
 

 

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Miniszter álláspontjának.  

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!  

A tervezet előterjesztője 



A munkaanyag nem tekinthető a minisztérium hivatalos álláspontjának. 

 

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

…/2013. (…) 

 

KIM rendelete 

 

a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi 

feladatokról 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – 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 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a 

következőket rendelem el: 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

 

a)  ágazat: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) és az 

ágazathoz tartozó szervezetek;  

b)  ágazathoz tartozó szervezetek: a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása 

alá tartozó szervek; 

c)  különleges működési rend: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi 

helyzet vagy a váratlan támadás időszakában, az ágazat működése érdekében bevezetett 

szabályok rendszere (a továbbiakban: KMR); 

d)  Védett Külügyi Hálózat: a Külügyminisztérium által a KIM-ben működtetett minősített 

adat továbbítására szolgáló informatikai rendszer. 

 

2. § (1) A miniszter az ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának 

megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik 

 

a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: ágazati honvédelmi 

munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,  

b) a KIM a KMR esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó tervek 

elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és 

szállítókapacitási igények felméréséről. 

 

(2) A miniszter közreműködik az ágazat védelmi tervezési rendszerének kialakításában, 

működtetésében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 

3. § A miniszter az általa kijelölt állami vezetők útján az ágazat honvédelmi feladatainak 

végrehajtása érdekében gondoskodik 
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a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről, 

b)   a KIM és az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges 

mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról, 

c)   a KIM központi épületében a Védett Külügyi Hálózat működtetéséhez szükséges 

feltételek biztosításáról, 

d)   a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez 

szükséges feltételek biztosításáról, 

e)   a KIM-en belüli értesítési-riasztási rendszer, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben 

történő működtetéséről,  

f)   a KIM és az ágazathoz tartozó szervezetek Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében 

meghatározott feladatok végrehajtására történő felkészüléséről, 

g)   az ágazathoz tartozó szervezetek által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és 

azok rendelkezésre állásáról, 

h)   a közigazgatási informatikai rendszer KMR idején történő működtetésének biztosítása 

érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról, 

i)   az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról. 

 

4. § (1) A kijelölt állami vezetők, az ágazathoz tartozó szervezetek vezetői javaslatára 

kijelölik az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős 

szervezeti elemeket, személyeket. 

 

(2) A KIM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy 

a)   figyelemmel kíséri az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését, az erről szóló 

honvédelmi intézkedési tervek összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását, az ágazathoz 

tartozó szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi 

gyakorlatokon való részvételét, 

b)   közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének 

kialakításában, működtetésében, 

c)   figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az 

ellátását, és 

d)   közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott 

feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források 

felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés 

következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének 

összeállításában. 

 

(3) Az ágazathoz tartozó szervezetekben az (1) bekezdés szerinti kijelölt személy 

gondoskodik arról, hogy  

a)  az ágazaton belül az egyes szervezetekben a honvédelmi intézkedési terv (továbbiakban: 

terv) végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint 

begyakorolja, továbbá 

b) a terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak. 

 

(4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport 

a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a 

végrehajtását, és 

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában. 
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5. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezetekben a 4. § (1) bekezdés szerint kijelölt személyek 

készítik elő a honvédelmi intézkedési terveket, továbbá gondoskodnak azok rendszeres 

felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításuk előkészítéséről. 

(2) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, azok módosításait a 

miniszter hagyja jóvá. 

(3) A tervek tartalmazzák a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi 

feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi 

erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat. 

 

6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokat (a továbbiakban: kormányhivatalok) vezető 

kormánymegbízottak a kormányhivatalok honvédelmi feladatainak megszervezése és 

végrehajtása érdekében gondoskodnak 

 

a) a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egységek kijelöléséről, a 

feladatok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséről, 

b) a kormányhivatalokon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az ügyeleti 

szolgálat biztosításáról, 

c) a kormányhivatalok KMR-ben való működőképességének fenntartására vonatkozó, 

valamint a honvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb intézkedési tervek 

elkészítéséről és jóváhagyásra történő felterjesztéséről, 

d) a c) pont szerinti tervek időszakos felülvizsgálatáról és a szükséges módosítások 

elvégzéséről, 

e) a kormányhivatalok számára a KMR idején szükséges anyagi, eszköz-, elhelyezési és 

szállítókapacitási igények felméréséről, 

f) KMR idején a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba 

helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról, 

g) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok teljesítéséről, 

h) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, és 

i) a kormányhivatalok személyi állományának a honvédelmi feladatokra való 

felkészítéséről. 

 

(2) A kormányhivatalok közreműködnek 

 

a) az ország fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, 

b) a honvédelmi célból létfontosságú infrastruktúra védelmében, 

c) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, és 

d) a honvédelmi célú felkészítések végrehajtásában. 

 

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2013. október 

 

 

Dr. Navracsics Tibor 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
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INDOKOLÁS 

 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (Hvt.) 81. § (3) bekezdése felhatalmazza a 

minisztereket, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben 

szabályozzák az ágazati honvédelmi feladatokat. 

 

A Hvt. 1. § (1) bekezdése szerint a honvédelem nemzeti ügy. A Hvt. ezért rendelkezik a 

honvédelmi miniszter és a honvédelemben közreműködő szervek – ezen belül a közigazgatási 

és igazságügyi miniszter által irányított, felügyelt szervek – honvédelmi feladatainak 

ellátásáról is. 

 

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 a fentiekhez képest a központi államigazgatási szervek 

honvédelmi tevékenységének szabályait állapítja meg, amely norma mellett a NATO 

Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer 

rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 

278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet is a honvédelmi feladatokról rendelkezik. 

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó ágazati honvédelmi 

feladatokról szóló KIM rendelet tervezete a fentieknek megfelelően tételesen rögzíti a 

közigazgatási és igazságügyi területért felelős miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó 

szervek honvédelmi feladatainak ellátására vonatkozó részletszabályokat. Az ágazat 

honvédelmi feladatainak végrehajtását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egysége koordinálja.  

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

0

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény (Hvt.) felhatalmazza a minisztereket, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 

szabályozzák az ágazati honvédelmi feladatokat, míg a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. 

határozat értelmében valamennyi miniszternek ki kell dolgoznia az ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletét.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
VI.BIZT/128/1/2013.

1 nap

előterjesztés a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi 

feladatokról szóló KIM rendeletről 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény (Hvt.) felhatalmazza a minisztereket, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 

szabályozzák az ágazati honvédelmi feladatokat, míg a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. (VI. 1.) Korm. 

határozat értelmében valamennyi miniszternek ki kell dolgoznia az ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletét.
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közigazgatási és igazságügyi miniszter

jogszabály-alkotás

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

A végrehajtás  személyi és szervezeti feltételei egyaránt rendelkezésre állnak.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

-

-

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: Dr. Szegedi Piroska személyügyekért felelős helyettes államtitkár
…………………………………….

0

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


