTP Üzemeltetési Főnökség,
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d) a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 12. STAnAG 3347 Ae (ediTion 7) (RATiFiCATion dRAFT) – idenTiFiCATion oF AiRCRAFT eleCTRiCAl CiRCUiTS / 
Repülőgép áramköreinek azonosítása című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH légijármű Javítóüzem (a továbbiakban: mH léJÜ),
c) a bevezetés időpontja: a nATo szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül  bevezetésre, és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.
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 13. STAnAG 3454 Ae (ediTion 7) – GRoUnd ReCHARGinG oF AiRCRAFT mAin BATTeRieS - AAeP-01 ediTion A  / 
Repülőgép akkumulátorok földi töltése című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH léJÜ,
c) a bevezetés időpontja: a nATo szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 14. STAnAG 3542 (ediTion 7) TeCHniCAl CRiTeRiA FoR THe TRAnSPoRT oF CARGo By HeliCoPTeR - ATP-110 
ediTion  A  / Áruk helikopteren történő szállításának technikai követelményei című nATo szabványosítási 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF
b) témakezelő: mH TTP Közlekedési Főnökség
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d)  a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 15. STAnAG 3660 Ae (ediTion 3) (RATiFiCATion dRAFT) – AiRCRAFT SToRAGe BATTeRieS eleCTRiCAl CondUCToRS / 
Repülőgép akkumulátorok csatlakozói című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH léJÜ,
c) a bevezetés időpontja: a nATo szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a nATo szabványosítási egyezmény a légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 16. STAnAG 4329 (ediTion 5) nATo STAndARd BAR Code HAndBooK - AAiTP-09 ediTion A  / nATo szabvány 
vonalkód kézikönyv című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF
b) témakezelő: mH ARB
c) a bevezetés időpontja: a nATo kihirdetéstől számított 12 hónapon belül, és 
d)  a  bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  szárazföldi haderőnél és 

a légierőnél kerül bevezetésre, teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 17. STAnAG 7009 Ae (ediTion 3) – AiRCRAFT eleCTRiCAl HAzARdS on THe FliGHT line - AeP-24(A) / elektromos 
kockázati tényezők repülőgépek üzemeltetése során című nATo szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra 
kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: mHP lGCSF,
b) témakezelő: mH léJÜ,
c) a bevezetés időpontja: a nATo szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények: a  nATo szabványosítási egyezmény a  légierőnél kerül bevezetésre, 

teljes terjedelemben, eredeti, angol nyelven, mH PK szakutasítással.

 18. ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  magyar Honvédség parancsnoka
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A Magyar Honvédség Parancsnokának 98/2022. (HK 3.) MH PK szakutasítása  
az M6E – MilVércse típusú légi megfigyelő rendszer légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási 
szabályaira*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnokának M/4/2022. (HK 2.) MH PK intézkedése  
az Ország Fegyveres Védelmének Tervéhez kapcsolódó hadműveleti tervek kidolgozásáról szóló M/11/2019. 
MH PK intézkedés hatályon kívül helyezéséről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 69/2022. (HK 3.) 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 78/2022. (HK 3.) MH PK intézkedése  
egyes főnökségi kiadványok 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
a) 1. mellékleteként kiadásra kerül az  Útmutató a  sugárhelyzet értékelésére és a  csapatok riasztására című 

főnökségi kiadvány,
b) 2. mellékleteként kiadásra kerül az  Útmutató a  biológiai helyzet értékelésére és a  különleges értékelési 

eljárásokra című főnökségi kiadvány,
c) 3. mellékleteként kiadásra kerül az  Útmutató a  vegyihelyzet értékelésére és a  csapatok riasztására című 

főnökségi kiadvány (a továbbiakban: együttesen: Kiadványok),
amelyet az érintettek külön kapnak meg.

 3. A  Kiadványok 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.
 5. Hatályát veszti a főnökségi kiadványok kiadásáról szóló 84/2011. (HK 4.) HvK vezérkari főnöki intézkedés.
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 6. visszavonásra kerül
a) az  Útmutató a  vegyihelyzet értékelésére és a  csapatok riasztására című főnökségi kiadvány hatályba 

léptetéséről szóló 470/2021. mH PK szakutasítás,
b) az  Útmutató a  sugárhelyzet értékelésére és a  csapatok riasztására című főnökségi kiadvány hatályba 

léptetéséről szóló 472/2021. mH PK szakutasítás és
c) az Útmutató a biológiai helyzet értékelésére és a különleges értékelési eljárásokra című főnökségi kiadvány 

hatályba léptetéséről szóló 473/2021. mH PK szakutasítás.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  magyar Honvédség parancsnoka

A Magyar Honvédség Parancsnokának 82/2022. (HK 3.) MH PK intézkedése  
repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- és haditechnikai rendszerek  
új típusainak bemutatása előkészítésére és végrehajtására*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 126/2022. (HK 3.) MH PK intézkedése  
az Önkéntes Katonai Szolgálati Programban részt vett személyek felsőfokú oktatási intézménybe történő 
felvételi eljárása során érvényesíthető többletpontok igazolására**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 132/2022. (HK 3.) MH PK intézkedése  
a 2021/2022. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról szóló 550/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Parancsnokának 77/2022. (HK 3.) MH PK parancsa  
a „BIZTOS ALAPOK – 2022/1.” gyakorlat keretében a tisztek harcvezetői felkészítésének megtervezéséről, 
megszervezéséről és végrehajtásáról****

**** A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek, információk

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Belső Ellenőrzési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. március 21. 
A pályázatot közvetlenül a Hm Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – Hm BeF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (Hm Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest Pf. 25) kell benyújtani.

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

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70.  § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 

miniszter által kiadott engedély megléte,
– a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés, tekintettel arra, hogy 

a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. 
(viii.  12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 28.  §-ában foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett 
személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmények alól.

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

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

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag, valamint a  bizottság javaslata alapján kiválasztott pályázó személyes meghallgatása 
alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki 
a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/e.  § (1) bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A  vhr. 57/A.  § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány Hm-be tervezett tagját a  Hm KÁT 
kezdeményezésére az mH PK rendeli ki. Ha a Hm KÁT és az mH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ában meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.
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A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Gyetvai-Szász Ágnes alezredes, Hm Belső ellenőrzési Főosztály, intézményi Gazdálkodást ellenőrző osztály, 
osztályvezető, Hm telefon: 21-2049, email: szaszagnes2@hm.gov.hu. 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

Beosztás megnevezése:
Hm Belső ellenőrzési Főosztály, intézményi Gazdálkodást ellenőrző osztály, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
előírt iskolai végzettség: főiskola
illetménykategória: iii/14
előmeneteli rend: speciális
munkaköri azonosító kód: 75Ae13ezRKK
Pozícióazonosító kód: 11878014
ÁnyR azonosító szám: S-002078
nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
vagyonnyilatkozat-tétel: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A  költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és 
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (Xii. 23.) 
Pm rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek megfelelés.

– Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70.  § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– Belső ellenőrzési területen vagy a Hm, illetve annak irányítása alá tartozó szervezetnél logisztikai, pénzügyi vagy 

jogi területen szerzett legalább hároméves munkatapasztalat.
– Gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász végzettség.
– Könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői szakképesítés.
– Adatelemző szoftver alkalmazásszintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A  Honvédelmi minisztérium és irányított szervei vonatkozásában a  költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xii. 31.) Korm. rendelet 21.  §-ában meghatározott 
feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a módszertani 
útmutatók szerinti bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenység végzése a  Hm fejezet költségvetési szervei, 
a  katonadiplomáciai tevékenységet végző képviseletek, a  véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok, 
a  nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő katonai kontingensek, a  fejlesztési 
programok, a  fejezeti informatikai rendszerek és alkalmazások, a  költségvetésből céljelleggel juttatott, illetve 
a  nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a  kedvezményezettek és a  támogatások 
lebonyolításában részt vevő szervezetek, valamint a  Hm tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági 
társaságok tekintetében.

– Részvétel az  ellenőrzések tapasztalatainak gyűjtésében, elemzésében, valamint az  ellenőrzési tevékenységhez 
kapcsolódó éves és időszaki, tervek, értékelések, jelentések elkészítésében, az  osztályra háruló adminisztratív 
feladatok (ellenőrzések gyűjtőinek kezelése az elektronikus iratkezelő Rendszerrel, nyilvántartások vezetése stb.) 
szervezésében és végzésében.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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Adatkezelési tájékoztató

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

i. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Ujfaludi zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 Hm tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu.

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

iv. Az ön jogai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 28.
A  pályázatot közvetlenül az  mH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár (a  továbbiakban: mH BHd) 
dandárparancsnokának, mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – mH BHd” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

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

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

2012. évi CCv. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 
(a  továbbiakban: vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

– harcászati törzstiszti tanfolyam megléte (a  vhr. 26/d.  §-ában foglaltak alapján mentesíthető a  tanfolyam 
elvégzése alól),

– az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70.  § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély megléte.

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

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

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

1. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Belső ellenőrzési Alosztály, belső ellenőr tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  75Ae12ezRAK
Pozícióazonosító:  12099758
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Robotka Tamás őrnagy, mH BHd, belső ellenőr, Hm telefon: 02-2-38-140.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A költségvetési szervnél és a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek 
és  gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (Xii. 23.) 
Pm rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek való megfelelés.

– Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70.  § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– eCdl-bizonyítvány.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A honvédelmi szervezet stratégiai és éves államháztartási belső ellenőrzési tervének elkészítése.
– Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtása, ellenőrzések nyilvántartásának naprakész vezetése.
– intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése.
– éves államháztartási belső ellenőrzési terv és beszámoló jelentés elkészítése.
– Adatok kezelése az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelemre vonatkozó előírások betartásával.
– együttműködés a szakmai felügyeleti szervekkel.

2. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Biztonságtechnikai Alosztály, munkavédelmi tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  01me12zKRKK
Pozícióazonosító:  11929923, 11829798
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Győri Hajnalka százados, mH BHd, Biztonságtechnikai Alosztály, környezetvédelmi tiszt (alov.h.), Hm telefon: 
02-2-38-423; mobil: +36-20/334-5692.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Felsőfokú munkavédelmi szakképesítés.
– Tűzvédelmi előadói vagy tűzvédelmi főelőadói szakképesítés.
– Csapatnál szerzett munkavédelmi vagy tűzvédelmi gyakorlat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A munkavédelmi feladatok tervezése, végrehajtása, ellenőrzése.
– A belső munkavédelmi intézkedések, munkavédelmi szabályzatok kidolgozása, rendszeres felülvizsgálata.
– Az alakulat munkavédelmi helyzetének, a munkavédelmi követelmények és szabályok betartásának, a személyi 

állomány egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételek meglétének 
ellenőrzése.

– A  munkabiztonsággal kapcsolatos határidős jelentések összeállítása, a  jogszabályokban előírt okmányok, 
nyilvántartások elkészítése, naprakész vezetése.

– A  kockázat értékelése, az  egyéni és katonai védőeszköz ellátási terv elkészítése, a  védőeszközök és védőruhák 
ellenőrzése.

– A veszélyes létesítmények, gépek, berendezések nyilvántartása, a jogszabályban meghatározott felülvizsgálatok 
nyomon követése, ellenőrzése.

– A veszélyes munkakörök, munkahelyek meghatározása.
– Az építmények, munkahelyek, munkaeszközök munkavédelmi üzembehelyezése.
– munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás szervezése, megtartása.
– Részvétel az mH BHd alegységeinél bekövetkezett balesetek kivizsgálásában.

3. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Biztonságtechnikai Alosztály, munkavédelmi zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/08
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  01me07zKRAA
Pozícióazonosító:  11507743
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Győri Hajnalka százados, mH BHd, Biztonságtechnikai Alosztály, környezetvédelmi tiszt (alov.h.), Hm telefon: 
02-2-38-423; mobil: 20/334-5692.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Felsőfokú munkavédelmi szakképesítés.
– Csapatnál szerzett munkavédelmi gyakorlat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az mH BHd alegységeinél bekövetkezett balesetek kivizsgálása, a baleseti jegyzőkönyvek elkészítése.
– Az előírt baleseti nyilvántartások vezetése, ellenőrzése.
– A munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz és technológia soron kívüli ellenőrzése.
– A képernyős munkahelyek minősítése, azok nyilvántartása.
– Részvétel a Szervezeti munkavédelmi Szabályzat, a kockázatértékelési, az egyéni és katonai védőeszköz ellátási 

terv kidolgozásában és felülvizsgálatában.
– munkavédelmi oktatások megtartása, munkavédelmi vizsgáztatás.
– Az alakulat munkavédelmi helyzetének, a munkavédelmi követelmények és szabályok betartásának, a személyi 

állomány egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételek meglétének 
ellenőrzése.

4. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Törzs, Hadműveleti Főnökség, műveleti Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.)
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/13
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód:  01Hh12ezRAK
Pozícióazonosító:  11372930
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Fenyvesi zoltán alezredes, mH BHd, Hadműveleti Főnökség, főnök, Hm telefon: 02-2-38-060.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hadműveleti beosztásban szerzett tapasztalat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH BHd vezető szerveivel és a  végrehajtó alegységek parancsnokaival együttműködve a  parancsok 

kiadásához, vezető-irányító tevékenységéhez szükséges adatok összegyűjtéséről és összesítéséről való 
gondoskodás.
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– együttműködés a  részlegvezetővel az  mH BHd és utalt objektumok őrzés-védelmét ellátó szolgálatok 
ellenőrzésében, az ehhez kapcsolódó időszakos és eseti jelentések elkészítésében.

– Részvétel a  dandár saját és utalt objektumai őrzés-védelmével kapcsolatos tervek kidolgozásában, 
pontosításában, napra készen tartásában.

– Részvétel a  készenlét fenntartásával és fokozásával kapcsolatos tervek kidolgozásában, pontosításában, napra 
készen tartásában.

– Részvétel a részleg részére meghatározott belső rendelkezések, szabályzók kidolgozásában.
– A részlegvezető távollétében a részleg által készített ügyiratok előkészítése referálásra.

5. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Törzs, logisztikai Főnökség, Katonai elhelyezési Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  04Ae12zKRKK
Pozícióazonosító:  11507731
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dobra Katalin őrnagy, mH BHd, logisztikai Főnökség, főtiszt (főnökh.), Hm telefon: 02-2-38-130.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– legalább 2 évig elhelyezési szakterületen és/vagy beosztásban szerzett tapasztalat. 
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel és az mH BHd képviselete a szakmai elöljáró által lefolytatott ingatlanhasznosítási eljárásban.
– Részvétel a Részleget érintő beszerzési eljárások előkészítésében, illetve a beszerzési eljárásokban.
– A csapatanyagraktárba és csapatanyagraktárból történő anyagmozgatás koordinálása.
– Részvétel az  mH BHd részére már felesleges elhelyezési szakanyagok központi készletbe történő átadásának 

szervezésében, a  felesleges, már nem használható elhelyezési szakanyagok kategorizálásában, illetve 
selejtezésében.

– Részvétel az  mH BHd részére kiutalt elhelyezési szakanyagok központi készletből történő átvételének 
szervezésében.

– Részvétel az  mH BHd-n belüli és az  ellátásra utalt objektumok közötti elhelyezési szakanyagok mozgatásának 
tervezésben, szervezésében és koordinálásában.

– Részvétel a selejtezés során keletkezett hulladékok, illetve a tűzifa értékesítésében.
– Részvétel a káreljárások lefolytatásában.
– A beérkező szakanyagigények szakmai ellenőrzése.
– Részvétel a szakmai elöljáró által kezdeményezett szakmai bejárásokon.
– A parancsnoki ellenőrzések végrehajtásának megszervezése és az azokon való részvétel.
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6. A beosztás megnevezése: 
mH BHd, vezető szervek, Törzs, logisztikai Főnökség, Hadtáp Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/12
előmeneteli rend:  pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  64ee11zzRKA
Pozícióazonosító:  11373056
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dobra Katalin őrnagy, mH BHd, logisztikai Főnökség, főtiszt (főnökh.), Hm telefon: 02-2-38-130.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– legalább 2 éves élelmezési szakterületen szerzett tapasztalat.
– Katonai szakirányú végzettség.
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az mH BHd üzemeltetésében lévő élelmezési egységek (étkezde, étterem, büfé) szakmai irányításában.
– éves anyagjárandóság biztosítása érdekében adatbekérés végrehajtása, szakmai felülvizsgálata, valamint 

az anyagjárandósági parancs előkészítése.
– Az  mH BHd-hoz érkezett élelmezési anyagigények (szolgálati jegyek) szakmai felülvizsgálata, központi 

anyagigények felterjesztése, csapat élelmezési raktárakból történő anyagkiadások elrendelése, koordinálása.
– élelmezési átjelentők szakmai záradékolása.
– Káreljárások esetén a meghatározott adatszolgáltatások biztosítása.
– élelmezési negyedéves leltárakkal kapcsolatos parancsok előkészítése, a  leltárfolyamat szakmai segítése, 

jegyzőkönyvek szakági záradékolása.
– élelmezési felszerelések, gépek, berendezések és egyéb élelmezési anyagok biztosításával kapcsolatos 

igényfelmérés, beérkezett igények szakmai felülvizsgálata, beszerzésükre tett javaslat előkészítése.
– Részvétel az  éves beszerzési terv összeállításában, azok esetleges felülvizsgálatában, illetve szükséges 

módosításainak végrehajtásában.
– Részvétel a  szakterület ellenőrzési feladataiban, ezek végrehajtása a  Hadtáp Szabályzat, valamint a  logisztikai 

Főnökség jóváhagyott ellenőrzési tervében meghatározottak alapján, az  azokban meghatározott tartalommal 
és gyakorisággal.

– Részvétel a szakterület részére meghatározott határidős jelentések elkészítésében, felterjesztésében.
– Részvétel az  mH BHd részére már felesleges élelmezési szakanyagok központi készletbe történő átadásának 

szervezésében, a  felesleges, már nem használható élelmezési szakanyagok kategorizálásában, illetve 
selejtezésében (leadásra tervezett anyagok felmérése adatszolgáltatás bekérés útján, selejt leadási időszak 
meghatározása, selejtezési parancs előkészítése, szükség szerint a kategorizálási, selejtezési bizottságban történő 
részvétel).
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7. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Törzs, logisztikai Főnökség, Hadtáp Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/12
előmeneteli rend:  pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  64Ae11zzRKK
Pozícióazonosító:  12003064
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dobra Katalin őrnagy, mH BHd, logisztikai Főnökség, főtiszt (főnökh.) Hm telefon: 02-2-38-130.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– legalább 2 éves ruházati szakterületen tapasztalat.
– Katonai szakirányú végzettség.
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– Részvétel a ruházati raktárak szakmai irányításában, központi ruházati szakanyag vételezések koordinálása.
– Ruházati utalványfüzetek kitöltésének szakmai ellenőrzése, bejegyzések szakági igazolása.
– érvényét vesztett, keretösszeget nem tartalmazó ruházati utalványfüzetek selejtezésének végrehajtása.
– Ruházati költségtérítés elszámolólapok ellenőrzése, szakági záradékolása.
– Ruházati anyagigények (szolgálati jegyek) szakmai felülvizsgálata, központi anyagigények felterjesztése, csapat 

ruházati raktárakból történő anyagkiadások elrendelése, koordinálása.
– Csapathatáskörben beszerezhető ruházati anyagok biztosításával kapcsolatos igényfelmérés, beérkezett igények 

szakmai felülvizsgálata, beszerzésükre tett javaslat előkészítése.
– leadásra tervezett ruházati anyagok felmérése adatszolgáltatás bekérés útján, selejt leadási időszak 

meghatározása, selejtezési parancs előkészítése, szükség szerint a kategorizálási, selejtezési bizottságban történő 
részvétel.

– Központi selejtezésű ruházati anyagok leadásának koordinálása.
– Részvétel a  szakterület ellenőrzési feladataiban, ezek végrehajtása a  Hadtáp Szabályzat, valamint a  logisztikai 

Főnökség jóváhagyott ellenőrzési tervében meghatározottak alapján, az azokban meghatározott tartalommal és 
gyakorisággal.

– Részvétel a  ruházati beszerzési eljárások előkészítésében, műszaki dokumentációk összeállításában, beszerzési 
megbízások elkészítésében, valamint a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos bizottsági üléseken.

– Részvétel a szakterület részére meghatározott határidős jelentések elkészítésében, felterjesztésében.

8. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Törzs, logisztikai Főnökség, ellenőrzési és leltárkoordinációs Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/12
előmeneteli rend:  pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  04Ge11zzRKK
Pozícióazonosító:  11890125
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dobra Katalin őrnagy, mH BHd, logisztikai Főnökség, főtiszt (főnökh.) Hm telefon: 02-2-38-130.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– legalább 2 éves logisztikai szakterületen szerzett tapasztalat.
– Katonai logisztikai végzettség.
– Belső ellenőri végzettség.
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az  mH BHd évvégi leltározás előkészítésében, a  leltározás végrehajtásának koordinálásában, 

a  jegyzőkönyvek bekérésében, az  mH BHd leltározási jegyzőkönyvének összeállításában, a  leltározási 
tapasztalatok összegzésében, a  leltározás végrehajtásának értékelésében a  leltározási főbizottság elnökének 
irányításával. 

– Részvétel az mH BHd logisztikai Főnökség által végrehajtott szakmai ellenőrzésekben, ellenőrzési jegyzőkönyvek 
elkészítésében, felterjesztésében.

– A  logisztikai szakterület vezetésére, működésére, gazdálkodására vonatkozó törvények, rendelkezések, 
utasítások, elöljárói intézkedések ismerete, a szakellenőrzések végrehajtása az előírások alapján.

– Részvétel az mH BHd logisztikai ellenőrzési Tervének kidolgozásában.
– Részvétel az mH BHd logisztikai ellenőrzési Tervében előírtak alapján a  logisztikai szakellenőrzési tevékenység 

szervezésében.
– Részvétel logisztikai ellenőrzési Tervben szereplő feladatok megvalósulásában.

9. A beosztás megnevezése:
mH BHd, vezető szervek, Törzs, logisztikai Főnökség, Katonai elhelyezési Részleg, tervező zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/08
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  64Ke07zKRzz
Pozícióazonosító:  11843367
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dobra Katalin őrnagy, mH BHd, logisztikai Főnökség, főtiszt (főnökh.) Hm telefon: 02-2-38-130.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
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Előnyt jelent:
– legalább 2 éves elhelyezési szakterületen szerzett tapasztalat. 
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat. 

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az időszakos ingatlanhasznosítási feladatok teljeskörű tervezése, szervezése, irányítása.
– Részvétel a  heti, havi, éves feladattervek összeállításában és szakmai feladatokkal kapcsolatos ügyiratok 

elkészítésében.
– Részvétel a központi és csapathatáskörű kivitelezési feladatok helyszíni ellenőrzésében.
– Az alárendelt objektumok elhelyezési Biztosítási Terveinek ellenőrzése.
– Részvétel a szakmai elöljáró által kezdeményezett szakmai bejárásokon.
– Az objektumok kiürítésével kapcsolatos elhelyezési feladatok tervezése, szervezése.
– A  felesleges objektumok kiürítésének és átadás-átvételének tervezése, szervezése, valamint a  feleslegessé 

nyilvánítás kezdeményezése.
– Az  ingatlan-nyilvántartás alapján az  ellátására bízott katonai szervezet és az  utalt katonai szervezetek 

objektumainak, ingatlanjainak ismerete.
– Az alárendelt objektumok épületállagának, gépészetének, infrastrukturális állapotának ellenőrzése.

10. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, díszelgési feladatokat ellátó alegység, 32. nemzeti Honvéd díszegység, 
végrehajtó alegységek, díszegység támogató elemei, Technikai Biztosító Részleg, részlegparancsnok
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/13
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód:  30Aa12ezRKK
Pozícióazonosító:  12105084
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1118 Budapest, Budaörsi út 49–53. (Petőfi Sándor laktanya).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szücs Péter alezredes, mH BHd, 32. nemzeti Honvéd díszegység, törzsfőnök, Hm telefon: 02-2-37-425.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– eCdl-bizonyítvány.
– Törzsbeosztásban szerzett tapasztalat. 
– Rendezvények akusztikai és vizuál-technikai kiszolgálásával kapcsolatos feladatokban szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Rendezvények akusztikai és vizuál-technikai biztosítására vonatkozó feladatok tervezése, szervezése, irányítása 

és ellenőrzése, valamint részvétel helyszínbejárásokon.
– A  részleg technikai eszközeinek folyamatos monitorozása, intézkedés azok javítására, cseréjére és 

karbantartására, valamint javaslattétel új eszközök beszerzésére.
– A  részleg teljes állományának teljes körű vezetése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, járandóságainak 

figyelemmel kísérése.



2022. évi 3. szám H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  339

11. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, Távközlési Szolgáltatási Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.)
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/13
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód:  30Fh12ezRAK
Pozícióazonosító:  11373976
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1135 Budapest, lehel utca 41.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth zoltán alezredes, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, főközpont 
parancsnok, Hm telefon: 02-2-36-720, e-mail: zoltantoth@hm.gov.hu

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Bérelt távközlési és informatikai (kiemelten mobil és műholdas) szolgáltatások ügyintézésben szerzett szakmai 

tapasztalat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség szolgálati mobil szolgáltatásainak igénybevételével 

kapcsolatos feladatok ügyintézése.
– Bérelt műholdas távközlési szolgáltatások igénybevételével és mH szintű biztosításával kapcsolatos szakmai 

feladatok végrehajtása.
– Bérelt közcélú és internet szolgáltatások szerződéseinek, illetve az azokban szereplő szolgáltatások ügyintézése.
– A  nATo Communications and information Agency (nCiA) által biztosított SSP szolgáltatások szerződéses 

feladatainak ügyintézése.
– Szerződésekkel kapcsolatos teljesítések és számlák szakmai ellenőrzése, a  pénzügyi tervezési és nyilvántartási 

feladatokba történő bedolgozás.

12. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, Hálózatfejlesztő Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  30Fe12zzRAK
Pozícióazonosító:  11373967
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1135 Budapest, lehel utca 41.
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A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth zoltán alezredes, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, főközpont 
parancsnok, Hm telefon: 02-2-36-720, e-mail: zoltantoth@hm.gov.hu

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos szakmai tapasztalat.
– Távközlési, informatikai és/vagy azokat kiszolgáló üzemviteli rendszerek, eszközök telepítésében 

és üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH Kormányzati Célú elkülönült Hírközlő Hálózat korszerűsítése, fejlesztése érdekében – a  szakmai elöljáró 

által megfogalmazott hadműveleti követelmények alapján – a műszaki követelmények kidolgozása, jóváhagyásra 
történő előkészítése. 

– A (köz)beszerzési eljárások során a szakmai érdekek folyamatos képviselete. 
– A beruházási feladatok előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása, a vonatkozó dokumentációk, 

kiviteli és megvalósulási tervek szakmai felülvizsgálata és javaslatok tétele. 
– Beruházási feladatok során a műszaki ellenőrzések végrehajtása, a követelmények és előírások szigorú érvényre 

juttatása, cselekvő beavatkozás súlyos szakmai hibák, munka-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok 
megsértése esetén. 

– A  beruházási feladatokkal kapcsolatos eljárások (munkaterület, műszaki átadás-átvételi eljárás, stb.) bizottsági 
munkájában való részvétel, a szakmai javaslatok megfogalmazása az eljárások során készített jegyzőkönyvekben. 

– A  jóváhagyott megvalósulási dokumentációk feldolgozása, a  kapcsolódó nyilvántartások és okmányok 
módosítása, valamint a beruházás lezárásához kapcsolódó egyéb szakmai feladatok végrehajtása. 

– Saját hatáskörben végrehajtott szolgáltatási feladatok esetén, a  kivitelezéssel megbízható vállalkozók 
feltérképezése, árajánlatok kérése és a  műszaki követelmények meghatározása. Szükség esetén helyszíni 
felmérések biztosítása. 

– A  beérkezett ajánlatok kiértékelése, a  megrendeléshez szükséges pénzügyi lekötések ügyintézői feladatainak 
ellátása, a megrendelések (szerződések) elkészítése. 

– A  szolgáltatási feladatok végrehajtásának kapcsán a  katonai üzemeltetők és együttműködők tevékenységének 
koordinálása, ellenőrzési feladatok végzése. Szükség esetén hatósági engedélyezési eljárások előkészítése, 
az engedély kérelmek benyújtása az illetékes elöljáró hatósághoz.

13. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, Hálózatfejlesztő Részleg, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/12
előmeneteli rend:  pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  30Fe11zzRAK
Pozícióazonosító:  12105865
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1135 Budapest, lehel utca 41.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth zoltán alezredes, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Távközlési Főközpont, főközpont 
parancsnok, Hm telefon: 02-2-36-720, e-mail: zoltantoth@hm.gov.hu
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Távközlési, informatikai és/vagy azokat kiszolgáló üzemviteli rendszerek, eszközök telepítésében és 

üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH Kormányzati Célú elkülönült Hírközlő Hálózatot érintő idegen betelepülések, illetve az  mH idegen 

objektumokba történő betelepüléseinek végrehajtása során szakmai koordinációs tevékenység ellátása.
– A meghatározott szakmai követelmények alapján, a betelepülési folyamat felügyelete, ellenőrzése. A betelepülési 

eljárások esetén, az eljárás műszaki előkészítésében, illetve annak lebonyolításában való részvétel.
– munkaközi iratok elkészítése, nyilvántartásba vétele és vezetése (aláíratás, postázás), valamint a  szükséges 

adminisztráció elvégzése.
– Az engedélyezett betelepülési eljárások esetében a helyszíni felmérések megszervezése és lefolytatása. 
– A  felmérések alapján a  betelepülő fél által készített kiviteli tervek véleményezése, állásfoglalásra történő 

megküldése és az elöljáró szakmai szervezet részére történő felterjesztése.
– Az elöljárói döntés alapján a végleges betelepülési engedély kiadásának előkészítése. 
– A munkaterület átadás-átvételi eljárás megszervezése és lefolytatása.
– A  betelepülések folyamán a  tervek szerinti kivitelezés, valamint szakmai megfelelőség ellenőrzése a  szükséges 

gyakorisággal. 
– A műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezése és lefolytatása, a kivitelezésekkel kapcsolatos dokumentációk 

meglétének és műszaki tartalmának ellenőrzése, azok átvétele és továbbítása a dokumentációs tárba. 
– Az mH képviselete az adott távközlési szervnél és cégeknél teljes tevékenységi körben, továbbá az mH BHd (mint 

hálózat üzemeltető) képviselete az adott betelepülési eljárásokban érintett katonai szervezeteknél.

14. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai Főközpont, 2. Híradó és informatikai Központ Hm-ii, Híradó és 
informatikai Részleg (Szentendre), részlegvezető
Rendszeresített rendfokozat: főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/12
előmeneteli rend:  pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  30Ad11zzRAK
Pozícióazonosító:  11673656
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Kovács imre őrnagy, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai Főközpont, 
központparancsnok, telefon: 02-2-27-230.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).



342 H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  2022. évi 3. szám 

Előnyt jelent:
– eCdl-bizonyítvány.
– Számítógépek és hálózatok emelt szintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  részleg személyi állományával és technikai eszközeivel a  részleg üzemeltetési területéhez tartozó 

objektumokban kiépített, kialakított híradó és informatikai rendszerek üzemeltetésének, hibaelhárításának 
és karbantartásának biztosítása.

– A  részleg munkájának ellenőrzése, a  beérkezett híradás igények vizsgálata és a  hatáskörébe tartozók 
végrehajtatása, a  hatáskörét meghaladókról jelentés készítése a  2. Híradó és informatikai Központ 
központparancsnokának.

– Gondoskodás a személyi állomány szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről.
– Javaslattétel az  üzemviteli eszközök, berendezések és rendszerek telepítésére, üzemeltetésére, fenntartására, 

korszerűsítésére, technikai-műszaki újítások és ésszerűsítések megvalósítására.
– Az  üzemviteli tevékenységekkel, a  híradóeszközök, berendezések és rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos 

tapasztalatok folyamatosan gyűjtése, elemzése, azok jelzése az elöljáró felé.

15. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai Főközpont, 2. Híradó és informatikai Központ Hm-ii, Híradó 
és informatikai Részleg (Szentendre), főtechnikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  39At06zzRzz
Pozícióazonosító:  11825002
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Kovács imre őrnagy, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai Főközpont, 
központparancsnok telefon: 02-2-27-230.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– eCdl-bizonyítvány.
– Számítógépek és hálózatok emelt szintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  üzemeltetési területek, telephelyek híradó és informatikai központjainak, a  géptermek és szerverszobák, 

rendezők és RACK szekrények elhelyezkedésének, hozzáférhetőségük módjainak ismerete.
– A  Híradó és informatikai Részleg erősáramú rendszerének, felügyelete szabályainak, berendezések 

üzemállapotának, áramellátásának, valamint kiesés esetén a teendők ismerete.
– Az  mH Altiszti Akadémia épületeinek felszálló hálózatának, a  szobák számozásának, kábelek nyomvonalának 

és kifejtésének ismerete.
– A felhasználók mindennapi életével járó költözések, bontások, új végpontok kialakítása.
– Javaslattétel az  informatikai eszközök, berendezések, rendszerek telepítésére, üzemeltetésére, fenntartására, 

korszerűsítésére, technikai-műszaki újítások, észszerűsítések megvalósítására.
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– Hatáskörében gondoskodás a  rendszerbe kerülő új informatikai eszközök, berendezések telepítésének 
minőségéről.

– A számítógépes vírusveszélyek és az azok elleni védekezési módok figyelemmel kísérése. 
– Riasztás esetén a hibák felmérése, kijavításának megkezdése. 
– A szakmájában bekövetkező fejlődések figyelemmel kísérése és azok elsajátítása.

16. A beosztás megnevezése:
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai Főközpont, Futár és Posta Alközpont, Postai Küldeményt Kezelő Csoport 
(Hm-i), csoportparancsnok
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  iv/08
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód:  35Ba07ezRAA
Pozícióazonosító:  11979117
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11. (Hm-i. objektum).

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Reinhardt Csaba alezredes, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, Híradó és informatikai 
Főközpont, főközpont parancsnok, telefon: 02-2-27-654.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Csoport tevékenységének irányítása, ellenőrzése, a  napirend, az  általános katonai rend, a  mindennapi életet 

szabályozó rendelkezéseinek betartatása. 
– Kapcsolattartás a  magyar Postával, a  Budapesti Katonai Futárszolgálat járatrendjébe bekapcsolt szervek és 

szervezetek futár állomásaival, valamint az Állami Futárszolgálattal.
– Beosztásából fakadó ügykezelési feladatok elvégzése.

17. A beosztás megnevezése: 
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, országos Hálózatfelügyeleti Főközpont, Alkalmazásmenedzsment Központ, rendszermérnök 
tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód:  39Af12zKRAK
Pozícióazonosító:  11507751
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1135 Budapest, lehel utca 35–37. (Hm-ii. objektum)

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth Szabolcs őrnagy, mH BHd, mH Híradó és informatikai Rendszerfőközpont, országos Hálózatfelügyeleti 
Főközpont, központparancsnok, telefon: 02-2-27-022

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– C# vagy Java programozási nyelv ismerete.
– JQuery vagy Javascript és visual Studio ismerete.
– Web grafikai design tapasztalat.
– Relációs adatbázisok ismerete (SQl).
– Szoftverek dokumentálásban, tesztelésben szerzett tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel új vagy meglévő iT szolgáltatások, alkalmazások tervezésében, fejlesztésében, adott projekttel 

kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.
– Szakmai dokumentációk, felhasználói kézikönyvek naprakészen tartása.
– mH Központi Portál Szolgáltatás infrastruktúra tartalommenedzselési és testreszabási feladatainak ellátása, 

SharePoint oldalak jogosultságkezelése.
– mH Központi Portál Szolgáltatás helpdesk feladatainak ellátása.
– Részvétel új projektek, alkalmazások kidolgozásában, fejlesztés munkáiban.
– igény alapján újonnan bevezetett alkalmazások oktatása felhasználók részére.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, cím: 1118 Budapest, Budaörsi 

út  49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, honlap: 
www.bhd.honvedseg.hu,

b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch ildikó őrnagy, Hm tel.: 36-1-474-
1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@mil.hu.

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

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

iv. Az ön jogai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



346 H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  2022. évi 3. szám 

Az MH Bakony Harckiképző Központ Központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek és tisztesek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. március 31.
A pályázatot közvetlenül az mH Bakony Harckiképző Központ (a továbbiakban: mH BHK) központparancsnokának, 
oszlánszki Béla ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (mH Bakony 
Harckiképző Központ, 8100 várpalota, Árpád utca 1.; levelezési cím: 8100 várpalota, Pf. 28) kell benyújtani.

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

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

2012. évi CCv. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 
(a  továbbiakban: vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

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

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

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

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Timárné Szabó edit őrnagy, mH BHK, személyügyi főnök, Hm telefon: 02-34-31-40.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
1–11. beosztások esetében: 8100 várpalota, Árpád utca 1.
12–14. beosztások esetében: 2381 Táborfalva, Posta sor 2.

1. A beosztás megnevezése:
mH BHK, vezető szervek, Törzs, Híradó és informatikai Főnökség, informatikai zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: speciális
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munkaköri azonosító kód: 39Ae07ezRAA
Pozícióazonosító: 12105121
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Híradó/informatikai szakterületen szerzett tapasztalat.
– információvédelmi tanfolyamok megléte.
– Angol középfokú komplex vagy STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  híradó és informatikai hálózat üzemeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközök kezelése, 

valamint a kapcsolódó okmányok vezetése.
– A híradó eszközök, valamint a távbeszélő hálózat folyamatos üzemképességének biztosítása.
– Az informatikai rendszer üzemeltetésével összefüggő adatgyűjtés, kimutatások, jelentések előkészítése.
– Rendszeradminisztrátori feladatok ellátása.
– Programarchiválás, adatmentések végrehajtása.
– elektronikus információvédelmi feladatok szervezése, irányítása, ellátása.
– Híradó szakanyagok kezelése, szakkiképzések végrehajtása.
– Felhasználói bejelentések kezelése.

2. A beosztás megnevezése:
mH BHK, vezető szervek, logisztikai Főnökség, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 56Ae07zzRAA
Pozícióazonosító: 12105122
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
vagyonnyilatkozat-tételre:  kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.
– Az aloGiR program ismerete.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az érvényben lévő normák alapján a szakterület ellátási számvetéseinek kidolgozása.
– Számvetései alapján a szükséges vegyivédelmi eszközök és szakanyagok igénylése.
– A vegyvédelmi-technikai és tűzvédelmi eszközök, anyagok időszakos bevizsgálásának, hitelesítésének tervezése 

és szervezése.
– Részvétel a tűzoltó szakállomány kiképzésének, osztályba soroló vizsgáztatásának tervezésében.
– A  személyi állomány egyéni ABv eszközökkel és szakanyagokkal történő ellátásának tervezése, szervezése 

és végrehajtása az érvényben lévő normák alapján.
– Az  állomány felkészítése, kiképzése az  új, rendszerbe állított felszerelések használatára, kezelésére, 

karbantartására vonatkozóan.
– Az  egység vegyivédelmi anyagraktár műveleti utasításának kidolgozása, a  szakanyagok tárolási feltételei 

meglétének, a tárolási előírások betartásának ellenőrzése.
– A raktárvezető tevékenységének szakmai irányítása és felügyelete.

3. A beosztás megnevezése:
mH BHK, végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, összfegyvernemi Kiképző és döntnöki 
Alosztály, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 02oe07zzRAA
Pozícióazonosító: 12105127
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  szárazföldi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati gyakorlatok és kiképzési 

rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  mileS lézeres szimulációval támogatott kiképzési rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, 

értékelésében.
– A kiképzési rendezvények során a  lő- és gyakorlótér határain belüli mozgások, manőverek felügyelése, az előírt 

biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartásának megkövetelése.
– mileS lézeres szimulációval támogatott kiképzési feladatok esetén döntnöki feladatok ellátása, a  végrehajtás 

után értékelés végrehajtása.

4. A beosztás megnevezése:
mH BHK, végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Harctámogató és Harckiszolgáló Kiképző 
és döntnöki Alosztály, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/07
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
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munkaköri azonosító kód: 22Ae06zzRAA
Pozícióazonosító: 12105130
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  légitámogatással járó szárazföldi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati 

gyakorlatok és kiképzési rendezvények feladatainak szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  légi (éleslövészettel egybekötött és éleslövészet nélküli) harcászati gyakorlatok és kiképzési 

rendezvények feladatainak szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
– Részvétel a  mileS lézeres szimulációval támogatott kiképzési rendezvények szervezésében, ellenőrzésében, 

értékelésében.
– A kiképzési rendezvények során a lő- és gyakorlótér határain belüli légi és földi mozgások, manőverek, valamint 

a  légitámogatással járó feladatok vagy levegő-föld éleslövészetek biztonsági rendszabályai betartásának 
felügyelése, az előírt (általános) biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartásának megkövetelése.

– mileS lézeres szimulációval támogatott kiképzési feladatok esetén döntnöki feladatok ellátása, a  végrehajtás 
után értékelés végrehajtása.

5. A beosztás megnevezése:
mH BHK, végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Tűzszerész Raj, tűzszerész altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/07
előmeneteli rend: speciális
munkaköri azonosító kód: 15di06zzRzz
Pozícióazonosító: 11812929
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Tűzszerész alaptanfolyam megléte.
– Tűzszerész osztályos fokozat.
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– Számítógép-kezelői és számítástechnikai ismeretek (mS office, eCdl-bizonyítvány).
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– Harctéri életmentő katonák (HéK) tanfolyam megléte.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a tűzszerész raj szaktevékenységének megszervezésében.
– Részvétel az  alakulat kezelésében lévő lő- és gyakorlóterek tűzszerész mentesítési feladataiban, a  fel nem 

robbant lövedékek, robbanószerkezetek felkutatásában és hatástalanításában.
– Az előtalált eszközök robbantásos megsemmisítésének megszervezése és végrehajtása.
– Az  alakulat hatáskörébe tartozó kiképzési rendezvények tűzszerész biztosításának megszervezése 

és végrehajtása.

6. A beosztás megnevezése:
mH BHK, végrehajtó alegységek, Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ, Tűzszerész Raj, tűzszerész
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség: alapfokú
illetménykategória: i/04
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített 
munkaköri azonosító kód: 15di03zSRzz
Pozícióazonosító: 11812959
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Tűzszerész alaptanfolyam megléte.
– Tűzszerész osztályos fokozat.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– Harctéri életmentő katonák (HéK) tanfolyam megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel az  alakulat kezelésében lévő lő- és gyakorlóterek tűzszerész mentesítési feladataiban, a  fel nem 

robbant lövedékek, robbanószerkezetek felkutatásában és hatástalanításában.
– Részvétel az előtalált eszközök robbantásos megsemmisítésének végrehajtásában.
– Részvétel az alakulat hatáskörébe tartozó kiképzési rendezvények tűzszerész biztosításában.

7. A beosztás megnevezése:
mH BHK, logisztikai alegységek, logisztikai Század, ellátó- és Szállítószakasz, 2. Szállítóraj, gépkocsivezető iii.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség: alapfokú
illetménykategória: i/04
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 77Cv03zSRzz
Pozícióazonosító: 121005211
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „C” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.

Előnyt jelent:
– Szállítási, fuvarozási tapasztalat.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A gépjármű műszaki állapotának átvizsgálása, ellenőrzése.
– Szállítási feladatok ellátása, szabályos dokumentálása.
– előírt technikai kiszolgálások elvégzése.
– előírt vezetési gyakorlatok, valamint osztályba sorolások végrehajtása.

8. A beosztás megnevezése:
mH BHK, logisztikai alegységek, logisztikai század, ellátó- és Szállítószakasz, élelmezési ellátóraj, rajparancsnok
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: iv/07
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 64ea06zzRAA
Pozícióazonosító: 12105213
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az élelmezési ellátó raj teljes körű vezetése, tevékenységének megszervezése, szakmai irányítása és felügyelete 

a szakaszparancsnok iránymutatásával.
– A konyha és étkezdék rendeltetésszerű működésének és használatának felügyelete.
– A konyhán és az étkezdékben folyó szakmai munka megszervezése.
– Gyakorlatok, terepen végrehajtott kiképzési feladatok során az ételkiszállítás rendjének ellenőrzése.
– A HACCP rendszabályok betartása és betartatása.
– A raj öltözetének, személyi higiéniájának, a munkavégzéshez előírt egészségi állapotának ellenőrzése.
– A raj állományának összekovácsolása a feladatorientált munkavégzés érdekében.
– A haditechnikai eszközök üzemeltetése, állagmegóvása.
– A raj részére kiadott szakanyagok tárolása.

9. A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Hajmáskér), Támogató Raj, gépkocsivezető iii.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség: alapfokú
illetménykategória: i/04
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített 
munkaköri azonosító kód: 77Cv03zSRzz
Pozícióazonosító: 11621450
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „C” kategóriás gépjármű vezetői engedély.

Előnyt jelent:
– Szállítási, fuvarozási tapasztalat.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A gépjármű műszaki állapotának átvizsgálása, ellenőrzése.
– Szállítási feladatok ellátása, szabályos dokumentálása.
– előírt technikai kiszolgálások elvégzése.
– előírt vezetési gyakorlatok, valamint osztályba sorolások végrehajtása.

10.  A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Bakonykuti), Támogató Raj, rajparancsnok-helyettes
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: iv/06
előmeneteli rend: pályakezdő
munkaköri azonosító kód: 82yb05zzRAA
Pozícióazonosító: 11367414
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Kiképző Bázis (Bakonykuti) támogató rajának alaprendeltetéséből adódó lőtérüzemeltetési támogató-biztosító 

feladatainak irányítása és végrehajtása.
– A raj tevékenységének tervezése és irányítása, a feladatok hatékony végrehajtásának ellenőrzése.
– A lőtér szakanyagainak nyilvántartása, tárolása a szabályzók betartásával.
– Célanyagok és célmozgató berendezések előkészítése, a lőtér telepítése.
– lövészet során a célmegjelenítő berendezések működtetése.
– Az előírt technikai kiszolgálások rendszeres és szakszerű végrehajtásának ellenőrzése, az eszközök karbantartása.
– A technikai eszközök műszaki alkalmasságának ellenőrzése a hatályos szabályzók alapján. 

11. A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Bakonykuti), Tűzoltó Raj, gépkocsivezető iii.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség: alapfokú
illetménykategória: i/04
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01Xv03zSRzz
Pozícióazonosító: 11562572
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „C” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.
– PAv-i vizsga megléte.
– Szakirányú tűzoltó szakmai végzettség.
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Előnyt jelent:
– Tűzoltói szakmai tapasztalat, gépjárművezetői gyakorlat.
– Harctéri életmentő katonák (HéK) tanfolyam megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  tűzoltó raj felkészítésén, valamint katasztrófavédelmi helyzet elrendelése esetén a  meghatározott 

feladatokban.
– Tűzoltó biztosítási feladatok végrehajtása, tűzoltó eszközök karbantartása.
– mAn típusú tűzoltó gépjármű üzemeltetése, karbantartása.
– A gépjármű műszaki állapotának átvizsgálása, ellenőrzése.
– előírt technikai kiszolgálások elvégzése.
– előírt vezetési gyakorlatok végrehajtása, osztályba soroló vizsgák végrehajtása.
– Rádiókészülék és a  belső beszélgető berendezés, valamint a  gépjármű tűzoltó berendezéseinek szakszerű 

kezelése.
– A kiszolgálási és mentési feladatokhoz szükséges és a tűzoltófecskendőn rendszeresített szerszámok (szikracsapó, 

tűzoltó fecskendő, porral oltó, háti permetező), eszközök, kisgépek (feszítővágó, emelőpárna, gyorsdaraboló) 
ismerete és kezelése.

12. A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Táborfalva), vezénylő zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: z6
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 06Ax07zzRAA
Pozícióazonosító: 11367447
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH BHK egység vezénylő zászlós szakmai iránymutatásai alapján a  bázis vezénylő zászlósi feladatainak 

végzése.
– A bázis altiszti és szerződéses állományának napi életének, egyéni kiképzésének irányítása.
– Javaslattétel a beosztott állomány előmenetel tervezésére, beiskolázására, elismerésére és elmarasztalására.
– A vezetés és a beosztottak kétoldalú kapcsolattartásának elősegítése.
– A bázisparancsnok segítése a hivatalos vendégek fogadásában.
– nyilvántartás vezetése az  állomány szakképzettségéről, továbbképzéséről, vezényléséről, illetve azok 

betervezése.



354 H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  2022. évi 3. szám 

13. A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Táborfalva), beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/07
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 64Ar06zzRzz
Pozícióazonosító: 11367449
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol alapfokú komplex vagy STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.
– „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  bázis napi életének és a  gyakorlatok kiszolgálásának anyagi-technikai feltételeinek tervezése és biztosítása, 

a felmerülő hiányosságok jelentése, javaslattétel azok felszámolására. 
– A  technikai eszközök törzskönyveinek, az  alegység nyilvántartó könyvek, anyagutalványok, készletjegyzékek, 

részletes felszerelési könyv, javításba adási napló tárolása és vezetése.
– A logisztikai szakágak raktárosaitól az igényelt anyagok, utalványok átvétele, azok kiadása.
– A karbantartások, technikai kiszolgálások tervezése és ellenőrzése.
– A bázisüzemeltető rajparancsnokon keresztül kapcsolattartás a laktanya üzemeltető helyi képviselőjével.
– A környezetvédelmi okmányok vezetése.

14. A beosztás megnevezése:
mH BHK, Kihelyezett Alegységek, Kiképző Bázis (Táborfalva), Tűzoltó raj, gépkocsivezető iii.
Rendszeresített rendfokozat: szakaszvezető
előírt iskolai végzettség: alapfokú
illetménykategória: i/04
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01Xv03zSRzz
Pozícióazonosító: 11562808
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „C” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.
– PAv-i vizsga megléte.
– Szakirányú tűzoltó szakmai végzettség.

Előnyt jelent:
– Tűzoltói szakmai tapasztalat, gépjárművezetői gyakorlat.
– Harctéri életmentő katonák (HéK) tanfolyam megléte.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a  tűzoltó raj felkészítésén, valamint katasztrófavédelmi helyzet elrendelése esetén a  meghatározott 

feladatokban.
– Tűzoltó biztosítási feladatok végrehajtása, tűzoltó eszközök karbantartása.
– Tűzoltó eszközök működőképességének megtartása.
– mAn típusú tűzoltó gépjármű üzemeltetése, karbantartása.
– A gépjármű műszaki állapotának átvizsgálása, ellenőrzése.
– előírt technikai kiszolgálások elvégzése.
– előírt vezetési gyakorlatok végrehajtása, osztályba soroló vizsgák végrehajtása.
– Rádiókészülék és a  belső beszélgető berendezés, valamint a  gépjármű tűzoltó berendezéseinek szakszerű 

kezelése.
– A kiszolgálási és mentési feladatokhoz szükséges és a tűzoltófecskendőn rendszeresített szerszámok (szikracsapó, 

tűzoltó fecskendő, porral oltó, háti permetező), eszközök, kisgépek (feszítővágó, emelőpárna, gyorsdaraboló) 
ismerete és kezelése.

  Oszlánszki Béla ezredes s. k.,
  központparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, cím: 8100 várpalota, Árpád utca 1., levelezési cím: 8100 

várpalota, Pf. 28, tel.: +36-88/549-520, e-mail-cím: mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu,
b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: németh Balázs őrnagy, tel.: +36-88/549-504, Hm tel.: 

02-34/31-04, e-mail: nemeth.balazs@mil.hu.

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
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,
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c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás  – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének pályázati felhívása  
az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek, valamint honvédelmi alkalmazottak.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. április 15.
A pályázatot közvetlenül az mH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban mH GeoSz) szolgálatfőnökének, Szalay 
lászló ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (1277 Budapest 
Pf. 12, 1024 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 7–9.) 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),

– harcászati törzstiszti tanfolyam megléte (a  vhr. 26/d.  §-ában foglaltak alapján mentesíthető a  tanfolyam 
elvégzése alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatot a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a  bizottság által javasolt személy nem rendelkezik 
nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági szakvéleménnyel, a  munkáltatói 
döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően kerülhet sor. 
A munkáltatói döntésről a pályázó és állományilletékes parancsnoka írásban tájékoztatást kap.
Hivatásos és szerződéses tisztek esetében, amennyiben a  fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
az  állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről 
a  vhr. 39.  § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a  szolgálati elöljáró, egyéb 
esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek esetében a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCv. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 42.  § (1) bekezdés b) pontja, a  kinevezés a  Hjt. 42.  § (1) bekezdés 
a) pontja alapján, honvédelmi alkalmazottak esetében az áthelyezés a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXiv. törvény 26. §-a alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szalay lászló ezredes, mH GeoSz, szolgálatfőnök, tel.: +36-1-336-2162, Hm telefon: 02-2-34-020.

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

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye:
1024 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 7–9.

1. A beosztás megnevezése:
mH GeoSz, vezető szervek, Törzsosztály, Hadműveleti és Kiképzési Alosztály, beosztott tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség: főiskola
illetménykategória: i/13
előmeneteli rend: kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01He12ezRAK
Pozícióazonosító: 12036095
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hadműveleti és/vagy kiképzési szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– Angol STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az mH GeoSz éves, havi, valamint időszaki tervezési, szervezési és jelentési feladatainak összeállítása.
– Az általános katonai kiképzési, ellenőrzési és szakmai tevékenységéhez kapcsolódó feladatok koordinálása.
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– Az  mH GeoSz ügyeleti és készenléti szolgálataival kapcsolatos vezénylések és parancsok, valamint díjazási 
parancsok elkészítése.

– Javaslattétel az  mH GeoSz szakmai tervében a  részére meghatározott feladatok tervszerű és a  minőségi 
követelmények megfelelő meghatározásában.

2. A beosztás megnevezése:
mH GeoSz, vezető szervek, Ügyviteli Részleg, részlegvezető zászlós
Rendszeresített rendfokozat: törzszászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: iv/09
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 37Ud08ezRAA
Pozícióazonosító: 11366786
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Ügyviteli szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat.
– Az elektronikus iratkezelő Rendszer (eiR) használata során szerzett gyakorlati tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az mH GeoSz feladat- és hatáskörébe tartozó minősített és nyílt adatok adminisztratív védelmével kapcsolatos 

feladatok tervezése, szervezése, a  vonatkozó előírások szerinti végrehajtása, az  előírások betartásának 
megkövetelése.

– Az mH GeoSz ügymenetéhez és iratkezeléséhez, az elektronikus iratkezelő Rendszer működtetéséhez szükséges 
szakmai feltételek folyamatos biztosítása.

– Az Ügyviteli Részleg tevékenységének vezetése, szervezése és irányítása.
– Az  mH GeoSz ügyintézőinek és ügykezelőinek minősített adatvédelmi és ügyviteli kiképzése, iratkezelési 

tevékenységének ellenőrzése.

3. A beosztás megnevezése:
mH GeoSz, vezető szervek, logisztikai osztály, tervező zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: speciális
munkaköri azonosító kód: 64Te07zKRAA
Pozícióazonosító: 11987302
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Hivatásos és szerződéses altisztek esetében angol alapfokú komplex nyelvvizsga (honvédelmi alkalmazottak 

esetében ettől el lehet tekinteni).
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– Hivatásos és szerződéses altisztek esetében a  szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, 
pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– logisztikai szakterületen szerzett minimum 5 év anyaggazdálkodási tapasztalat és gyakorlat.
– (Köz)beszerzési gyakorlat, szakképzettség.
– eCdl-bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  intézményi működéssel kapcsolatos szakanyag gazdálkodási feladatok végzése érdekében tervező-, 

szervező-, koordináló-, végrehajtó, ellenőrző feladatok ellátása.
– Szakági analitikus nyilvántartások naprakész vezetése.
– Saját hatáskörű beszerzési eljárások lefolytatásának végzése.
– Hatáskörébe tartozó anyagok és eszközök selejtezése.

  Szalay László ezredes s. k.,
  szolgálatfőnök

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 Geoinformációs Szolgálat, cím: 1024 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 7–9., tel.: 

+36-1-336-2160, e-mail: mh.geosz@hm.gov.hu,
b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. varga Balázs hadnagy, tel.: +36-1-336-2169, Hm tel.: 

02-2-34-028, e-mail: varga.balazs@mil.hu.

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
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,
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZ MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. március 31. 
A  pályázatot közvetlenül az  mH légi műveleti vezetési és irányítási Központ (a  továbbiakban: mH lmviK) 
parancsnokának, Berec zoltán dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (8210 veszprém, Pf. 2710) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
követelménynek való megfelelés kivételével.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül. 
A megpályázott beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.
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A pályázatok elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói 
jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a  bizottság által javasolt személy nem 
rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági szakvéleménnyel, 
a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően 
kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a továbbiakban: vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró 
parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra. 

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

1. A beosztás megnevezése:
mH lmviK, vezető szervek, Törzs, Híradó, informatikai, információvédelmi és Adatkapcsolati Főnökség, Híradó, 
informatikai Részleg, információvédelmi zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: speciális
munkaköri azonosító kód: 37ee07ezRAA
Pozícióazonosító: 11983568
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
8200 veszprém, Jókai u. 31–33.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
nagyné iglódi márta alezredes, mH lmviK, személyügyi főnök, Hm tel.: 02-32-71-40
lőkös Tamás alezredes, mH lmviK, Híradó, informatikai, információvédelmi és Adatkapcsolati Főnökség, főnök Hm 
tel.: 02-32/7150.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Katonai informatikai rendszerek üzemeltetésében szerzett tapasztalat.
– elektronikus információvédelmi szaktanfolyamok megléte (TemPeST, Rendszer biztonsági felügyelő, 

Kockázatelemző)
– Titkos ügykezelői tanfolyam megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH lmviK készenlét fokozása, az  alkalmazási és együttműködési tervekben meghatározott feladatok 

végrehajtása érdekében az  informatikai és az  információvédelmi biztosítás koordinálása és a  végrehajtás 
ellenőrzése.

– A kijelölt informatikai rendszerek rendszerbiztonsági felelősi feladatok ellátása.
– Kimutatások vezetése a  felelősségi körébe tartozó híradó, informatikai és információvédelmi eszközökről, 

berendezésekről.
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2. A beosztás megnevezése:
mH lmviK, vezető szervek, Törzs, Híradó, informatikai, információvédelmi és Adatkapcsolati Főnökség, Harcászati 
Adatkapcsolatok Alkalmazási Részleg, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/07
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 30Ae06ezRzz
Pozícióazonosító: 12101963
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
8200 veszprém, Jókai u. 31–33.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
nagyné iglódi márta alezredes, mH lmviK, személyügyi főnök, Hm tel.: 02-32-71-40
lőkös Tamás alezredes, mH lmviK, Híradó, informatikai, információvédelmi és Adatkapcsolati Főnökség, főnök Hm 
tel.: 02-32/7150.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátásra felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Híradó szakképesítés.
– Angol alapfokú nyelvvizsga (kommunikációs szint).
– Az mH által szervezett híradó szaktanfolyamok megléte.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a  magyar Honvédség kiképzéseihez, illetve műveleti tevékenységeihez alkalmazott harcászati 

adatkapcsolati rendszerek előírások szerinti üzemeltetésének felügyeletében, a  működtetés során gyűjtött 
adatok, jelentések feldolgozása.

– Részvétel a  harcászati adatkapcsolatokkal rendelkező rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos intézkedések, 
jelentések kidolgozásában.

3. A beosztás megnevezése:
mH lmviK, végrehajtó alegységek, 3. Gerinc Radar mérőpont (Bánkút), dokumentációkezelő zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
előírt iskolai végzettség: középfokú
illetménykategória: i/08
előmeneteli rend: speciális
munkaköri azonosító kód: 37Rn07ezRAA
Pozícióazonosító: 11986156
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt

A beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
3349 Bánkút, Borovnyák tető, mH lmviK, 3. GRmP objektuma.

A beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
nagyné iglódi márta alezredes, mH lmviK, személyügyi főnök, Hm tel.: 02-32-71-40.
Király János őrnagy, mH lmviK, 3. Gerinc Radar mérőpont, mérőpont parancsnok Hm tel.: 02-46/2020.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Az mH által szervezett elektronikus információvédelmi szaktanfolyamok megléte.
– Titkos ügykezelői tanfolyam megléte.
– Rejtjelző szaktanfolyam.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A nemzeti/nATo minősített és nyílt adathordozókkal kapcsolatos rejtjelző ügyviteli szakfeladatok ellátása.
– Az  mérőponton telepített rejtjelző eszközök és berendezések, valamint az  ahhoz kapcsolódó híradó 

és informatikai rendszerek üzemképességének, illetve hadrafoghatóságának folyamatos biztosítása.

  Berec Zoltán dandártábornok s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

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

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség légi műveleti vezetési és irányítási Központ, cím: 8200 veszprém, Jókai utca 31–33., 8210 

veszprém, Pf. 2710, tel.: +36-88-543-112, honlap: www.facebook.com/mH.lmviK, e-mail: mh.lmvik@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Földes Tibor főhadnagy, tel.: +36-88-543-100/71-67, e-mail: 

foldes.tibor@mil.hu.

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

iv. Az ön jogai:

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

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Parancsnokság törzsfőnökének pályázati felhívása  
a NATO Erőket Integráló Elem 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 a nATo erőket integráló elem (a továbbiakban: nFiU HUn) parancsnokának, Topor istván ezredesnek 
címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (nATo erőket integráló elem, 8001 
Székesfehérvár, Pf. 153) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés. 
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A  megpályázott szolgálati beosztásba történő vezénylés az  áthelyezés/kinevezés jogszabályban meghatározott 
feltételeinek alkalmazásával történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.
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A pályázatok elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói 
jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes 
parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a továbbiakban: vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt.
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 46.  § 
(1)  bekezdés a) pontja alapján rendelkezési állományba helyezésre, valamint a  Hjt. 42.  § (2) bekezdés b) pontja 
alapján vezénylésre történik intézkedés.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
ipacs Kinga őrnagy, nFiU HUn, személyügyi főnök, Hm telefon: 02-34/72-10.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.
A pályázatban szereplő beosztás csak határozott időre, a beosztásba történő vezényléstől számított 4 évig tölthető 
be, mely meghosszabbítható.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésnek helye:
8000 Székesfehérvár, mészáros lázár u. 3.

A beosztás megnevezése:
A  nATo erőket integráló elem – magyarország (magyar Honvédség rendelkezési állománya – nFiU HUn), J3/5/7 
műveleti Főnökség, J3/5 Tervező Részleg, különleges műveleti főtiszt 
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
előírt iskolai végzettség: főiskola
illetménykategória: ii/14
előmeneteli rend: általános
munkaköri azonosító kód: 18Ae13ezRAF
Beosztás azonosító kód: 11680739
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A beosztás képernyős munkahelynek minősül.
A  beosztás ikerbeosztás a  nATo erőket integráló elem – magyarország (magyar Honvédség rendelkezési 
állománya – nFiU HUn), Parancsnokság, különleges műveleti tanácsadó főtiszt beosztással.
A  pályázat elnyerése esetén a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (vi.  22.) 
Hm  rendelet 43.  §-a alapján a  szövetségi együttműködési tevékenység keretében a  pályázatot elnyerő személy 
az ellátandó beosztás időtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amely az alapilletmény 30%-ának felel 
meg.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai), vagy polgári alapfokozatú BSc/BA (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– mS office program felhasználói szintű ismerete.

Előnyt jelent:
– Törzsbeosztásban/nATo beosztásban szerzett tapasztalat.
– Angol STAnAG 3.3.3.3. szintű nyelvismeret.
– eCdl-bizonyítvány.
– ToPFAS software felhasználó szintű ismerete.
– nATo Comprehensive operational Planning tanfolyam megléte.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, reális ítélő-, véleményalkotó és 

-értékelő képesség, magas fokú szervező- és koordinálókészség.
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A beosztás fő tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– műveleti tervezésben való részvétel, a  beosztásával kapcsolatos feladatrendszert részletező hatályos műveleti 

eljárás naprakészen tartása.
– Az nFiU HUn magyar és angol nyelvű jelentéseinek, előadásainak összeállítása.
– Részvétel a  különleges műveleti erők alkalmazásával kapcsolatos nemzeti, valamint nATo különleges műveleti 

parancsnokságok és/vagy vezetési elemek által szervezett rendezvényeken.
– Az  mH és nATo tagországok különleges műveleti erői gyakorlatainak előkészítésének és/vagy levezetésének 

támogatása.
– A  Befogadó nemzet és a  nATo parancsnokságok művelettervező csoportjait szakértői támogatása a  Befogadó 

nemzetre vonatkozó lépcsőzetes Reagáló Terv és annak támogató tervei véglegesítése során, szükség esetén 
összekötő tiszti feladatok ellátása.

– Kapcsolattartás a nemzeti és a nATo különleges műveleti szervezetekkel.
– Az ikerbeosztásból adódóan a parancsnok különleges műveleti tanácsadója.

A pályázatban szereplő, illetve az ikerbeosztás angol nyelvű munkaköri leírása csatolva jelen pályázati felhíváshoz.

  Bozó Tibor vezérőrnagy s. k.,
  törzsfőnök

Adatkezelési tájékoztató

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

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, mészáros lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 

honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, 
b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, Hm tel.: 02-34-49-57, e-mail: 

szeksziusneszucsszabina@mil.hu.

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

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

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

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

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

iv. Az ön jogai:

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

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatása   
a honvédelmi ágazatban használt honvédelmi igazolványok pótlásának költségéről

A  honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási 
szabályokról szóló 65/2021. (Xii. 22.) Hm utasítás 12. § (3) bekezdése alapján a honvédelmi igazolványok felróható 
elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása és megsemmisülése esetén az okmányellátásban részesülő személyek 
a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételt követően az alábbi megtérítési kötelezettséggel tartoznak: 

PC alapú honvédelmi igazolvány: 5493 Ft/db

  Ignáth Zsolt alezredes s. k.,
  törzsfőnök
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