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Kormányrendeletek

A Kormány 399/2022. (X. 21.) Korm. rendelete
a NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint
a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról
A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
ágazati felelős szerv: a Nemzeti Intézkedési Rendszer (a továbbiakban: NIR) keretében alkalmazandó, valamely
ágazat feladat- és hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős,
e rendelet hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerv, amelyet a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye
ágazati felelős szervként határoz meg,
2.
együttműködő szerv: az e rendelet hatálya alá tartozó, a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében
együttműködőként meghatározott, az intézkedések végrehajtásában és a NIR működtetésének
támogatásában részt vevő szerv,
3.
NATO válságreagálási intézkedés: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO)
Válságreagálási Rendszerében előre kidolgozott és egyeztetett rendelkezés, amely tartalmazza a NATO és
a nemzeti azonosító jelölést, az intézkedés tárgyát, célját, a felelőst, az együttműködőt, a háttérjogszabály
megjelölését, a bevezetésre jogosultság szintjét, a szövetségesi, valamint a nemzeti feladatot,
4.
Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye: a NIR működtetéséhez szükséges, a NATO válságreagálási és az azzal
összhangban álló nemzeti intézkedést összefoglalóan tartalmazó segédlet,
5.
Nemzeti Intézkedési Rendszer: Magyarország válságkezelési döntéshozatali és végrehajtási rendszere, amely
magában foglalja a NATO válságreagálási intézkedési rendszerének elemeit,
6.
NIR alkalmazási időszak: a Vbö. 77. § (2) bekezdése szerinti esetben hozott intézkedés időszaka,
7.
NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve,
8.
nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv: a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szerv vagy
szervezet, amely a NATO válságkezelési tevékenységével összefüggésben összehangolja a NIR végrehajtási
feladatait, folyamatosan biztosítja a NATO-val való kapcsolattartást,
9.
nemzeti válságreagálási intézkedés: a nemzeti válságkezelési rendszerben kidolgozott rendelkezés, amely
tartalmazza a nemzeti azonosító jelölést, az intézkedés tárgyát, célját, a felelőst, az együttműködőt,
a háttérjogszabály megjelölését, a bevezetésre jogosultság szintjét, valamint a kapcsolódó nemzeti feladatot.

3. A NIR rendeltetése
3. §		
A NIR rendeltetése a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolt működésének biztosítása, amelynek
keretében biztosítja
a)
a NIR alkalmazási időszakban a NATO válságreagálási intézkedés bevezetésének és végrehajtásának nemzeti
szintű koordinációját,
b)
a NATO válságreagálási intézkedés szövetségi szintű bevezetése kezdeményezésének koordinációját,
c)
a NATO válságreagálási intézkedésben a tagállamoktól kért feladat nemzeti szintű önálló végrehajtását és
azokról a NATO, valamint tagállamai tájékoztatását,
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d)
e)

4. §
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a NATO válságreagálási intézkedés bevezetésével, módosításával és visszavonásával kapcsolatos döntés
előkészítéséhez, a döntés végrehajtásához szükséges eljárási rend kialakítását, továbbá
a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye kiadása révén a NATO válságreagálási intézkedés és a nemzeti
válságreagálási intézkedés alkalmazásával a válságreagálási feladatra történő felkészülést és a feladatok
végrehajtását.

(1) A NIR keretében a NATO Válságreagálási Rendszer szerinti NATO válságreagálási intézkedés abban az esetben
vezethető be, ha az összhangban áll a magyar jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel.
(2) A NIR keretében a NATO Válságreagálási Rendszer szerinti NATO válságreagálási intézkedésen kívüli egyéb nemzeti
válságreagálási intézkedés is bevezethető.

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

4. A NIR elemei
6. §		
A NIR elemei
a)
a NIR működtetésében részt vevő szervek, amelyek
aa)
a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv,
ab)
a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv,
ac)
az ágazati felelős szerv,
ad)
az együttműködő szerv;
b)
a támogató infrastruktúra;
c)
a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye.

5. A NIR nemzeti koordinációja
7. §

(1) A NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv feladatkörében eljárva
a)
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium adatszolgáltatása alapján, szakmai
együttműködés keretében figyelemmel kíséri a NATO Válságreagálási Rendszerében, illetve válságreagálási
intézkedésében történt változást, javaslatot tesz a Kormány részére a NIR ezzel történő összehangolására,
a nemzeti feladat végrehajtására,
b)
koordinálja az ágazati felelős szervek részéről a NIR szakértők és kapcsolattartók tevékenységét,
c)
koordinálja a NIR-rel kapcsolatos felkészítési feladatok végrehajtását,
d)
a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv, valamint az ágazati felelős szervek bevonásával évente
december 31-ig elvégzi a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálatát,
amelynek eredményéről, a NIR működésének tapasztalatairól, valamint az ágazati felelős szerv által tett,
a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedés módosítására, kiegészítésére, visszavonásra
vonatkozó javaslatról a következő év február 15-ig a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján
tájékoztatja a Kormányt,
e)
összehangolja a NIR működtetési feltételeinek folyamatos biztosításához kapcsolódó tevékenységet,
f)
felügyeli a NIR működését biztosító infrastruktúra kialakítását és fejlesztését.
(2) A nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv a válsághelyzet kezelése érdekében
a)
tájékoztatja a Kormányt vagy a nemzeti válságreagálási intézkedés bevezetésére jogosult szervet
a válságreagálási intézkedések tagállami bevezetésére vonatkozó NATO kezdeményezésről,
b)
szükség esetén a feladat- és hatáskörében érintett ágazati felelős szerv egyetértésével javaslatot tesz
a Kormány számára a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített intézkedés soron kívüli bevezetésére,
annak felfüggesztésére vagy visszavonására, kivéve, ha a bevezetés, a felfüggesztés vagy a visszavonás
ágazati hatáskörbe tartozik,
c)
kezdeményezi a Kormánynál vagy a nemzeti intézkedés bevezetésére jogosult szervnél a Nemzeti
Intézkedések Gyűjteményében rögzítetten túl további intézkedés bevezetését és a felelős szerv bevonását,
d)
az ágazati felelős szervnél kezdeményezi a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, a feladat- és
hatáskörébe tartozó intézkedés bevezetését, végrehajtását, felfüggesztését vagy visszavonását,
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e)
f)

tájékoztatja a NATO szervét az általa kezdeményezett válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos nemzeti
álláspontról és a bevezetett nemzeti intézkedésről,
javaslatot fogalmaz meg a Kormány részére a NATO válságreagálási intézkedés bevezetésének
kezdeményezésére, vagy az abban foglalt, a tagállamtól kért feladat önálló nemzeti végrehajtására.

6. Az ágazati válságreagálási intézkedések bevezetése és végrehajtása
8. §

(1) Az ágazati felelős szerv vezetője a (2) bekezdésben foglalt feladatait más ágazattal együttműködve, és a Nemzeti
Intézkedések Gyűjteményében kijelölt együttműködő szerv bevonásával hajtja végre.
(2) Az ágazati felelős szerv vezetője a feladat- és hatáskörében eljárva
a)
a NATO kezdeményezésére, vagy szükség esetén önállóan, a nemzeti válságkezelést koordináló operatív
szerv egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, feladat- és
hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés bevezetésére, annak felfüggesztésére vagy visszavonására,
b)
irányítja a Kormány által elrendelt nemzeti válságreagálási intézkedés és NATO válságreagálási intézkedés
ágazati feladatának végrehajtását, koordinálja a végrehajtásban együttműködő szervek tevékenységét,
valamint végzi rendszeres felkészítésüket,
c)
a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv útján javaslatot tesz a NIR a NATO Válságreagálási
Rendszertől független, önálló nemzeti alkalmazására,
d)
meghatározza az irányítása, vezetése, felügyelete alatt működő szervnél a Nemzeti Intézkedések
Gyűjteményében feladatkörébe utalt válságreagálási intézkedés ágazati végrehajtásának rendjét, azonosítja
a végrehajtásban együttműködő szervet,
e)
az ágazati felelős szerv egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a feladat- és hatáskörével összefüggő,
de más ágazati felelős szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében
szereplő intézkedés bevezetését, felfüggesztését vagy visszavonását az ágazati felelős szervnél,
f)
a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv előzetes egyetértésével a nemzeti válságkezelést koordináló
operatív szerv útján indokolással ellátott döntési javaslatot tesz, ha a feladat- és hatáskörét érintő nemzeti
válságreagálási intézkedés bevezetése a Kormány döntését igényli,
g)
indokolással ellátott javaslatot tesz a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervnél
a NATO Válságreagálási Intézkedések szövetségi szintű alkalmazásának kezdeményezésére,
h)
kijelöli a NIR ágazati kapcsolattartót és helyettesét, elérhetőségi adataikat naprakészen tartja, és megküldi
a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv részére,
i)
irányítja a NIR működtetésével kapcsolatos feladatra történő ágazati felkészülést,
j)
saját költségvetésében tervezi a NIR ágazati alkalmazásához szükséges költséget, és szakterületén biztosítja
a NIR ágazati működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételt,
k)
indokolással ellátott javaslatot tesz a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szervnél a Nemzeti Intézkedések
Gyűjteményében foglalt intézkedés módosítására, kiegészítésére, hatályon kívül helyezésére,
l)
irányítja a NIR működtetését biztosító ágazati infrastruktúra kialakítását, fenntartását és fejlesztését.

7. Az együttműködő szerv
9. §		
Az együttműködő szerv vezetője
a)
feladat- és hatáskörében intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített együttműködési
feladat végrehajtására, annak felfüggesztésére vagy befejezésére,
b)
az irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet vonatkozásában irányítja a Kormány által bevezetett
nemzeti válságreagálási intézkedés szerinti együttműködési feladat végrehajtását,
c)
tájékoztatja az ágazati felelős szervet a nemzeti válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos együttműködési
feladat végrehajtásáról, annak felfüggesztéséről vagy befejezéséről,
d)
javaslatot tesz az ágazati felelős szervnek a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében rögzített, de más
együttműködő szerv vagy ágazati felelős szerv feladat- és hatáskörébe tartozó válságreagálási intézkedés
végrehajtásának, annak felfüggesztésének vagy befejezésének kezdeményezésére,
e)
végrehajtja a nemzeti válságreagálási intézkedéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörébe tartozó felkészítési
feladatot.
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8. A NIR működtetését támogató infrastruktúra
10. §		
A NIR működtetését támogató infrastruktúra elemeit
a)
a működtetés során igénybe vett központi kormányzati és ágazati létesítmény (a továbbiakban:
NIR létesítmény), valamint
b)
az ágazati felelős szerv által alkalmazott kormányzati célú nyílt és minősített elektronikus hírközlési és
informatikai rendszer és eszköz
alkotják.
11. §

(1) A NIR létesítmény biztosítja a NIR alkalmazásának időszakában a Kormány, a NIR működtetésében részt vevő szerv,
és az irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet részére a megfelelő és biztonságos munkakörülményt,
valamint a döntés előkészítéséhez és meghozatalához, a vezetéshez és az irányításhoz szükséges technikai eszköz
működéséhez szükséges feltételt.
(2) A NIR létesítménye különösen:
a)
a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmény, valamint
b)
az ágazati felelős szerv vezetőjének irányítása, vezetése, felügyelete alá tartozó szervezet, valamint
a Magyar Honvédség kijelölt létesítménye.

12. §

(1) A NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz a NATO szerve és a NIR
működtetésében részt vevő szerv közötti folyamatos, megbízható információáramlást és adattovábbítást, valamint
a NIR működtetésében részt vevő szerv riasztását biztosítja.
(2) A NIR működtetésében részt vevő szerv riasztása, valamint a NIR működtetése során a Nemzeti Intézkedések
Gyűjteményében meghatározott, minősített adatnak nem minősülő válságreagálási intézkedésre vonatkozó
információ továbbítására a Magyarországon üzemeltetett vezetékes és mobil rádiótelefon-hálózat, valamint
a feladatra kijelölt személyes kiértesítő szolgálat is alkalmazható.
(3) A NIR működtetését támogató kormányzati elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz NIR-rel
kapcsolatos alkalmazását a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv felügyeli.

9. A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye
13. §

(1) A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye intézkedés- és előírásmintát tartalmaz a NATO Válságreagálási Rendszerben
meghatározott intézkedéssel összhangban álló nemzeti válságreagálási intézkedés bevezetéséhez, a nemzeti
válságreagálási intézkedés bevezetéséért és végrehajtásáért felelős ágazati felelős szerv, az együttműködő szerv,
illetve az információvédelmi szempontból minősített, különleges eljárásrend meghatározásával.
(2) A Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye a NATO Válságreagálási Rendszerben meghatározott intézkedéstől
függetlenül alkalmazandó nemzeti válságkezelési intézkedést önálló fejezetben jeleníti meg.

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

10. A kapcsolattartás és az együttműködés rendje
15. §

(1) A NATO Válságreagálási Rendszere alkalmazása során az Észak-atlanti Tanáccsal és bizottságaival a honvédelemért
felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, a NATO-hoz delegált nemzeti képviseleten
keresztül, a NATO más szervével a NATO kommunikációs eszközén keresztül tartja a kapcsolatot.
(2) A NIR alkalmazása során a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv az ágazati felelős szervvel a kijelölt
ágazati kapcsolattartó útján, az együttműködő szervvel az ágazati felelős szerven keresztül, illetve közvetlenül
a NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszeren és eszközön keresztül tartja
a kapcsolatot.
(3) A NIR alkalmazása során a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv közvetlen kapcsolatot is létesíthet
az ágazati együttműködő szervvel az ágazati felelős egyidejű értesítésével.
(4) A bevezetett nemzeti intézkedés végrehajtása során az együttműködő szervek közötti koordinációt az érintett
ágazati felelős szervek szervezik meg.
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(5) A NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszer és eszköz működési zavara esetén
annak elhárításáig a NIR működtetésében közreműködő szervek futárszolgálat útján tartják a kapcsolatot.

11. Értesítési és riasztási rend
16. §

(1) Ha a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve a tagállamnál válságreagálási intézkedés bevezetését
kezdeményezi, és a kezdeményezés nem a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervhez érkezik,
a kezdeményezés fogadója a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szervet tájékoztatja. A NIR nemzeti
koordinációjáért felelős szerv ezt követően a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szervet, valamint az ágazati
felelős szervet haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Ha a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által kezdeményezett valamely válságreagálási intézkedés
bevezetéséhez a Kormány döntése szükséges, a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv erről haladéktalanul
előterjesztést készít.
(3) A NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által kezdeményezett válságreagálási intézkedéssel összhangban
álló nemzeti válságreagálási intézkedés Magyarország általi bevezetéséről vagy visszavonásáról a nemzeti
válságkezelést koordináló operatív szerv a NIR nemzeti koordinációjáért felelős szerv tájékoztatása mellett
haladéktalanul tájékoztatja a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szervét.

17. §		
A NIR működtetésében részt vevő szerv riasztását a nemzeti válságkezelést koordináló operatív szerv
a)
a kormányügyelet,
b)
az ágazati felelős szerv által megadott ügyeleten keresztül a NIR működtetését támogató elektronikus
hírközlési és informatikai rendszer és eszköz vagy
c)
futárszolgálat
útján végzi.
18. §		
A 8. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kezdeményezés alapján született kormányzati döntést a nemzeti válságkezelést
koordináló operatív szerv haladéktalanul, a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, a NATO-hoz delegált
nemzeti képviseleten keresztül juttatja el a NATO feladat- és hatáskörrel rendelkező szervéhez.

12. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
20. §		
Hatályát veszti a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól
A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
elemzés: a védelmi és biztonsági tervdokumentum adattartalmának, a terv által elért eredménynek, valamint
a tervkészítés folyamatának vizsgálata, amelynek célja, hogy feltárja és bemutassa azokat a körülményeket,
amelyek befolyásolják a tervben meghatározott cél elérését, a vezetés döntésének előkészítését, a megtett
intézkedés végrehajtását, valamint különböző értékelések elvégzéséhez adat szolgáltatása,
2.
értékelés: a védelmi és biztonsági tervdokumentumban rögzített cél összevetése a megvalósítás
eredményével, feltárva a nem teljesült cél és nem várt hatás kockázatát, következményét, valamint javaslat
megfogalmazása a probléma kiküszöbölésére és a negatív következmény elhárítására,
3.
felülvizsgálat: a nyomon követés vagy a közbenső értékelés során keletkező adat és információ elemzése
a terv végrehajtásába történő beavatkozás szükséges mértékének meghatározása vagy a megvalósítás alatt
álló védelmi és biztonsági tervdokumentum módosítása érdekében,
4.
hosszú táv: tíz évet meghaladó időtartam,
5.
közbenső értékelés: a védelmi és biztonsági tervdokumentum megvalósítása során annak vizsgálata, hogy
az időarányos megvalósítás hogyan viszonyul a tervdokumentumban foglalt célhoz, bemutatva a nem
teljesült célt, a nem várt hatást, annak okát és a javaslatot, amelyek elősegítik az eredeti cél elérését és
megvalósítását,
6.
nyomon követés: az elfogadott védelmi és biztonsági tervdokumentumban foglalt cél, továbbá feladat előírt,
eljárás szerint és határidőben történő megvalósítására vonatkozó adat gyűjtése és elemzése,
7.
Ország Összehangolt Védelmi Terve: a Magyarországot fenyegető védelmi és biztonsági kihívással
összefüggésben szükséges koordinált védelmi tevékenységet, eljárást és együttműködési feladatot
meghatározó minősített tervdokumentum,
8.
részelemzés: a védelmi és biztonsági tervdokumentum meghatározott részadattartalmának, a terv által elért
részeredménynek, valamint a tervkészítés folyamata meghatározott részének vizsgálata, amelynek célja,
hogy feltárja és bemutassa azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a tervfolyamat vizsgált részében
meghatározott cél elérését, a vezetés döntésének előkészítését, a megtett intézkedés végrehajtását, valamint
különböző részértékelések elvégzéséhez adat szolgáltatása,
9.
tervidőszak: az az időtartam, amelyre az adott terv vonatkozik,
10.
utólagos értékelés: a védelmi és biztonsági tervdokumentum megvalósítását követően annak vizsgálata,
hogy a megvalósítás hogyan viszonyul a tervdokumentumban foglalt célhoz, bemutatva a nem teljesült célt,
a nem várt hatást, annak kockázatait, okait és a tapasztalatok becsatornázását a tervezési folyamatba,
11.
védelmi és biztonsági tervdokumentum: a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló
2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 22. § (1) bekezdése szerinti tervdokumentum,
12.
védelmi és biztonsági tervezés rendszere: Magyarország védelmét és biztonságát szolgáló tervezési
folyamatok összessége, amelynek keretein belül olyan tervdokumentumok készülnek, amelyek a Kormány
iránymutatásain, az összkormányzati koordináción, valamint a biztonsági környezet folyamatos értékelésén
alapulnak, és meghatározzák mindazon tevékenységeket, amelyek garantálják az ország védelmi és
biztonsági eseményekre történő felkészülését és esetleges bekövetkezéskor azok kezelését.

2. A védelmi és biztonsági tervezés alapelvei, valamint a tervezés folyamata
2. §

(1) A védelmi és biztonsági tervezés feladatának végrehajtásával kell megvalósítani a magyar nemzet védelme,
biztonságának fenntartása és fejlesztése célkitűzéseit.
(2) A védelmi és biztonsági tervdokumentumnak összhangban kell lennie a védelemmel és biztonsággal kapcsolatos
kormányzati intézkedésekkel.
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(3) A védelmi és biztonsági tervdokumentum kidolgozásának, végrehajtásának, nyomon követésének, valamint
felülvizsgálatának az e rendeletben meghatározott időközönként történő, illetve a biztonsági környezet változásai
által eredményezett, ismétlődő műveletnek kell lennie.
(4) A védelmi és biztonsági tervdokumentumok kialakításával, tartalmával biztosítani kell az egymásra épülő tervek
összhangját.
(5) A védelmi és biztonsági tervdokumentumnak és megvalósításának illeszkednie kell az összkormányzati
célkitűzésekhez.
(6) A védelmi és biztonsági tervezést – a minősített adatok védelme elsőbbségének biztosítása mellett – egyszerű és
átlátható folyamatok mentén kell kialakítani és végezni.
(7) A védelmi és biztonsági tervdokumentumokban feladat akkor írható elő, ha az
a)
az ország biztonsági érdekeit szolgálja, és társadalmi, valamint gazdasági szempontból fenntartható,
b)
támogatja az összkormányzati célkitűzéseket, reálisan megvalósítható, a megvalósításhoz szükséges
erőforrás elérhető, és
c)
összhangban van a szakterületi tervezés egyéb dokumentumával.
3. §		
A védelmi és biztonsági tervezésben az alábbi szervek vesznek részt:
a)
a Biztonság- és Védelempolitika Alapelveinek kidolgozásában a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti védelmi és
biztonsági szervezet és a Vbö. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerv,
b)
a Nemzeti Biztonsági Stratégia és az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás kidolgozásában a Vbö.
5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági szervezet és a Vbö. 49. § (1) bekezdés a), d), e), g), i) és j) pontja
szerinti szerv, intézmény,
c)
az Ország Összehangolt Védelmi Terve kidolgozásában a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági
szervezet és a Vbö. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerv,
d)
a Védelmi és Biztonsági Alapterv és a Védelmi és Biztonsági Intézkedési Terv kidolgozásában a Vbö. 49. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti szerv,
e)
az intézkedési terv kidolgozásában a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági szervezet és
a Vbö. 49. § (1) bekezdése szerinti szervezet.
4. §

(1) A védelmi és biztonsági tervezés folyamata egymásra épülő, egymást támogató, adatokkal ellátó folyamatok és
tevékenységek összessége.
(2) A tervezési folyamat a védelmi és biztonsági dokumentumok hierarchiáját követve négy fő tervezési fázisból áll:
a)
a Biztonság- és Védelempolitika Alapelveinek összeállítása,
b)
a Nemzeti Biztonsági Stratégia összeállítása,
c)
az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás kidolgozása, valamint
d)
az ország egészére vonatkozó, ágazatspecifikus, végrehajtásra irányuló stratégiák, alaptervek, illetve
intézkedési tervek kidolgozása.

5. §

(1) A védelmi és biztonsági tervdokumentum összeállításáért felelős szerv a tervdokumentum kidolgozásába bevonja
az érintett állami és e rendelet hatálya alá tartozó más szervet.
(2) A védelmi és biztonsági tervdokumentum összeállítása során a tervezet véleményezésére legalább 30 napot, a terv
végső tervezetének véleményezésére legalább 15 napot kell biztosítani.

3. A nyomon követés és értékelés
6. §

(1) A védelmi és biztonsági tervdokumentum végrehajtási fázisában a cél elérése érdekében gondoskodni kell a terv
nyomon követéséről, a tervezett feladat eredményének elemzéséről, részelemzéséről, értékeléséről és a rendszeres
felülvizsgálatáról.
(2) A nyomon követés, a megvalósulás értékelése, valamint a védelmi és biztonsági tervdokumentum felülvizsgálata
az annak kidolgozásáért felelős feladata.
(3) A nyomon követés és megvalósulás értékelésének főbb megállapításait tartalmazó beszámolót a védelmi és
biztonsági tervdokumentum kidolgozásáért felelős évente a tárgyévet követő év március 15-ig küldi meg a védelmi
és biztonsági igazgatás központi szerve vezetője részére. A megállapításokat a Vbö. 46. § (4) bekezdése szerinti
beszámolóban is rögzíteni kell.
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(4) A (3) bekezdés szerinti megállapításokra figyelemmel, vagy ha a soron kívüli beszámoló, illetve a közbenső vagy
utólagos értékelés tartalma azt indokolttá teszi, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetője
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján intézkedésre vonatkozó javaslatot tehet a Kormány részére.
7. §		
A védelmi és biztonsági tervezés tervdokumentumainak értékelése érdekében
a)
beszámoló,
b)
soron kívüli beszámoló,
c)
közbenső értékelés,
d)
utólagos értékelés, valamint
e)
összegzett jelentés
kerülhet összeállításra.
8. §

(1) A beszámoló a védelmi és biztonsági tervdokumentumban tervezett feladat és cél elérésének, megvalósulásának
vizsgálata, a fellépő problémák feltárása, kezelése, következmények, kockázatok felmérése, értékelése érdekében
tartalmazza
a)
a védelmi és biztonsági tervdokumentumban meghatározott, elérni kívánt cél beszámolási időszakra
vonatkozó állapotát,
b)
a tervben rögzítettekhez képest az elmaradást, annak okát vagy az előrehaladás mértékét,
c)
a következmény és a kockázat felmérését, értékelését, valamint
d)
az elmaradás és a kockázat kezelésére vonatkozó kiküszöbölési tervet.
(2) A beszámolót a terv összeállításáért, kidolgozásáért felelős szerv vezetője hagyja jóvá.
(3) A Kormány a védelmi és biztonsági tervdokumentum nyomon követése folyamatában soron kívüli beszámoló
elkészítését is kérheti, amely tartalmi elemeiben megegyezik a beszámolóval.

9. §

(1) A Kormány folyamatos tájékoztatása érdekében a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági
szervezet, valamint a Vbö. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerv a védelmi és biztonsági tervdokumentum
megvalósításának közbenső értékelését évente kétszer hajtja végre, amelyek eredményéről minden év május 31-ig
és november 15-ig tájékoztatót készít a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetője részére.
(2) A közbenső értékelésről szóló tájékoztatás tartalmi elemeiben megegyezik a beszámolóval.

10. §		
A Kormány a védelmi és biztonsági tervdokumentum megvalósításának utólagos értékelését is kérheti, amelynek
szempontjait a Kormány határozza meg.
11. §		
A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője évente a Vbö. 46. § (4) bekezdése szerinti
beszámolóval egyidejűleg összegzett jelentést állít össze a Kormány részére a védelmi és biztonsági tervezés
rendszerében készült védelmi és biztonsági tervdokumentum végrehajtásáról, illetve az azonnali intézkedésre
vonatkozó javaslatáról. A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az összegzett jelentést a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter útján terjeszti elő.
12. §

(1) Ha a nyomon követést vagy az értékelést végző azt állapítja meg, hogy a végrehajtás időszakában a stratégiai
tervdokumentumban kitűzött célok megvalósítása már nem érhető el, javaslatot tesz a stratégiai tervdokumentum
felülvizsgálatára és módosítására.
(2) Ha egy védelmi és biztonsági tervdokumentum felülvizsgálatra kerül, és ennek folytán érdemben módosul,
a nyomon követést végző javaslatot tesz a módosuló védelmi és biztonsági tervdokumentumhoz kapcsolódó más
védelmi és biztonsági tervdokumentum felülvizsgálatára és módosítására.

4. A védelmi és biztonsági tervező rendszerben készülő tervdokumentumra vonatkozó szabályok
13. §

(1) A Kormány a Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tervdokumentumra vonatkozó javaslatában az Országgyűlés
részére megfogalmazza a Vbö. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó javaslatát, így különösen:
a)
az ország és a nemzet biztonsági helyzetértékelése alapján elérendő, a védelemmel és biztonsággal
kapcsolatos nemzeti tervezési célt,
b)
a tervezett időtávon belül azonosítja a Magyarországot érintő külső hatást és kockázatot, a belső kihívást és
a fejlődés lehetséges irányát,
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c)
d)
e)

rögzíti a védelmi és biztonsági felkészítés tervezésének stratégiai keretét,
meghatározza a tervezésben részt vevő szervek, szervezetek együttműködésének alapelveit,
meghatározza és értékeli a végrehajtás folyamatában lévő fejlesztési feladatot, illetve a kihívás alapján
azonosítja a védelmi és biztonsági cél eléréséhez szükséges további fejlesztés irányát, valamint
f)
meghatározza a meglévő és elérendő képesség fenntartásával és működtetésével kapcsolatos ágazatokon
átnyúló alapelveket.
(2) A Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tervdokumentum tartalmára vonatkozó javaslatot az előkészítés során
nyilvános véleményezésre kell bocsátani.
(3) A Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tervdokumentumot a külpolitikáért felelős miniszter készíti elő, aki
szükség esetén, de legalább négyévente javaslatot tesz a Kormány részére annak felülvizsgálatára.
14. §

(1) A Nemzeti Biztonsági Stratégia értékeli és meghatározza
a)
a Vbö. 22. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében különösen
aa)
Magyarország alapvető adottságait,
ab)
Magyarország biztonsági érdekeit,
b)
a Vbö. 22. § (4) bekezdés b) és c) pontja tekintetében különösen
ba)
Magyarország biztonsági környezetét, általános biztonsági helyzetét,
bb)
a védelemmel és biztonsággal összefüggő stratégiai célokat,
bc)
a védelmi és biztonsági képesség fejlesztésével megcélzott védendő értéket,
bd)
az ország védelmi és biztonsági helyzetét meghatározó biztonsági kihívást, kockázatot, fenyegetést,
valamint egy lehetséges válság jellemzőit,
c)
a Vbö. 22. § (4) bekezdés d) és e) pontja tekintetében különösen
ca)
Magyarország védelmét és biztonságát elősegítő főbb fejlesztési irányokat, valamint
cb)
mindazon, az a) és b) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódó cselekvési irányt, feladatot és
eszközt, amely szavatolja Magyarország védelmét és biztonságát.
(2) A Nemzeti Biztonsági Stratégia kidolgozásának megkezdéséről a Kormány határoz.
(3) A Nemzeti Biztonsági Stratégiát a külpolitikáért felelős miniszter készíti elő.
(4) A Nemzeti Biztonsági Stratégiát
a)
négyévente,
b)
a biztonsági helyzet változása miatt és
c)
a Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tervdokumentum módosítása, felülvizsgálata után
felül kell vizsgálni.

15. §

(1) Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás meghatározza
a)
mindazon képességfejlesztési célt, amelyet Magyarország védelmi és biztonsági érdekeinek érvényesítése
érdekében el kell érni a tervidőszakban,
b)
Magyarország védelmének megerősítését és biztonságának fenntartását támogató mindazon beavatkozási
irányt, kockázatot és a végrehajtáshoz elengedhetetlen eszközt, amelyet figyelembe kell venni az ágazati
védelmi és biztonsági tervezésnél,
c)
Magyarország védelmi és biztonsági céljai eléréséhez szükséges feladat végrehajtási fázisában
együttműködő szervet, szervezetet és a feladat végrehajtásához szükséges koordináció kapcsán felmerülő
illeszkedési pontot, valamint
d)
az azon ágazathoz kapcsolódó feladatot, amely végrehajtásával az ország eléri a védelem és biztonság
megerősítése terén tervezett célt.
(2) Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás előkészítéséhez az ágazatok irányításáért felelős miniszterek
szakmai javaslatait a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője hangolja össze, és állítja össze
az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás tervezetét.
(3) Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatást
a)
kétévente és
b)
a Nemzeti Biztonsági Stratégia módosítását követően
felül kell vizsgálni.
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16. §

(1) Az Ország Összehangolt Védelmi Tervének összeállítását a Kormány határozatban rendeli el.
(2) Az Ország Összehangolt Védelmi Terve az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatást, a Biztonság- és
Védelempolitika Alapelveit, valamint a Nemzeti Biztonsági Stratégiát alapul véve, a Kormány által meghatározott
elvek mentén, az ágazatok által biztosított szakmai információkat figyelembe véve, hosszú távra készül, és
forrásszükségletet nem tartalmaz.
(3) Az Ország Összehangolt Védelmi Tervét a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve állítja össze az ágazatok
irányításáért felelős miniszterek szakmai javaslatai figyelembevételével.
(4) Az Ország Összehangolt Védelmi Tervét a Védelmi Tanács javaslata alapján a Kormány hagyja jóvá.
(5) Az Ország Összehangolt Védelmi Tervét
a)
a tervrendszer felsőbb szintjén elhelyezkedő irányadó tervdokumentum változása, valamint
b)
a Kormány erre vonatkozó határozata
esetén felül kell vizsgálni.

17. §

(1) A Védelmi és Biztonsági Alapterv és a Védelmi és Biztonsági Intézkedési Terv összeállítását a szervezetet irányító
miniszter normatív utasítással rendeli el.
(2) A Védelmi és Biztonsági Alapterv tartalmazza
a)
a szervezetre vonatkozó védelmi és biztonsági tevékenységgel kapcsolatos fejlesztési, működési és
fenntartási, együttműködéssel kapcsolatos célt és az ez alapján elvégzendő feladatot,
b)
a szervezet irányítása alá tartozó szerv védelmi és biztonsági célját,
c)
a védelmi és biztonsági tevékenységhez tervezett erőforrások elosztását,
d)
a forrásszükséglet pontos meghatározását és felhasználásának ütemezését,
e)
a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételt,
f)
a feladat megvalósítására megállapított határidőt és felelőst, valamint
g)
a nyomon követés szervezeti feladatát.
(3) A Védelmi és Biztonsági Alaptervet a szervezetet irányító miniszter hagyja jóvá.
(4) A Védelmi és Biztonsági Alaptervet
a)
kétévente és
b)
az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás tervdokumentum módosítását, felülvizsgálatát követően
felül kell vizsgálni.
(5) A Védelmi és Biztonsági Intézkedési Terv tartalmazza
a)
a szervezet védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő riasztási és értesítési tervét,
b)
a szervezet különleges jogrend időszaki sajátos működésére vonatkozó szabályt,
c)
a szervezet összehangolt védelmi tevékenység elrendelését követő sajátos működésére vonatkozó szabályt,
d)
a veszélyelhárítási tervet és
e)
a honvédelmi intézkedési tervet.
(6) A Védelmi és Biztonsági Intézkedési Tervet az azt kidolgozó szervezet vezetője hagyja jóvá, és felel annak
alkalmazhatóságáért.

5. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
19. §

(1) A Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tervdokumentumot első alkalommal 2023. március 31-ig kell
az Országgyűlés elé terjeszteni.
(2) A Nemzeti Biztonsági Stratégiát első alkalommal a Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei közzétételét követő
90 napon belül kell a Kormány elé terjeszteni.
(3) Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatást első alkalommal a Nemzeti Biztonsági Stratégia közzétételét követő
90 napon belül kell a Kormány elé terjeszteni.
(4) Az ágazati törvényben és a Kormány rendeletében előírt ágazati, kihívás- vagy fenyegetésközpontú, továbbá
kockázatelemzésen alapuló stratégiát, alaptervet és intézkedési tervet az Integrált Védelmi és Biztonsági
Iránymutatás közzétételét követő 180 napon belül kell az annak elfogadására jogosult elé terjeszteni.
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(5) Az Ország Összehangolt Védelmi Tervét első alkalommal az ágazati törvényben és a Kormány rendeletében előírt
ágazati, kihívás- vagy fenyegetésközpontú, továbbá kockázatelemzésen alapuló stratégia, alapterv és intézkedési
terv jóváhagyását követő 90. napig kell a Kormány elé terjeszteni.
(6) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott védelmi és biztonsági tárgyú tervdokumentumot a Vbö. 22. §
(1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tervdokumentum hatálybalépéséig alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 401/2022. (X. 21.) Korm. rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő
eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. §-ától eltérően, ha a bányavállalkozó – szénhidrogénre
megállapított bányatelek esetén – a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette, de
a kitermelést megkezdte, a bányafelügyelet nem alkalmazza a Bt. 26/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
jogkövetkezményt.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1508/2022. (X. 21.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
1. A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában és 21. § (3) bekezdés b) pontjában,
továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a)
az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2022. évi feladattervét;
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtáskoordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektorát, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Országos Atomenergia Hivatal, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,
a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti
Választási Iroda vezetőjét, hogy a szakterületüket érintően működjenek együtt a védelmi felkészítés és
a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az 1. mellékletben meghatározott feladatok
végrehajtásában.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1508/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz
A védelmi felkészítés 2022. évi feladatterve
1. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló
Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések éves felülvizsgálata az ágazati felelős szervek
bevonásával;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
b)
a védelmi felkészítés 2022. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentés részeként beszámoló készítése
a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének
összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
2023. március 31.
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c)

az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
a NATO terve alapján
2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a komplex válságkezelés képességcéljainak megvalósítása érdekében a vonatkozó feladatok előkészítésében
érintett személyek, valamint a NATO részére felajánlott polgári-katonai-rendvédelmi képességek alapján
a kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése az egyes központi államigazgatási szervek által
megrendezésre kerülő továbbképzéseken, valamint gyakorlatokon, belföldi és külföldi tanfolyamokon,
konferenciákon és munkaműhelyeken;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
b)
a NATO stabilizáció és újjáépítés (S&R) képesség támogatása érdekében a külföldi katonai műveletekhez
kapcsolódó stabilizációs és újjáépítési tevékenységekben részt vevő polgári szakértők jogviszonyával
összefüggésben előterjesztés készítése a Kormány részére;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
c)
az erre a célra kijelölt szervezetek által a fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári
védelmi feladatokra történő felkészítés végrehajtása a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 19–21. §-a alapján.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. A honvédelmi igazgatási felkészítéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási
feladatot ellátók képzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
folyamatos
b)
a megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok közreműködésével a Honvédelmi Minisztérium által irányított
„Országos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó
honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan
c)
a megyei, fővárosi védelmi bizottságok közreműködésével honvédelmi igazgatási felkészítés végrehajtása
a polgármesterek által kijelölt honvédelmi referensek részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2022. december 20.
4. Az ország védelmének és biztonságának rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatosan végrehajtandó feladatok:
a)
a különleges jogrendi és válsághelyzeti szabályozás és működés, továbbá a védelmi és biztonsági igazgatás
fejlesztése, szervezeti szintű, komplex megújításának folytatása;
Felelős:
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
az érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
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b)
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a különleges jogrendi és válságkezelési felkészültség kormányzati szintű összehangolására vonatkozó
szakmai ajánlások előkészítése;
Felelős:
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
folyamatos
c)
a különleges jogrend időszaki felkészüléssel kapcsolatban a különleges jogrend idején bevezetendő
rendkívüli intézkedések jogszabálytervezetei előkészítésének folytatása, figyelemmel a 2022. november 1-jén
hatályba lépő védelmi és biztonsági szabályozás új rendszerére.
Felelős:
az érintett miniszterek
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
folyamatos
5. A létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a létfontosságú rendszerelemek elleni hibrid fenyegetésekkel szembeni, összkormányzati együttműködésen
alapuló védelem tárgyában, valós végrehajtással egybekötött törzsvezetési gyakorlat végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
az érintett miniszterek
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
azonnal
b)
országos munkaműhely megrendezése az Európai Parlament és a Tanács kritikus fontosságú szervezetek
rezilienciájáról szóló Irányelve (CER Irányelv) hazai adaptációjának lehetséges megoldásairól, összhangban
a létfontosságú rendszerelemek hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenállóképességének és védelmének
a növeléséről, az egyes ágazatok közötti együttműködés és információcsere erősítéséről, valamint
az államigazgatási szervek és a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői közötti együttműködésről szóló
kormányzati koncepcióval;
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
2022. december 15.
c)
országos szintű katasztrófavédelmi (iparbiztonsági – létfontosságú infrastruktúra védelmi) kárfelszámolási
együttműködési gyakorlatok megrendezése.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. december 15.
6. A befogadó nemzeti támogatással kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a NATO nagyon magas készenlétű erőire vonatkozó követelmények alapján a befogadó nemzeti támogatás
képességkatalógusának felülvizsgálata, naprakészen tartása, valamint a NATO erők fogadásának,
állomásoztatásának és mozgatásának tervezése érdekében a szükséges adatok megküldése a honvédelmi
miniszternek;
Felelős:
az érintett miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
azonnal
b)
a nemzetközi katonai együttműködés keretében történő csapatmozgásokkal kapcsolatos jogszabályok
felülvizsgálata, javaslat összeállítása a szükséges módosításokra.
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
2022. december 30.
7. A nemzetközi és nemzeti válságkezelési gyakorlatokkal kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a NATO 2022. évi rövid készenléti idejű gyakorlatain (Short Notice Exercise – SNEX) való részvétel nemzeti
feladatainak végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
a NATO tervekkel összhangban
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b)

a NATO 2023. évi stratégiai szintű válságkezelési gyakorlata (CMX 23) és rövid készenléti idejű gyakorlatai
(SNEX) tervezésével és szervezésével kapcsolatos nemzeti feladatok végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
a CMX 23 és a SNEX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO tervekkel összhangban
c)
a NATO 2024. évi CMX gyakorlata tervező konferenciájának magyarországi megrendezésével kapcsolatos
szervezési feladatok végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
a CMX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO tervekkel összhangban
d)
az Európai Unió 2022. évi többszintű, „Multilayer” típusú Integrated Resolve 2022 gyakorlat közösségi,
szövetségi és nemzeti tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
2022. november 30.
e)
katonai és rendvédelmi szakmai közreműködés a területi szintű komplex védelmi igazgatási gyakorlatok
végrehajtásában a megyei, fővárosi védelmi bizottságok tervei alapján;
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2022. december 31.
f)
a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság bázisán komplex civil-katonai gyakorlat végrehajtása
a hibrid fenyegetések elleni védelem megyei szintű alkalmazásának begyakorlásához.
Felelős:
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság elnöke
Határidő:
2022. december 31.
8. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatban az ágazatonként meghatározott, honvédelemben
közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása,
kiegészítése.
Felelős:
az érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
9. A Kormány speciális működési feltételeivel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a)
a Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása és fejlesztése a Kormány által
meghatározott követelményeknek megfelelően;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
a Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében megkezdett törzsvezetési
gyakorlatsorozat V. ütemének előkészítése és végrehajtása, a tapasztalatok kiértékelése, a szükséges
okmányrendszer kidolgozása, aktualizálása;
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
az érintett miniszterek
Határidő:
2022. november 30.
c)
a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer (a továbbiakban: K-600/KTIR) működtetése és fejlesztési
feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján;
Felelős:
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
d)
a K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2022. évi
üzemeltetési közszolgáltatási szerződés megkötése;
Felelős:
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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e)

10.

11.

12.

13.

14.
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a K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2022. évi
fejlesztési közszolgáltatási szerződés megkötése;
Felelős:
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
2022. november 15.
f)
az ágazati informatikai hálózatoknak a kormányzati védett vezetési rendszer fő objektumából történő elérési
feltételeinek fejlesztése a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján.
Felelős:
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
honvédelmi miniszter
az érintett miniszterek
Határidő:
2022. december 31.
A honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az érintett államigazgatási szervek bevonásával –
honvédelmi átfogó, felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottságnál,
valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottságnál, célellenőrzés lefolytatása a Békés Megyei Védelmi
Bizottságnál, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottságnál, a Pest Megyei Védelmi Bizottságnál,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottságnál, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottságnál valamint
a Zala Megyei Védelmi Bizottságnál, továbbá témaellenőrzés lefolytatása a Tolna Megyei Védelmi Bizottságnál.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
technológiai és ipari miniszter
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2022. december 20.
Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2023. évi feladattervének összeállítása
érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.
Felelős:
az érintett miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
azonnal
A 11. pont szerinti javaslatok alapján a Kormány részére előterjesztés készítése a 2023. évre tervezett védelmi
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2022. december 1.
A Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részére
a 2022. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források – elszámolási és
a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.
Felelős:
az érintett miniszterek
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2023. február 15.
A 13. pont szerinti tájékoztatók alapján jelentés készítése a Kormány számára a védelmi felkészítés 2022. évi
feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, továbbá
az „a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása” jogcímeken biztosított előirányzatok – elszámolási és
a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2023. március 31.
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A Kormány 1509/2022. (X. 21.) Korm. határozata
a geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány a geotermikus energiahasznosítás felhasználásának növelése érdekében
1. egyetért azzal, hogy a geotermikus energia kinyerésére és energetikai célú hasznosítására irányuló
tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési, felügyeleti hatásköröket egységesen a bányafelügyelet lássa el,
az eljárások egyszerűsítésével;
2. egyetért azzal, hogy szükséges felülvizsgálni a geotermikus energiahasznosítás szabályozási környezetét, különös
figyelemmel a geotermikus energiahasznosításra irányuló beruházások gyorsabb, szakmailag megalapozott
előkészítését biztosító hasznosítási modell kidolgozására;
3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
bevonásával, valamint a belügyminiszter és az agrárminiszter közreműködésével – gondoskodjon az 1. pont
végrehajtása érdekében szükséges jogszabályok előkészítéséről és a Kormány részére történő benyújtásáról;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
belügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
bevonásával – vizsgálja meg a geotermikus energiahasznosításra irányuló fejlesztések, beruházások ösztönzésének
lehetőségeit;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. november 30.
5. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
javaslata alapján – terjessze a Kormány elé a geotermikus energiahasznosítás növelését megalapozó, illetve
támogató komplex kutatási programmal kapcsolatos intézkedéseket;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. november 30.
6. felkéri a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét, hogy működjön közre a 3. és 4. pont szerinti
feladatok végrehajtásában, valamint tegyen javaslatot az 5. pont szerinti komplex kutatási programra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozata
a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról
A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) jóváhagyott előirányzatok 1. melléklet
szerinti felosztásával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 497 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati
célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági
felkészülés központi kiadásai jogcím terhére, a 2. melléklet szerint;
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Felelős:

pénzügyminiszter
az érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
b)
1 990 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium
fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés
előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
jogcím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet tekintetében a 2. pont b) alpontja
szerint biztosított előirányzatból a honvédelmi miniszter saját hatáskörben kezdeményezi a Honvédelmi
Minisztérium vonatkozásában a feladatokhoz rendelt 1 505 700 000 forint előirányzat belső átcsoportosítását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz
A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2022. évi költségvetési törvényben
jóváhagyott előirányzatok felosztása
A

B

C

Felelős

Feladat

Részfeladat

D
Jóváhagyott

1.

előirányzat
(forint)

Médiaszolgáltatástámogató és
Vagyonkezelő Alap

5 000 000

2.

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

12 000 000

3.

Az elavult
műsorinformatikai
eszközök, stúdió
munkaállomások cseréje
Egyéni védőeszközök
beszerzése

3 000 000

4.

Országos Bírósági
Hivatal

Honvédelmi
feladatok
támogatása

Honvédelmi
feladatok
támogatása

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

I. Országgyűlés
17 000 000

VI. Bíróságok
3 000 000

6958

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 170. szám

A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

Miniszterelnökség

Honvédelmi
feladatok
támogatása

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

Fővárosi, megyei,
helyi védelmi
bizottságok
normatív
működési
támogatása

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

120 000 000

Fővárosi, megyei,
helyi védelmi
bizottságok
lakosságarányos
támogatása

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

30 000 000

Fővárosi, megyei,
helyi védelmi
bizottságok cél
támogatása

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

79 000 000

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
honvédelmi
igazgatási
tanfolyamai
támogatása

Kormánytisztviselők
honvédelmi igazgatási
képzésének támogatása

1 000 000

5.

6.

7.

8.

9.

3 500 000

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

XI. Miniszterelnökség
233 500 000
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

Agrárminisztérium
10.

11.

Honvédelmi
feladatok
támogatása

Állami Céltartalékban
lévő készletek fenntartási
(tárolási) költségeinek
támogatása

3 500 000

A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal laboratóriumi
műszerpark
modernizációja

5 500 000

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

XII. Agrárminisztérium
9 000 000
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

Honvédelmi Igazgatási
Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport
támogatása

500 000

500 000

13.

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

4 000 000

14.

A kormányzati
szereplőkkel történő
infokommunikációs
összeköttetés fejlesztése,
eszközbeszerzés

8 000 000

15.

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

4 000 000

16.

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

500 000

17.

A Belügyminisztérium
részére a BM Állami
Céltartalék fenntartására

2 500 000

12.

Honvédelmi
Minisztérium

Belügyminisztérium
18.

Honvédelmi
igazgatási
feladatok
támogatása

Honvédelmi
feladatok
támogatása

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

XIII. Honvédelmi
Minisztérium
17 500 000

XIV.
Belügyminisztérium
58 000 000
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

2 000 000

19.

A Belügyminisztérium
egészségügyi
háttérintézményeinek
védelmi feladatokért
felelős kollégáinak
képzése

5 000 000

20.

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

1 500 000

21.

A terrorizmust elhárító
szervnek a védett
személyek
CBRN mentesítésének
elősegítésére

3 000 000

22.

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

4 000 000

23.

A Rendőrség honvédelmi
igazgatási feladatainak,
válságreagálási
gyakorlatainak,
konferenciáinak
támogatására

3 000 000

24.

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

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

6962
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

4 000 000

25.

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

5 000 000

26.

Az Országos
Mentőszolgálat
védelmi felkészítésének
támogatása

20 000 000

27.

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

2 000 000

28.

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

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

6963
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

2 000 000

29.

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

1 000 000

30.

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

1 000 000

31.

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

2 000 000

32.

Az Országos
Idegenrendészeti
Főigazgatóság
Központi Ügyelet
védelmi igazgatási
típusú fejlesztésének
folytatására

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

6964
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

Pénzügyminisztérium Honvédelmi
feladatok
33.
támogatása

34.

Technológiai és Ipari
Minisztérium
35.

Gazdaságfelkészítés
feladatainak
támogatása

36.

1 000 000

Műveleti központ
fejlesztése,
honvédelmi feladathoz
elengedhetetlen
eszközök, felszerelések
beszerzése

1 000 000

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

100 000 000

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

5 000 000

Költségvetési fejezet
és forint összesen

XV.
Pénzügyminisztérium
2 000 000

XVII. Technológiai és
Ipari Minisztérium
105 000 000

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

Honvédelmi
feladatok
támogatása

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

1 000 000

XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium
1 000 000

Kulturális és
Innovációs
Minisztérium

Honvédelmi
feladatok
támogatása

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

6 000 000

XX. Kulturális
és Innovációs
Minisztérium
6 000 000

37.

38.

Honvédelmi igazgatási
feladatok, konferenciák
támogatása, komplex
védelmi gyakorlatok
szervezése

E

6965
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A

B

C

D
Jóváhagyott

1.

Felelős

Feladat

Részfeladat

előirányzat
(forint)

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

4 000 000

39.

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

3 000 000

40.

Az Alkotmányvédelmi
Hivatal tartalék vezetési
pontjának kialakítását
támogató fejlesztések
előkészítésére

3 000 000

41.

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

5 000 000

42.

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

30 000 000

43.
Összesen:

Honvédelmi
feladatok
támogatása

497 000 000

E
Költségvetési fejezet
és forint összesen

XXI. Miniszterelnöki
Kabinetiroda
45 000 000

497 000 000
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2. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.

K1
K2
K3
K1
K2
K3
K6

14
K3
XII.
1
K3
2

K6

XIII.
1
198279

2
K3

2

K3

XIV.
003704

1

294479

4

K3

003737

5

001580

7
10

001711

12

001755

K3
K6
K3
K3
K3
K3

13

K3
K6

XV.
006343

1
K3
XVII.

280645

1
K3

20
36
386673

1
K5

XVIII.
004107

1
K3

XX.
005214

következő évre
áthúzódó hatása

forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

17 000 000

Dologi kiadások

3 000 000

1
K3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dologi kiadások
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Beruházások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Dologi kiadások
Magyar Honvédség
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Terrorelhárítási Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Büntetés-végrehajtás
Dologi kiadások
Rendőrség
Dologi kiadások
Országos Mentőszolgálat
Dologi kiadások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dologi kiadások
Beruházások
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Technológiai és Ipari Minisztérium
Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások

-1/2-

1 900 000
797 000
803 000
6 722 952
1 120 048
83 370 000
137 787 000
1 000 000

3 500 000
5 500 000

4 000 000
13 500 000

4 500 000
1 500 000
5 000 000
3 000 000
11 000 000
5 000 000
24 000 000
2 000 000
2 000 000

2 000 000

5 000 000

100 000 000

1 000 000

6 000 000
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002994

A módosítás
Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

12

198291

Egyéb működési célú kiadások

K3
1

004273

A módosítás
jogcíme

Bíróságok

XI.

304191

KIADÁSOK
Kiemelt előírányzat
neve

Jogcím
név

Bíróságok

1

015558

Jogcím
csop.
név

K5

VI.

294502

Alcímnév

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás

1

209126

Címnév

Országgyűlés

11
303580

004240

Fejezetnév

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda

1

000648

K3

4

019370

5

235006

3 000 000

Dologi kiadások

4 000 000

Dologi kiadások

3 000 000

Nemzeti Információs Központ
K3

8

35 000 000

Beruházások
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K3

6
XIII.

Dologi kiadások
Alkotmányvédelmi Hivatal

K6

2
48

388039

1
K5

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Egyéb működési célú kiadások

-497 000 000

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

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előírányzat
neve

A módosítás
jogcíme

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előírányzat
neve

A módosítás
jogcíme

A módosítás
Módosítás
(+/-)

következő évre
áthúzódó hatása

Módosítás
(+/-)

következő évre
áthúzódó hatása

forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezetszám
VI.

209126

XI.

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

1
1
12
14

294502
015558
304191
XII.

004240
004273

XIII.

1
2
1

198279
198291

2
2
XIV.

003704
294479
003737
001580
002994
001711
001755

1
4
5
7
10
12
13
XV.

006343

1

XVII.
280645

1
20

36

386673

1
XVIII.

004107

1
XX.

005214

1
XXI.

355806
000648
019370
235006

1
4
5
6
XIII.
8

2
48
388039
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

1 példány

1

Bíróságok

Bíróságok
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Magyar Honvédség
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
Országos Mentőszolgálat
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Technológiai és Ipari Minisztérium
Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kulturális és Innovációs Minisztérium igazgatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Információs Központ
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

A módosítás
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XXI.
355806

forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

3 000 000
3 500 000
229 000 000
1 000 000
3 500 000
5 500 000

4 000 000
13 500 000
4 500 000
6 500 000
3 000 000
11 000 000
5 000 000
24 000 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000

100 000 000
1 000 000
6 000 000
35 000 000
3 000 000
4 000 000
3 000 000

-497 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen:

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

I. negyedév

497 000 000

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

497 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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-2/2-

6968

3. melléklet az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XXI.
20

1

347762

28
K3
XIII.
8
2
48

388040

2
K5

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

Fejezetszám

egyedi
azonosító

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előírányzat
neve

Jogcím
név

A módosítás
jogcíme

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
Egyéb működési célú kiadások

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

következő évre
áthúzódó hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítás

forintban
A módosítást elrendelő

A módosítás
Módosítás
(+/-)

485 000 000

-485 000 000

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előírányzat
neve

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előírányzat
neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

következő évre
áthúzódó hatása

Módosítás
(+/-)

következő évre
áthúzódó hatása

jogszabály/
határozat száma

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

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

XXI.
20

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

347762

28
XIII.
8

2
48
388040
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

2

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

A módosítás

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

485 000 000

-485 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
I. negyedév

Összesen:

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

485 000 000

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév
485 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

