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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RENDELTETÉSE 

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (a továbbiakban: 
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I. FEJEZET 

AZ MH RKKK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE ÉS FŐ FELADATAI 

1.1. Az MH RKKK jogállása, működéssel kapcsolatos alapadatai: 

1.1.1. A honvédelmért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a honvédelemről és 

 a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

 intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 39. § (1) 

 bekezdése alapján, - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

 törvény 8/A. §- ra - 2013. március 1-jei hatállyal, a Magyar Honvédség 

 hadrendjébe tartozó költségvetési szervet alapított.  

 Alapító okiratának száma: 15-5/2019/p; 2019. április 10. napján kelt, 2019. április 

 17. napjától alkalmazandó. 

1.1.2. A költségvetési szerv megnevezése: 

 Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ 

1.1.3. Rövidített megnevezése: MH RKKK 

1.1.4. Angol nyelvű megnevezése: 

 Hungarian Defence Forces Recreation, Training and Conference Centre  

1.1.5. Angol nyelvű rövidített megnevezése: HDF RTCC 

1.1.6. A költségvetési szerv székhelye:  

 8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1. 

1.1.7. A költségvetési szerv telephelyei: 

 Csapatpihenő, 8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1/a. 

 Honvéd Kemping, 8174 Balatonkenese, Kikötő út 138. 

1.1.8. A költségvetési szerv levelezési címe:  

 8174 Balatonkenese, Pf.: 23. 

1.1.9. Az MH RKKK jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, ezred jogállású 

 katonai szervezet. 

1.1.10. Az MH RKKK állománya a Honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből a 

 Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önálló állománytáblás szervezetek 

 részére biztosított létszámkeretbe tartozik. 

1.1.11. Számlavezetője: Magyar Államkincstár  

1.1.12. Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00332914-00000000 

1.1.13. Adóigazgatási azonosító száma: 15811394-2-51 

1.1.14. PIR-törzsszáma: 811394 

1.1.15. Az MH RKKK-val a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a 

 továbbiakban Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, 

 a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a 

 továbbiakban:  Haj.) hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazottak és a munka 

 törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá 

 tartozó munkavállalók  állnak jogviszonyban. 
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1.1.16. Az MH RKKK irányító szerve: a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a 

 továbbiakban: MHP), melynek székhelye:  

 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. 

1.1.17. Az MH RKKK a Magyar Honvédség parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) 

 közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik, feladatait a jogszabályok, közjogi 

 szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések, az MH szabályzatai, valamint 

 a hatályos parancsnoki intézkedések és parancsok alapján hajtja végre. 

1.1.18. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Szervezeti és Működési 

 Szabályzatában meghatározott katonai vezető koordinálja az MH pihentetéssel, 

 rekreációval kapcsolatos feladatok végrehajtását, ellenőrzését. Az MH RKKK 

 rekreációs tevékenységének szakmai felügyeletét az MHP Személyzeti 

 Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) látja el. 

1.1.19. Az MH RKKK főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 842211 Honvédelem ágazati feladatai. 

1.1.20. Az MH RKKK alaptevékenysége: Az MH alaprendeltetéséből adódó feladatainak 

 támogatása, a honvédelmi szervezetek állományának és családtagjainak 

 pihentetése, egészségmegőrzése és rekreációja, valamint a nemzetközi jog 

 szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.  

1.1.21. Az MH RKKK közfeladata a Hvt. 36. §-ában, más jogszabályokban, közjogi 

 szervezetszabályozó eszközökben, valamint a hatályos alapító okiratban és belső 

 rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása. 

1.1.22. Az MH RKKK alaptevékenységének a kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

1.1.23. Az MH RKKK vezetője a parancsnok. A parancsnokot az MH PK javaslata alapján 

 a miniszter nevezi ki és menti fel. 

1.1.24. Az MH RKKK ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztéshez kapcsolódó 

 feladatait a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) látja el. 

1.1.25. A logisztikai gazdálkodási tevékenység szakmai irányítását az MHP Logisztikai és 

 Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF) látja el. 

1.1.26. A működéshez szükséges egyes infrastrukturális, logisztikai feltételeket a HM 

 fejezet béke és békétől eltérő időszaki Logisztikai Utaltsági Rendjében (a 

 továbbiakban: LUR) kijelölt szervezetei biztosítják. 

1.1.26.1. Az MH RKKK a gazdálkodásának rendjét és az előirányzatok felhasználásának 

módját a vonatkozó jogszabályokkal és belső rendelkezésekkel összhangban 

határozza meg. Az MH RKKK intézményi gazdálkodásának területén a logisztikai 

gazdálkodás tekintetében a gazdasági vezetői feladatokat az MH RKKK 

parancsnok irányítása és felügyelete mellett a Logisztikai Részleg,  részlegvezető 

látja el. 

1.1.27. Az MH RKKK pénzügyi gazdasági vezetői feladatait a jóváhagyott pénzügyi és 

 számviteli utaltsági rend alapján az MH RKKK Gazdálkodás Támogató és Pénz

 ügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: GTPER) vezető pénzügyi referens főtisztje 

 látja el, melynek szakmai irányítását az MHP Pénzügyi Gazdasági Főnökség (a 

 továbbiakban: MHP PGF) végzi. 

1.1.28. Az MH RKKK – mint költségvetési szerv – nyilvántartásba vételét a Magyar 

 Államkincstár végzi. 
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1.1.29. Az MH RKKK engedélyezett létszámát a 2/1/11. számú állománytábla tartalmazza. 

1.2. Az MH RKKK rendeltetése: 

1.2.1. Az MH igényjogosult állománya és családtagjainak pihentetésének, egészségmeg-

 őrzésének, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai 

 Nemzetbiztonsági Szolgálat, az MH katonai szervezetei és a tárca részét képező, a 

 miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény és gazdálkodó 

 szervezet (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) szakmai továbbképzési 

 rendezvényeinek biztosítása. Közreműködés a pihentetés, az egészségmegőrzés 

 színvonalának emelésében. A rekreációs intézményhálózat gazdaságos 

 működtetése érdekében pihentetési férőhely-gazdálkodás végzése. 

1.2.2. Kétoldalú szerződések alapján a devizamentes csere- és nemzetközi, valamint ifjú-

 sági pihentetés tervezése, szervezése és végrehajtása. Táborok, kulturális 

 programok, nyári gyermekpihentetési turnusok megszervezése. A szolgáltatásokat 

 igénybe vevő honvédelmi szervezetek kiképzési, továbbképzési jellegű és egyéb 

 rendezvényeinek biztosítása. 

1.3. Az MH RKKK feladatai: 

1.3.1. Tervezi és végzi az MH RKKK készenlét fenntartásának és fokozásának (a 

 továbbiakban: KFR) előírt feladatait. 

1.3.2. Elvégzi a kijelölt szolgálatai működtetésével kapcsolatos jelentési feladatokat, az 

 elöljáró által meghatározott rendben, végrehajtja az MH műveleti vezetési rendsze-

 rének működtetésével és az elöljáró különleges jogrend időszakában kialakításra 

 kerülő vezetési szervezetei megalakításában történő közreműködést. 

1.3.3. Végrehajtja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben (a továbbiakban: 

 HKR), az elöljáró tervében előírt általános és szakfeladatokat, továbbá a kijelölt 

 szolgálatok meghatározott feladatrendszerben történő megszervezését és 

 működtetését. 

1.3.4. Ellátja a jogszabályokban előírt környezet-, tűz-, munka- és balesetvédelmi felada-

 tokat. 

1.3.5. Elvégzi az alaprendeltetés körében elrendelt feladatok végrehajtásához szükséges 

 logisztikai támogatás tervezését és az anyagigénylések felterjesztését. 

1.3.6. Az alaptevékenység keretében, a rekreáció kiszolgálása érdekében, a 

 rendelkezésére álló szabad kapacitás kihasználásával, élelmezést és ellátást 

 biztosító egységeket működtet, szállóférőhelyet értékesít, rendezvényeket 

 szervez, játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőséget biztosít. 

1.3.7. Az alaptevékenység keretében végzi a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai 

 kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a 

 rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendeletben és a kiképzési-, 

 oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a 

 regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM 

 utasításban szereplő igényjogosult állomány és családtagjai pihentetésének, 

 valamint a honvédelmi szervezetek katonai kiképzési és oktatási 

 rendezvényeinek kiszolgálását. 

1.3.8. Végrehajtja a katonai szervezet alaptevékenységéből fakadó irányítási, jelentési és 

 műveleti feladatokat. Kidolgozza az ehhez szükséges vezetési okmányokat, 

 terveket, jelentéseket és beszámolókat. 
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1.3.9. Kiépíti és működteti a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Operatív Belső 

 Kontroll Rendszert (a továbbiakban: OBKR). 

1.3.10. Működteti az MH RKKK Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszerét. 

1.3.11. Működteti az MH RKKK Egészségügyi Részlegét, amelynek feladata az alap- 

 egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi ellátás koordinálása, a tervezett 

 egészségügyi biztosítási feladatok és elsősegélynyújtási feladatok elvégzése. 
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II. FEJEZET 

AZ MH RKKK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSÉNEK RENDJE 

2.1. Az MH RKKK szervezeti felépítése: 

2.1.1. Vezető Szervek 

2.1.1.1. Parancsnokság 

2.1.1.1.1. Parancsnok 

2.1.1.1.2. Központvezető-helyettes 

2.1.1.1.3. Vezénylő zászlós 

2.1.1.2. Törzs 

2.1.1.2.1. Törzsfőnök 

2.1.1.2.2. Hadműveleti Részleg 

2.1.1.2.3. Informatikai Részleg 

2.1.1.2.4. Ügyviteli Részleg 

2.1.1.3. Személyügyi Részleg 

2.1.1.4. Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra 

2.1.1.5. Logisztikai Részleg 

2.1.2. Végrehajtó Szervek 

2.1.2.1. Beszerzési Részleg 

2.1.2.2. Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg 

2.1.2.2.1. Étterem 

2.1.2.2.2. Büfék - Parti egységek 

2.1.2.2.3. Cukrászat 

2.1.2.3. Rekreációs Részleg 

2.1.2.4. Szállodák 

2.1.2.4.1. Hotel Platán (Parti Villák) 

2.1.2.4.2. Hotel Napfény 

2.1.2.4.3. Hotel Sirály 

2.1.2.4.4. Hotel Aranyhíd 

2.1.2.4.5. Faházak 

2.1.2.5. Rendezvényszervező és Biztosító Részleg 

2.1.2.6. Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg 

2.1.2.7. Kertészet 

2.1.2.8. Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg 

2.1.2.8.1. Logisztikai Raktárak 

2.1.2.8.2. Élelmezési Raktár 
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2.1.2.9. Bázis Üzemeltető Csoport 

2.1.2.10. Egészségügyi Részleg 

2.1.2.11. Portás Részleg 
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2.2. Az MH RKKK szervezeti ábrája 
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2.3. Az MH RKKK vezetésének általános rendje: 

2.3.1. Az MH RKKK-t a Hvt. 48. § -ban foglaltaknak megfelelően egyszemélyi vezetőként 

 – a parancsnok vezeti. 

2.3.2. A parancsnok szolgálati elöljárója az MH RKKK hivatásos, szerződéses és tartalékos 

 katona állományának, továbbá a honvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók 

 hivatali felettese. 

2.3.3. Sorszámos parancs, intézkedés kiadására a parancsnok jogosult. A központvezető-

 helyettes csak a parancsnok tartós távollétében, akadályoztatása esetén – annak 

 nevében – jogosult sorszámos parancs, intézkedés kiadására. A parancsnok és a 

 központ vezető-helyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a törzsfőnök 

 jogosult  - a parancsnok nevében – sorszámos parancs, intézkedés kiadására. 

2.3.4. Az MH RKKK képviseletére a parancsnok jogosult. 

2.3.5. Az MH RKKK biztonsági vezetője – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyetértésével 

 – MH RKKK Vezető szervek, Törzs, törzsfőnök. A parancsnok által átruházott ha

 táskörben eljárva parancsadási, illetve utasítási joggal gyakorolja a parancsnok minő-

 sített adat védelmére vonatkozó jogosítványait. Ennek keretében a minősített adatok 

 védelmével kapcsolatos szabályozási, ellenőrzési, valamint személyi-, fizikai-, 

 adminisztratív- és elektronikus biztonság körébe tartozó feladatokat lát el. Parancsban 

 kijelölt helyettes biztonsági vezető a Hadműveleti Részleg, részlegvezető. 

2.3.6. Az MH RKKK szervek működésének koordinálása a központvezető-helyettes és a 

 törzsfőnök, valamint a részlegvezetők útján valósul meg. A központvezető-helyettes 

 a parancsnok távolléte, vagy akadályoztatása esetén biztosítja az MH RKKK 

 folyamatos működését. A törzsfőnök közvetlenül irányítja az alárendeltségébe tartozó 

 részlegek munkáját. 

2.3.7. A napi parancsnoki eligazításon résztvevők a parancsnokság állománya és a részleg

 vezetők. Időpontja hétfő kivételével minden munkanap 07:45. 

2.3.8. A heti parancsnoki értekezleten résztvevők a parancsnokság állománya és a részleg

 vezetők. Időpontja minden pénteken 07:45. 
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III. FEJEZET 

AZ MH RKKK VEZETŐINEK FELADATAI 

3.1. Parancsnok: 

 A parancsnok közvetlenül az MH PK-nak van alárendelve. Szolgálati elöljárója és 

 hivatali felettese az MH RKKK teljes személyi állományának. Feladatkörét, 

 kötelességeit és a hatáskörét a Hvt. 48. §-ában, valamint a 24/2005. (VI.30) HM 

 rendelettel kiadott s többször módosított, a Magyar Honvédség Szolgálati 

 Szabályzata (Ált/23.) (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 20-23., 80. és 81. 

 pontjaiban foglaltak határozzák meg. 

3.1.1. Közvetlen alárendeltségébe tartozik: 

 a központvezető-helyettes; 

 a vezénylő zászlós; 

 a belső ellenőr főtiszt; 

 a jogász; 

 a főelőadó; 

 a főelőadó (kommunikáció); 

 az előadó; 

 az előadó (munkavédelemi); 

 a törzsfőnök (Hadműveleti Részleg, Informatikai Részleg, Ügyviteli Részleg, 

Portás Részleg); 

 a Személyügyi Részleg, részlegvezető; 

 a GTPER, vezető pénzügyi referens főtiszt; 

 a Logisztikai Részleg, részlegvezető (Logisztikai Támogató és Biztosító 

Részleg); 

 a Beszerzési Részleg, részlegvezető; 

 a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

 a Rekreációs Részleg, részlegvezető, 

 a Szállodák, szállodaigazgató; 

 a Rendezvényszervező és Biztosító Részleg, részlegvezető; 

 a Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

 a Kertészet, részlegvezető; 

 a Bázis Üzemeltető Csoport 

 az Egészségügyi Részleg, részlegvezető; 
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3.1.2. A parancsnok a katonai szervezet élén álló egyszemélyi vezetőként felelős: 

3.1.2.1. A szervezet alaptevékenységéből, kiegészítő tevékenységből adódó feladatok és 

 kötelezettségek maradéktalan ellátásáért, az MH RKKK működésének mindenoldalú 

 biztosításáért a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a 

 belső rendelkezésekben előírtaknak megfelelő törvényes működéséért. 

3.1.2.2. Az MH RKKK hadrafoghatóságáért, a KFR feladataiért, az MH RKKK részére meg-

 határozott feladatok és elöljárói követelmények maradéktalan teljesítéséért, az alap- 

 rendeltetésből adódó feladatokra való felkészülésért. 

3.1.2.3. Az ehhez szükséges személyi állomány meglétéért, kiképzettségéért, és az MH 

 vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló, 

 szabályzókban meghatározott szolgálatok működtetéséért. 

3.1.2.4. A személyügyi rendelkezések érvényre juttatásáért, a törvényességért, a katonai élet 

 szervezettségéért és rendjéért, a személyi állomány szolgálati, munka- és 

 életkörülményeinek állapotáért. 

3.1.2.5. Sorszámos rendelkezés kiadásáért, a minősített adatok védelmi feltételeinek 

 kialakításáért. 

3.1.2.6. Az MH RKKK műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszerének szabályos működtetésé-

 ért. 

3.1.2.7. Az MH RKKK OBKR kiépítéséért, működtetéséért. 

3.1.2.8. Az MH RKKK-nál integritásirányítási rendszer kialakításáért, működtetéséért. 

3.1.2.9. Az MH RKKK államháztartási belső ellenőrzésének megszervezéséért, szervezeti és 

 funkcionális függetlenségének biztosításáért, valamint hatékony működtetéséért és 

 fejlesztéséért. 

3.1.2.10. Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

 követelményeknek megfelelő ellátásáért, a katonai szervezet gazdálkodásában a 

 szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a 

 gazdálkodás elveinek, szabályainak betartásáért. 

3.1.2.11. A tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és 

 annak hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, 

 az intézményi számviteli rendért, mindazon területek ellenőrzéséért, ahol az 

 MH RKKK tevékenysége folytán pénzfelhasználás történt. 

3.1.2.12. A kártérítési eljárások lefolytatásáért. 

3.1.2.13. A LUR szerinti MH RKKK-t ellátó szervezet vezetőivel együttműködve az utaltsági 

 rendből adódó feladatok vezetéséért, koordinálásáért. 

3.1.2.14. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

 alapján előírt vagyonnyilatkozat megtételéért. 

3.1.2.15. A munkaköri leírások meglétéért. 

3.1.2.16. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

 biztosításáért és folyamatos fenntartásáért. 

3.1.2.17. Az MH RKKK szervezetének, használt eszközeinek, létesítményeinek és 

 tevékenységének sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

 munkavédelmi előírások meghatározásáért, ezek betartásának teljesüléséért.  
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3.1.3. Feladatai: 

3.1.3.1. Követelménytámasztóan és következetesen vezeti az MH RKKK szervezetét. 

3.1.3.2. Irányítja az alakulat alaptevékenységéből adódó feladatok és kötelezettségek 

 ellátását, a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső 

 rendelkezésekben előírtaknak megfelelő törvényes működést. 

3.1.3.3. Gondoskodik az MH RKKK eszközeinek hadrafoghatóságáról, a KFR feladatai 

 végrehajtásáról, az MH RKKK részére meghatározott feladatok és elöljárói 

 követelmények teljesítéséről, az alaprendeltetésből adódó feladatokra való 

 felkészülésről. 

3.1.3.4. Megszabja a kiképzési programok és az elöljárók által támasztott követelmények 

 alapján a katonai szervezet kiképzési feladatait, irányítja a kiképzést, személyesen 

 vezeti le a legfontosabb és a hatáskörébe tartozó foglalkozásokat. 

3.1.3.5. Meghatározza a KFR, az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok ellátásával 

 kapcsolatos alapvető követelményeket, folyamatosan figyelemmel kíséri és 

 megköveteli azok érvényesülését. 

3.1.3.6. Gondoskodik az alakulatnál készült és a szervezethez érkezett nemzeti és külföldi 

 minősített és nyílt adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok betartásáról és betarta-

 tásáról. 

3.1.3.7. Az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtása érdekében belső rendelkezéseket 

 ad ki, az MH RKKK éves munka- és ellenőrzési terveinek kidolgozásához 

 meghatározza a fő feladatokat és követelményeket, elrendeli és vezeti a belső 

 parancsnoki ellenőrzéseket. 

3.1.3.8. A katonai szervezet feladatainak meghatározása az igényjogosulti állomány rekreáci-

 ójának kiszolgálása érdekében, a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai 

 kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a 

 rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet, a kiképzési-oktatási 

 és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a 

 regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM 

 utasítás alapján. 

3.1.3.9. Az MH RKKK kapacitásainak kihasználtsága érdekében meghatározza a szabad 

 férőhelyek értékesítésével kapcsolatos feladatokat. 

3.1.3.10. Biztosítja a személyi állomány fegyelmi helyzetének, a katonai élet szervezettségének 

 és rendjének folyamatos fenntartását. 

3.1.3.11. A vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint gyakorolja a fegyelmi jogkört, 

 jogi és igazgatási szakközege útján fenntartja a törvényességet. 

3.1.3.12. Biztosítja a személyügyi rendelkezések érvényre juttatását, a törvényességet, a 

 katonai élet szervezettségét és rendjét, a személyi állomány szolgálati, munka- és 

 életkörülményeinek megfelelő állapotát. 

3.1.3.13. Jóváhagyja az MH RKKK stratégiai és éves államháztartási belső ellenőrzési tervét, 

 valamint az MH RKKK éves államháztartási belső ellenőrzési jelentését, az 

 ellenőrzést követő intézkedési terv bekérésével lezárja az államháztartási belső 

 ellenőrzést. 

3.1.3.14. Biztosítja az MH RKKK eredményes tevékenységéhez szükséges feltételeket, 

 irányítja a szolgálati-, munka- és életkörülmények fejlesztését. 
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3.1.3.15. Gondoskodik az MH RKKK államháztartási belső ellenőrzésének megszervezéséről, 

 szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosításáról, valamint hatékony 

 működtetéséről, fejlesztéséről. 

3.1.3.16. Kialakítja és működteti az MH RKKK OBKR-t. 

3.1.3.17. Felügyeli a szociális és érdekvédelmi tevékenységet. 

3.1.3.18. Irányítja a személyügyi munkát, döntést hoz a hatáskörébe tartozó személyügyi 

 kérdésekben. 

3.1.3.19. Intézkedik az MH RKKK munkavédelmére, tűzvédelemre és környezetvédelmére 

 vonatkozó belső szabályzatok kidolgozására és az abban foglaltak teljesülésére. 

3.1.3.20. Közvetlenül irányítja az MH RKKK kommunikációs tevékenységét. 

3.1.3.21. Teljesíti a Szolgálati Szabályzatban a parancsnok részére meghatározott, beosztási 

 szintjének megfelelő kötelességeket. 

3.1.3.22. Ellátja Balatonakarattya helyőrségben a helyőrségparancsnoki feladatokat, 

 gyakorolja a hozzá kapcsolódó jog- és hatásköröket, szabályozza a szolgálati és a 

 munkarendet. 

3.1.3.23. Helyi adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki a vezetése alá tartozó szervezetből, 

 gondoskodik az MH RKKK Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok 

 kezelésére vonatkozó Szabályzata (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) 

 kiadásáról. 

3.1.3.24. Biztosítja az alakulat vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

 igénybevételét, az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

 meghatározott követelményeknek megfelelő ellátását, az alakulat gazdálkodásában a 

 szakmai  hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését, a 

 tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítését, annak 

 teljességét és hitelességét, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 

 összhangját, az intézményi számviteli rendet. 

3.1.3.25. Javaslatot tesz az MH RKKK elhelyezési létesítményeinek és egyéb épületeinek 

 elosztására, gondoskodik azok folyamatos üzemeltetéséről, fenntartásáról, 

 karbantartásáról. 

3.1.3.26. Biztosítja az MH RKKK Egészségügyi Részleg működtetéséhez szükséges 

 feltételeket, amelyen keresztül megvalósul a személyi állomány alap-egészségügyi 

 ellátása és foglalkozás-egészségügyi ellátás koordinálása, a tervezett 

 egészségügyi biztosítási feladatok, beleértve a preventív intézkedéseket, az 

 egészségügyi-, anyagi-technikai biztosítást és az egészségügyi kiképzéssel 

 kapcsolatos tevékenységeket. 

3.1.3.27. Sorszámos intézkedésében kijelöli az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

 információ-biztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 6. fejezet, 11. §. (1), c) 

 alpontjának megfelelően az MH RKKK elektronikus információs rendszer 

 biztonságáért felelős személyt, valamint meghatározza annak feladatait.  

3.1.3.28. Sorszámos rendelkezést ad ki, amelyben kijelöli a saját katonai szervezet műveleti 

 tapasztalatfeldolgozó rendszerének napi szintű, operatív működtetéséért felelős 

 személyt, a tapasztalatfeldolgozó kapcsolattartót(kat), valamint a 

 tapasztalatfeldolgozó munkacsoport (a továbbiakban: TFM) tagokat, egyben 

 meghatározza a TFM munkarendjét. 
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3.1.4. Jogosult: 

3.1.4.1. A parancsnok szolgálati hatásköre kiterjed a katonai szervezet működésének minden 

 területére. 

3.1.4.2. Az MH RKKK egészére parancsok, intézkedések kiadására. 

3.1.4.3. Feladat és hatáskörében adatok „Titkos!” szintig történő minősítésére. 

3.1.4.4. Az MH RKKK állományába tartozókat illetően a részére meghatározott személyügyi 

 és munkajogi hatáskör, valamint a meghatározott elismerési és fegyelmi jogkör 

 gyakorlására. 

3.1.4.5. Az előírt nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezésére. 

3.1.4.6. Személyek, alegységek, alaprendeltetésnek megfelelő kirendelésére. 

3.1.4.7. Az MH RKKK-ra vonatkozó nyilatkozatok tételére, tájékoztatók adására. 

3.1.4.8. Vezetői munkája során személyes kapcsolatot tartani az állami, civil szervezetek, ön-

 kormányzatok, valamint a HM illetékes szerveinek vezetőivel. 

3.1.4.9. Segítségnyújtásra elemi csapás, ipari katasztrófa, közveszély vagy közérdekű üzem 

 működésének megzavarása, vagy jelentős mértékű egyéb katasztrófa esetén az MH 

 PK által meghatározott erőkkel és eszközökkel. 

3.1.5. Helyettesítése: 

3.1.5.1. A parancsnokot távollétében, akadályoztatása esetén, vagy ha a parancsnoki beosztás 

 ideiglenesen nincs betöltve, – a helyőrségparancsnoki, a személyügyi feladatok, 

 gazdálkodási jogkör és az államháztartási belső ellenőrzés kivételével–, a 

 központvezető-helyettes helyettesíti. A központvezető-helyettes a parancsnok jog- 

 és hatáskörébe tartozó parancsot, belső rendelkezést csak a parancsnok távollétében 

 és annak nevében adhat ki. 

3.1.5.2. A parancsnok és a központvezető-helyettes egyidejű távolléte, vagy akadályoztatása 

 esetén az MH RKKK folyamatos működéséhez szükséges, halaszthatatlan ügyekben 

 a törzsfőnök helyettesíti a parancsnokot. 

3.1.5.3. Személyi kérdésekben, tervezett távolléte esetén a helyettesítő csak a parancsnok 

 előzetes írásos felhatalmazása alapján dönthet, váratlan távolléte esetén elégséges 

 szóbeli felhatalmazás, melyet utólag írásban rögzíteni szükséges. 

3.1.5.4. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben történő döntések meghozatalánál – távolléte 

 vagy akadályoztatása esetén – az MH RKKK gazdálkodási intézkedésében 

 meghatározottak szerint kell eljárni. 

3.2. Központvezető-helyettes: 

 A központvezető-helyettes közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. Szolgálati 

 elöljárója és hivatali felettese a törzsfőnök kivételével az MH RKKK teljes személyi 

 állományának. 

3.2.1. Közvetlen szakmai alárendeltségébe tartozik: 

 A Szállodák, szállodaigazgató. 
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3.2.2. A központvezető-helyettes a parancsnok távollétében egyszemélyi vezetőként 

 felelős: 

3.2.2.1. A szervezet alaptevékenységéből, kiegészítő tevékenységből adódó feladatok és 

 kötelezettségek maradéktalan ellátásáért, az MH RKKK működésének mindenoldalú 

 biztosításáért a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a 

 belső rendelkezésekben előírtaknak megfelelő törvényes működéséért. 

3.2.2.2. Az MH RKKK részére meghatározott feladatok és elöljárói követelmények 

 maradéktalan teljesítéséért, az alaprendeltetésből adódó feladatokra való 

 felkészülésért, a feltételek biztosításáért. 

3.2.3. Feladatai: 

3.2.3.1. Javaslatot tesz az MH RKKK eredményes tevékenységéhez szükséges feltételek 

 biztosítására, irányítja a szolgálati-, munka- és életkörülmények fejlesztését. 

3.2.3.2. Felügyeli a szociális és érdekvédelmi tevékenységet. 

3.2.3.3. Gondoskodik a parancsnoki elhatározáshoz szükséges adatok beszerzéséről, azok 

 összesítéséről és az intézkedés elkészítéséről, alárendeltekhez történő eljuttatásáról. 

 Összehangolja az MH RKKK szintű feladatok végrehajtását. 

3.2.3.4. Felügyeli a Szállodák belső szabályzókban foglaltak szerinti működését. 

3.2.3.5. Intézkedik a szállodák működése során feltárt hibák elhárítására, valamint a szállodák 

 karbantartásával és felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

3.2.3.6. Ellátja az MH RKKK Szociális Munkacsoport elnöki feladatait. 

3.2.3.7. Koordinálja az MH RKKK kikötőiben hajóállásra, illetve csónakhelyre vonatkozó 

 bérleti szerződésekkel kapcsolatos feladatokat. Havi rendszerességgel megbeszélést 

 kezdeményez a témában az érintett részlegek és egyéni beosztást betöltők 

 részvételével, melyről a parancsnokot haladéktalanul tájékoztatja. 

3.2.4. Jogosult: 

3.2.4.1. A parancsnok tartós távollétében, akadályoztatása esetén – annak nevében – az MH 

 RKKK egészére parancsok, intézkedések kiadására. 

3.2.4.2. Javaslattételre jogosult az alakulat feladatrendszeréhez tartozó ügyekben, az 

 állományt érintő személyügyi kérdésekben az elöljáró döntéseinek meghozatala 

 segítése  érdekében. 

3.2.4.3. A parancsnok távollétében szabadságolás engedélyezésére, rendkívüli munkaidő/túl-

 szolgálat elrendelésére. 

3.2.4.4. Vezetői munkája során személyes kapcsolatot tartani az állami, civil szervezetek, ön-

 kormányzatok, valamint a HM és az MH illetékes szerveinek vezetőivel. 

3.2.5. Helyettesítése: 

 Távollétében a parancsnok által kijelölt személy helyettesíti. 

3.3. Törzsfőnök: 

 Közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve, a parancsnok szervezetszerű 

 helyettese. A központvezető-helyettes kivételével szolgálati elöljárója és hivatali 

 felettese az MH RKKK teljes személyi állományának.   
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3.3.1. Közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik: 

a. a Hadműveleti Részleg; 

b. az Informatikai Részleg; 

c. az Ügyviteli Részleg; 

d. a Portás Részleg. 

3.3.2. Felelős: 

3.3.2.1. Az MH RKKK KFR terveinek kidolgozásáért, azok naprakészségéért, továbbá a KFR 

 feladatok begyakorlásáért, ellenőrzéséért, az MH RKKK-nál folyó kiképzés 

 megtervezéséért és megszervezéséért. 

3.3.2.2. Az MH RKKK hivatásos és szerződéses állománya fizikai állapotfelmérésének meg

 szervezéséért és végrehajtásáért. 

3.3.2.3. Az átfogó vezetési okmányok, tervek, jelentések, beszámolók kidolgoztatásáért. 

3.3.2.4. Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok megszervezéséért. Az MH RKKK 

 hadműveleti, harcászati felkészítéséért. 

3.3.2.5. Az MH RKKK előtt álló feladatok végrehajtására vonatkozó javaslatok 

 kidolgozásáért és kidolgoztatásáért. 

3.3.2.6. A nyílt és minősített adatok védelmére, valamint adathordozók kezelésére vonatkozó 

 rendszabályok betartatásáért és betartatásáért. 

3.3.2.7. A csapattörténeti könyv vezetéséért. 

3.3.2.8. Az MH RKKK területén lebonyolítandó rendezvények, foglalkozások felügyeletéért, 

 ellenőrzéséért. 

3.3.2.9. Az MH RKKK saját műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszerének mindennapos 

 operatív működtetéséért. 

3.3.3. Feladatai: 

3.3.3.1. Irányítja a KFR terveinek kidolgozását, előterjeszti jóváhagyásra és gondoskodik 

 naprakészen tartásáról, megszervezi az állomány riasztását. 

3.3.3.2. Folyamatosan ismeri az MH RKKK harcértékét, gondoskodik annak 

 nyilvántartásáról. 

3.3.3.3. Irányítja és összehangolja a kiképzési tervek kidolgozását, azzal összhangban 

 szervezi és előkészíti a parancsnoki és törzskiképzést. 

3.3.3.4. Szervezi az MH RKKK kiképzését, foglalkozásokat tart a hivatásos és szerződéses 

 állomány részére. 

3.3.3.5. Ismeri az MH RKKK parancsnok parancsait, intézkedéseit, elgondolásait, valamint 

 az MH RKKK helyzetét és készen áll arra, hogy javaslatot tegyen az MH RKKK előtt 

 álló feladatok megoldására. 

3.3.3.6. Gondoskodik a parancsnok elhatározásához szükséges adatok, információk 

 beszerzéséről, a parancsnoki elhatározások formába öntéséről és a beosztott 

 állományhoz történő eljuttatásáról, összehangolja az MH RKKK szintű feladatok 

 végrehajtását. 

3.3.3.7. Vezeti és irányítja a tapasztalatfeldolgozással kapcsolatos feladatok tervezését, 

 szervezését, végrehajtását, felügyeli a rendszer szabályos működését, valamint 

 döntéseket hoz.  
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3.3.3.8. Megszervezi az MH RKKK személyi állományának béke és különleges jogrendi 

 kiegészítését a KFR rendszerében. 

3.3.3.9. Megszervezi az MH RKKK ügymenetét, összehangolja az alakulat szintű 

 szabályozók kidolgozását, kidolgozza a katonai szervezeten belüli jelentések, 

 tájékoztatások rendszerét, és gondoskodik a határidők betartásáról. 

3.3.3.10. A parancsnok és a központvezető-helyettes együttes távolléte, akadályoztatása esetén 

 – az MH RKKK folyamatos működéséhez szükséges, halaszthatatlan ügyekben a 

 helyőrségparancsnoki, a személyügyi feladatok, gazdálkodási jogkörök és az 

 államháztartási belső ellenőrzés kivételével – helyettesíti a parancsnokot. 

3.3.3.11. A parancsnok elhatározásainak, parancsainak és más rendelkezéseinek előkészítése 

 és megvalósítása érdekében a Vezető Szervek munkájának összehangolása. 

3.3.3.12. Intézkedik a minősített adatok védelmére vonatkozó rendszabályok kidolgozására és 

 bevezetésére. Irányítja az ügyviteli munkát, megköveteli a minősített adatok 

 védelmére vonatkozó és az ügyviteli szabályok betartását. 

3.3.3.13. Ismeri az MH RKKK infokommunikációs eszközeit, azok alkalmazási lehetőségeit 

 és az Informatikai Részleg útján biztosítja az MH RKKK híradását. 

3.3.3.14. Kidolgoztatja a helyi informatikai és információvédelmi szabályzókat, biztosítja azok 

 naprakészségét, felügyeli a bennük rögzített előírások folyamatos végrehajtását. 

3.3.3.15. A parancsnok parancsai alapján megtervezi és megszervezi az MH RKKK 

 objektumainak, javainak őrzés-védelmét, szervezi és irányítja a szolgálatokat, 

 idejében intézkedik a naprakészséget biztosító változtatásokra. 

3.3.3.16. Rendszeresen ellenőrzi a KFR okmányait, feladatainak végrehajtását, valamint az őr-

 , ügyeleti és készenléti szolgálatok ellátását. 

3.3.3.17. A részlegvezetők bevonásával összeállítja, majd jóváhagyatja az MH RKKK szintű 

 terveket, gondoskodik azok végrehajtásáról. 

3.3.3.18. Elkészítteti és ellenőrzi az alárendelt részlegeknél előírt nyilvántartásokat, 

 szabályozókat, dokumentumokat az érvényben lévő rendelkezések szerint. 

3.3.3.19. Ellátja az MH RKKK Testnevelési és Sportbizottság (a továbbiakban: TSB) és a TFM 

 elnöki feladatait. 

3.3.3.20. Végrehajtja, illetve végrehajtatja a parancsnok által meghatározott - előre nem 

 tervezhető - egyéb feladatokat. 

3.3.4. Jogosult: 

3.3.4.1. A közvetlen szolgálati- és szakmai alárendelteket érintő személyügyi kérdésekben 

 parancsnoki döntéshez előkészítő javaslat tételére. 

3.3.4.2. Alárendeltjei részére szabadságolás, valamint rendkívüli munkaidő/túlszolgálat 

 kezdeményezésére és a parancsnok írásos elrendelését követően a ténylegesen 

 teljesített rendkívüli munkaidő/túlszolgálat igazolására. 

3.3.4.3. Az MH RKKK személyi állományát útba indítani, részükre – utazási előleget – 

 készpénz felvételt engedélyezni és az utazás költségeit, az utazás szükségességét – 

 megtörténtét – igazolni. 

3.3.4.4. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett jogosult betekinteni a 

 személyügyi nyilvántartásokba. 

3.3.4.5. Az MH RKKK-t érintő személyügyi kérdésekben a parancsnoki döntéshez előkészítő 

 javaslatokat tenni. 
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3.3.4.6. A parancsnok kijelölése alapján a különböző rendezvényeken – különösen bizottság, 

 fórum, munkaértekezlet, koordinációs értekezlet, konzultáció – képviselni az MH 

 RKKK érdekeit. 

3.3.4.7. Javaslatot tenni az MH RKKK elhelyezési létesítményeinek és egyéb épületeinek 

 elosztására, gondoskodni azok folyamatos üzemeltetéséről, fenntartásáról, 

 karbantartásáról. 

3.3.4.8. Feladatai maradéktalan ellátása érdekében a parancsnok által belső rendelkezésben 

 foglaltak szerint rendelkezik kiadmányozási és minősítői jogkörrel. 

3.3.5. Helyettesítése: 

3.3.5.1. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Hadműveleti Részleg, részlegvezető 

 helyettesíti. 

3.4. Vezénylő zászlós: 

 A vezénylő zászlós szolgálatilag közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve, 

 feladatait az MH vezénylő zászlósa szakmai alárendeltségében látja el. A vezénylő 

 zászlós szolgálati elöljárója az MH RKKK altiszti, és legénységi állományának. 

3.4.1. Felelős: 

 Felelős a parancsnok vezetési tevékenységének támogatásáért, a katonai rend, a 

 szervezettség és az egészséges katonai szellem kialakításáért és fenntartásáért, az 

 altiszti és legénységi állomány pályán tartásának eredményességéért, a szolgálati 

 alárendeltségébe tartozó katonák felkészültségéért, a vezénylő zászlósi támogató 

 rendszer működtetéséért. 

3.4.2. Feladatai: 

3.4.2.1. Segíti a parancsnokok és a beosztottak kapcsolattartását, valamint tájékoztatását, a 

 parancsok gyors és hatékony végrehajtását. 

3.4.2.2. Figyelemmel kíséri és segíti az új beosztásba kerülő altisztek és legénységi állomány, 

 valamint a csapatgyakorlaton résztvevő honvéd altiszt-jelöltek beilleszkedését, a 

 követelményeknek való megfelelését, valamint közreműködik a hallgatók 

 csapatgyakorlatának értékelésében. 

3.4.2.3. A parancsnok rendelkezéseinek megfelelően részt vesz a parancsnoki értekezleteken, 

 a döntések előkészítésében, a kiképzés megtervezésében és az alárendelt állomány 

 tevékenységének ellenőrzésében. 

3.4.2.4. Véleményével segíti az altiszti és legénységi állomány teljesítményének értékelését, 

 előmeneteléhez szükséges beiskolázásának tervezését, valamint javaslatot tesz az 

 elismerésekre, szükség esetén elmarasztalásokra. 

3.4.2.5. Szervezi, valamint személyes példamutatásával és közreműködésével elősegíti a 

 katonai életpályán tartást. 

3.4.2.6. Ellenőrzi, hogy a beosztott állomány megkapja járandóságait, ellátását, és javaslatot 

 tesz a szolgálati és az általános életkörülmények javítására. 

3.4.2.7. Segíti az érdekegyeztetés feladatainak a végzését. 

3.4.2.8. A parancsnok parancsainak megfelelően tervezi, szervezi és vezeti az altisztek és 

 legénységi állomány részére az oktató-módszertani foglalkozásokat, az átképzést, 

 továbbképzést. 
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3.4.2.9. Gyűjti az altiszti és legénységi állomány képzésével, továbbképzésével és 

 tevékenységével kapcsolatos információkat, folyamatos kapcsolatot tart a katonai 

 oktatási intézmény fegyvernem szerint illetékes, a tananyagfejlesztésért felelős 

 szakembereivel. 

3.4.2.10. Az altisztek és legénységi állomány részére rendszeresen tájékoztató 

 állománygyűléseket tart. 

3.4.2.11. A parancsnok parancsainak megfelelően részt vesz az MH RKKK társadalmi 

 kapcsolatainak ápolásával összefüggő feladatok szervezésében és végrehajtásában. 

3.4.2.12. Részt vesz – a parancsnok rendelkezései alapján – a csapatlátogatások és ünnepségek 

 tervezésében, valamint ezek végrehajtásában, segíti a parancsnokot a vendégek 

 fogadásában. 

3.4.2.13. Megismeri az altisztek és a legénységi állományúak erős és gyenge oldalait, fizikai 

 felkészültségüket, figyelemmel kíséri a beosztottak szolgálati előmenetelét, ösztönzi 

 őket a fejlődésre és továbbtanulásra. 

3.4.2.14. Megismeri az altiszti és legénységi állomány szolgálattal kapcsolatos problémáit és 

 segíti azok megoldását, képviseli érdekeiket a parancsnoknál. 

3.4.2.15. A Szociális Munkacsoporttal együttműködve figyelemmel kíséri MH RKKK altiszti 

 és legénységi állománya szociális helyzetét. 

3.4.2.16. Segíti az altiszti és legénységi állomány vonatkozásában az MH RKKK műveleti 

 tapasztalatfeldolgozó rendszerének működtetését. 

3.4.3. Jogosult: 

 Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett jogosult betekinteni az 

 altiszti és legénységi állomány személyügyi nyilvántartásaiba. 

3.4.4. Helyettesítése: 

 Távollétében a parancsnok által kijelölt személy helyettesíti. 
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IV. FEJEZET 

AZ MH RKKK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI 

4.1.  Vezető szervek: 

 Az MH RKKK vezetésének alapvető szervezeti elemei, melyek a parancsnok 

 elhatározása és utasításai, valamint a szakmai elöljáróik intézkedése alapján végzik 

 tevékenységüket. Tervezik, szervezik, irányítják az MH RKKK tevékenységét, 

 készenléte állandó fenntartását és fokozását, alaprendeltetésével kapcsolatos 

 feladatainak végrehajtását. 

4.1.1. Parancsnokság: 

 A Parancsnokságon szolgálatot teljesítők az MH RKKK vezetésének meghatározó 

 személyei, akik a parancsnok elhatározása és utasításai, valamint szakmai elöljáróik 

 intézkedése alapján végzik tevékenységüket. 

4.1.1.1. Belső ellenőr főtiszt: 

 A belső ellenőr főtiszt feladatait, a közvetlen parancsnoki alárendeltségben végzi, 

 hatásköre az MH RKKK egészére kiterjed. Tevékenységét szakmailag a MHP Belső 

 Ellenőrzési Főnökség, főnöke felügyeli. A belső ellenőr főtiszt egyben az MH 

 RKKK belső ellenőrzési vezetője. 

4.1.1.1.1. Felelős: 

4.1.1.1.1.1. Az éves és stratégiai államháztartási belső ellenőrzési tervek elkészítéséért, és az 

 abban foglalta végrehajtásáért. 

4.1.1.1.1.2. A hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési 

 kézikönyvben foglaltak végrehajtásáért. 

4.1.1.1.1.3. Megbízatásával kapcsolatban a személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására 

 jutásáról köteles haladéktalanul a parancsnoknak jelentést tenni. 

4.1.1.1.1.4. A tudomására jutott minősített adatok megőrzéséért. 

4.1.1.1.2. Feladatai: 

4.1.1.1.2.1. Kidolgozza és folyamatosan karbantartja az MH RKKK Belső Ellenőrzési 

 Kézikönyvét és kiegészítéseit. 

4.1.1.1.2.2. Kockázatelemzés alapján elkészíti az MH RKKK éves ellenőrzési tervét, végrehajtja 

 az abban foglaltakat, továbbá az elöljáró megbízásából és felkérésére a soron kívüli 

 ellenőrzéseket, valamint a tanácsadási tevékenységet és végrehajt. 

4.1.1.1.2.3. Vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítettségét, működését, 

 valamint a jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; valamint a 

 működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 

4.1.1.1.2.4. Vizsgálja, elemzi és értékeli a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a 

 vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 

 valódiságát. 
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4.1.1.1.2.5. Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok 

 megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok 

 megelőzése, illetve feltárása érdekében. 

4.1.1.1.2.6. Megállapításokat, elemzéseket, értékeléseket készít, ajánlásokat dolgoz ki az 

 ellenőrzött katonai szervezetet, szervezeti egységeket érintően a katonai szervezet 

 vezetői számára a folyamatok, illetve a katonai szervezet működésének fejlesztése, 

 eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, 

 továbbfejlesztése érdekében. 

4.1.1.1.2.7. Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Vezeti a 

 jogszabályokban előírt ellenőrzési nyilvántartásokat. 

4.1.1.1.2.8. Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit. 

4.1.1.1.2.9. Végzi az államháztartási belső ellenőrzési tevékenység minőség-biztosítását és annak 

 fejlesztését. 

4.1.1.1.2.10. Köteles részt venni a belső ellenőrök részére a jogszabályban előírt képzéseken. 

4.1.1.1.2.11. Köteles gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv 

 vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az 

 ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok 

 biztonságos tárolásáról. 

4.1.1.1.2.12. Állandó meghívottként részt vesz az alakulat Gazdálkodási Bizottság, TFM és a 

 Kockázatkezelési Bizottság ülésein. 

4.1.1.1.3. Jogosult: 

 Az ellenőrzések végrehajtása során a hatályos jogszabályok, a nemzetközi belső 

 ellenőrzési standardok, a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, 

 az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a HM 

 szervek egységes Államháztartási Belső Ellenőrzési Kézikönyvében (továbbiakban: 

 HM FEBEK) foglaltakra figyelemmel kidolgozott és jóváhagyott kézikönyv alapján 

 eljárni. 

4.1.1.1.4. Helyettesítése: 

4.1.1.1.4.1. Távollétében nem helyettesíthető. 

4.1.1.1.4.2. Tartós távolléte esetén az államháztartási éves tervben szereplő feladatok 

 végrehajtásáról az MH RKKK parancsnoka jogszabályi előírásokra figyelemmel 

 gondoskodik. 

4.1.1.2. Jogász: 

 A parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi feladatát, a jog eszközeivel segíti az 

 MH RKKK eredményes és törvényes működését. Szabályozó és jogalkalmazói 

 tevékenységével segíti a parancsnoki joggyakorlat törvényességét, a 

 szolgálati/munkarend és fegyelem megteremtését és fenntartását, továbbá segítséget 

 nyújt a személyi állomány szolgálati viszonyból eredő jogainak érvényesítéséhez és 

 kötelezettségeinek teljesítéséhez. 

4.1.1.2.1. Felelős: 

4.1.1.2.1.1. A parancsnok által meghatározott feladat maradéktalan és időben történő 

 végrehajtásáért. 
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4.1.1.2.1.2. A szakterületéhez kapcsolódó feladatok végrehajtásáért, a belső rendelkezések 

 betartásáért, valamint a szakterületre vonatkozó jogszabályok, közjogi 

 szervezetszabályzó eszközök, belső rendelkezések és egyéb, szabályzók ismeretéért. 

4.1.1.2.1.3. A részére előírt nyilvántartások naprakész vezetéséért, a feladataival összefüggő 

 jelentések elkészítéséért és azok felterjesztéséért. 

4.1.1.2.1.4. Az általa kezelt információk vonatkozásában a hatályos ügyviteli, illetve adatkezelési 

 szabályok betartásáért. 

4.1.1.2.2. Feladatai: 

4.1.1.2.2.1. Az MH RKKK eredményes és törvényes működésének, szabályozó és jogalkalmazói 

 tevékenységének segítése. 

4.1.1.2.2.2. A parancsnoki hatáskörbe tartozó nyomozás során, a parancsnok nyomozó hatósági 

 jogkörében eljárva végrehajtja a parancsnok utasítása szerint az egyes nyomozási 

 cselekményeket. 

4.1.1.2.2.3. Közreműködik a katonákkal szemben elrendelt méltatlansági, fegyelmi és 

 szabálysértési eljárások lefolytatásában. 

4.1.1.2.2.4. Közreműködik a személyi állomány jogait és kötelezettségeit megállapító, valamint 

 a szervezet működésére vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések 

 előkészítésében és alkalmazásában. 

4.1.1.2.2.5. Közreműködik az MH RKKK jogait és kötelezettségeit érintő szerződések és 

 megállapodások előkészítésében és megkötésében, valamint az ezen szerződésekből 

 és megállapodásokból eredő igények érvényesítésében. 

4.1.1.2.2.6. Állást foglal a kártérítési ügyek jogalapja, valamint a kártérítési eljárások 

 szakszerűsége tárgyában. 

4.1.1.2.2.7. Részt vesz a szolgálati panaszok és beadványok intézésében. 

4.1.1.2.2.8. Együttműködik az MH RKKK egészét érintő parancsok, intézkedések kiadása előtt 

 az adott szakterület felelősével. 

4.1.1.2.2.9. Részt vesz az intézkedések, határozatok, parancsok és egyéb döntések jogi 

 szempontból történő előkészítésében, kidolgozásában és végrehajtásában. 

4.1.1.2.2.10. Jogilag ellenjegyzi a parancsokat, határozatokat, intézkedéseket.  

4.1.1.2.2.11. Részt vesz a cél- és szakellenőrzések végrehajtásában. 

4.1.1.2.2.12. Segítséget nyújt a parancsnoki joggyakorlat és fegyelmi jogkör törvényes 

 gyakorlásához, részt vesz a fegyelmi, szabálysértési ügyek döntésre történő 

 előkészítésében. 

4.1.1.2.2.13. Gyűjti, feldolgozza és elemzi az MH RKKK fegyelmi helyzetének értékeléséhez 

 szükséges adatokat. A szervezeti elemek közreműködésével elkészíti a fegyelmi 

 helyzet időszaki és átfogó értékelését, elemzését. 

4.1.1.2.2.14. Végrehajtja az adatszolgáltatási kötelezettségét a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

 honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 

 szóló 2013. évi XCVII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és 

 információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről 

 szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban Mavtv.), valamint a személyes adatok 

 védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok 

 irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek 

 eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás alapján. 
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4.1.1.2.2.15. Figyelemmel kíséri a hatályos joganyag változását. Tájékoztatja az MH RKKK 

 vezetői és személyi állományát a szervezet működésére vonatkozó, valamint a 

 személyi állományt érintő jogszabályi változásokról. 

4.1.1.2.2.16. Napi kapcsolatot tart fenn az MH RKKK vezető állományával, részlegvezetőivel, 

 valamint esetenként más katonai szervezetek jogi és igazgatási szakállományával. 

4.1.1.2.2.17. Együttműködik a HM Jogi Főosztály, a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály, 

 a Magyar Honvédség Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főnökség szakállományával, 

 valamint a katonai büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel 

 rendelkező ügyészségi szervvel. 

4.1.1.2.2.18. Véleményezi az MH RKKK részére megküldött jogszabály tervezeteket és közjogi 

 szervezetszabályozó eszközöket. 

4.1.1.2.2.19. Részt vesz a kiképzés területén a jogi oktatással, a személyi állomány jogi 

 továbbképzésével, valamint a jogi felvilágosítás szervezésével kapcsolatos feladatok 

 végrehajtásában. 

4.1.1.2.2.20. Végrehajtja a parancsnok által számára meghatározott feladatokat. 

4.1.1.2.2.21. Részt vesz tagként a Kockázatkezelési Bizottság munkájában. 

4.1.1.2.3. Jogosult: 

4.1.1.2.3.1. Javaslatot tenni az MH RKKK feladatrendszeréhez tartozó ügyekben a parancsnok 

 megalapozott döntéseinek meghozatala során. Véleményezni a szakterületén kiadásra 

 kerülő elöljárói belső rendelkezések, jogszabályok és egyéb közjogi 

 szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, illetve az MH RKKK belső életét 

 szabályozó parancsokat, intézkedéseket. 

4.1.1.3. Főelőadó (kommunikáció): 

 A főelőadó (kommunikációs) a parancsnok közvetlen alárendeltségében irányítja, 

 felügyeli és koordinálja a katonai szervezet egészére vonatkozó külső és belső 

 kommunikációt. Feladatait az MHP Társadalmi Nyilvánossági Osztály 

 (továbbiakban: MHP TNYO), osztályvezető szakmai alárendeltségében végzi. 

4.1.1.3.1. Felelős: 

 Az MH RKKK külső és belső kommunikációjáért és a hiteles tájékoztatásért. 

4.1.1.3.2. Feladatai 

4.1.1.3.2.1. Az MH RKKK külső és belső kommunikációját elősegítő feladatok tervezése, 

 elkészítése. 

4.1.1.3.2.2. A hatályos jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső 

 rendelkezések alapján megvalósítani az alakulat eredményes külső és belső 

 kommunikációját. 

4.1.1.3.2.3. A katonai szervezet külső kommunikáció hatékonyságának, folyamatosságának 

 előmozdítása érdekében kapcsolatot tart az MHP TNYO, az országos, helyi és a 

 katonai sajtó szerkesztőségeivel, azok munkatársaival. Részükre hiteles, pontos írásos 

 és képi információkat biztosít az MH RKKK tevékenységéről, feladatairól, valamint 

 ezekkel kapcsolatban sajtónyilatkozatot javasol, szervez és koordinál. 

4.1.1.3.2.4. Támogatja és segíti a vezető állomány közszereplését. 
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4.1.1.3.2.5. Részt vesz az MH egységes arculatának kialakításában, az arculati kép folyamatos 

 formálásában. 

4.1.1.3.2.6. Az MH RKKK részlegvezetőivel és a vezénylő zászlóssal együttműködve végzi a 

 belső kommunikációval kapcsolatos szakmai munkát. 

4.1.1.3.2.7. Részt vesz a katonai szervezet működését érintő, a személyi állomány aktuális 

 kérdésekről való elektronikus formában történő időbeni, differenciált 

 tájékoztatásában. Tevékenységével elősegíti a parancsnok ez irányú munkáját és az 

 állomány körében a szervezethez való tartozás érzésének erősítését. 

4.1.1.3.2.8. Részt vesz a sajtónyilvános rendezvények (kiképzési események, ünnepségek, 

 fegyvernemi napok, nyílt laktanyai napok), valamint a hazai és a külföldi gyakorlatok 

 sajtónyilvánossági munkájának megszervezésében. Elősegíti az adott esemény 

 céljainak, tartalmának és szükségességének bemutatását a társadalom lehető 

 legszélesebb köre számára. 

4.1.1.3.2.9. A katonai szervezetet érintő, a közvélemény érdeklődésére számot tartó feladatokból, 

 eseményekből havi, és éves kommunikációs tervet állít össze, melyet az elöljáró 

 katonai szervezet részére terjeszt fel. Folyamatosan végzi a terv pontosítását, azzal 

 kapcsolatban naprakész információkat biztosít a szakmai elöljáró részére. 

4.1.1.3.2.10. Részt vesz a katonai szervezetet bemutató kiadványok, tájékoztató anyagok 

 elkészítésében. Kapcsolatot tart a szerkesztést, a nyomdai munkálatokat végző 

 szervek munkatársaival. 

4.1.1.3.2.11. Végzi az MH RKKK által szervezett rendezvények kommunikációs biztosítását, az 

 eseményekről fényképeket készít és végzi az események megjelenítését az MH 

 hivatalos honlapján. 

4.1.1.3.2.12. Figyeli és folyamatosan frissíti az alakulatot bemutató internetes és a belső 

 elektronikus portálok felületeit. 

4.1.1.3.2.13. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.1.3.3. Jogosult: 

 Jogosult javaslatokat tenni az alakulat kommunikációs munkájával kapcsolatban, 

 valamint a parancsnok engedélyével jogosult tájékoztatni a sajtó munkatársait. 

4.1.1.3.4. Helyettesítése: 

 Távolléte vagy akadályoztatása esetén a parancsnok által kijelölt személy helyettesíti.  

4.1.1.4. Előadó: 

 Munkáját közvetlenül a parancsnok irányításával végzi, fő feladata a parancsnok 

 munkájának segítése. 

4.1.1.4.1. Felelős: 

4.1.1.4.1.1. A parancsnok által meghatározott valamennyi feladat maradéktalanul, és időben  

  történő végrehajtásáért.  

4.1.1.4.1.2. A parancsnoki titkárság zavartalan, zökkenőmentes működéséért.  

4.1.1.4.1.3. Az általa készített anyagok pontosságáért, a végzett munka szakszerűségéért, az előírt 

  nyilvántartások naprakész vezetéséért. 
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4.1.1.4.2. Feladatai: 

4.1.1.4.2.1. A parancsnok által igényelt információk összegyűjtése, szükségszerinti feldolgozása, 

  továbbítása, ügyelve azok időbeni, pontos átadására. 

4.1.1.4.2.2. A parancsnok által meghatározott értekezletek előkészítésének segítése, a hivatalos 

  megbeszélések időpontjainak ütemezése, egyeztetés az érintett személyekkel. 

4.1.1.4.2.3. Intézi az adminisztratív tevékenységet, ügykezelési feladatait a hatályos ügyviteli  

  szabályzók alapján hajtja végre. 

4.1.1.4.2.4. Előkészíti a parancsnok részére a bejövő anyagokat és belső aláírandó ügydarabokat. 

4.1.1.4.2.5. Továbbítja a rábízott kimenő ügydarabokat. 

4.1.1.4.2.6. Érdeklődők részére a megengedett mértékben tájékoztatást nyújthat a kommunikációs 

  eszközökön. 

4.1.1.4.2.7. Fogadja az érkező hivatalos látogatókat, és a parancsnokhoz, illetve a megfelelő  

  személyhez kíséri őket. 

4.1.1.4.3. Jogosult: 

 A parancsnok által kiadott utasítások, parancsok továbbítására. 

4.1.1.4.4. Helyettesítése: 

 Távolléte vagy akadályoztatása esetén a parancsnok által kijelölt személy 

 helyettesíti. 

4.1.1.5. Előadó (munkavédelmi): 

  A parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi szaktevékenységét.  

  Feladatait az MHP Biztonságtechnikai Főnökség szakmai alárendeltségében végzi. 

4.1.1.5.1. Felelős: 

 A parancsnok munkavédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel 

 kapcsolatos döntéseinek szakmai előkészítéséért, a vonatkozó jogszabályok, közjogi 

 szervezetszabályozó eszközök, szabványok, intézkedések érvényesítéséért a 

 tapasztalatok elemzéséért, munkavédelmi (munkabiztonsági) szaktevékenységnek 

 minősülő feladatok végzéséért, valamint kapcsolattartó személy a munkavédelmi, 

 tűzvédelmi és környezetvédelmi szakterület vonatkozásában a társ- és közigazgatási 

 szervekkel, szakhatóságokkal. 

4.1.1.5.2. Feladata: 

4.1.1.5.2.1. A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi megfelelőség rendszeres 

 értékelése, az előírások változásának, a személyi, szervezési és tárgyi feltételek 

 biztosítottságának nyomon követése. 

4.1.1.5.2.2. Figyelemmel kíséri a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, 

 intézkedésekben meghatározott munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

 követelmények megvalósulását.  

4.1.1.5.2.3. Az általa végrehajtott munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzések 

 során feltárt vagy a napi élet során észlelt hiányosságokról haladéktalanul jelenteni az 

 MH RKKK parancsnoknak, valamint intézkedést kezdeményez a feltárt 

 hiányosságok megszüntetésére. 
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4.1.1.5.2.4. Elkészíti és naprakészen tartja az MH RKKK Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát, 

 az MH RKKK Szervezeti Környezetvédelmi Szabályzatát és az Objektum 

 Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

 környezetvédelmi szakterületét érintő egyéb belső szabályzóit, nyilvántartásokat, 

 vezetési okmányokat. 

4.1.1.5.2.5. Megszervezi, végrehajtja, dokumentálja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

 környezetvédelmi oktatásokat. 

4.1.1.5.2.6. Kivizsgálja, nyilvántartásba veszi az MH RKKK területén bekövetkezett vagy a 

 honvédelmi szervezet által foglalkoztatott személyek szervezett munkavégzésével 

 összefüggő baleseteket. 

4.1.1.5.2.7. Szemlézi a meghibásodásokat, intézkedést kezdeményez a veszélyek elhárításáról, 

 javasolja a súlyosan mulasztó munkavállaló eltiltását a munkavégzéstől. Javaslatot 

 tesz a szükséges technológiai, kezelési és használati utasítások kiadására. 

4.1.1.5.2.8. A munkaegészségügyi szakember bevonásával gondoskodik a munkavédelmi 

 üzembe helyezési eljárások végrehajtásáról. 

4.1.1.5.2.9. Figyelemmel kíséri a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok teljesülését az MH 

 RKKK vonatkozásában. 

4.1.1.5.2.10. Irányítja és ellenőrzi a központ területén a tűzvédelmi előírások feltételrendszerének 

 biztosítását, a használati és magatartási szabályok betartását. 

4.1.1.5.2.11. Engedélyezteti az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket. 

4.1.1.5.2.12. Együttműködik a Logisztikai Részleggel az MH RKKK eszközeinek és 

 létesítményeinek időszakos felülvizsgálatai végrehajtásának szervezésében, a 

 felülvizsgálatok teljesülésének ellenőrzésében, a Központban végzett felújítások és 

 karbantartások szakmai felügyeletében. 

4.1.1.5.2.13. Elkészíti a környezetvédelmi alapbejelentéseket (KAR, KÜJ) és változásjelentéseket, 

 az időszakos környezetvédelmi adatszolgáltatásokat és bevallásokat, továbbítja 

 ezeket a hatóság részére. 

4.1.1.5.2.14. Szervezi az MH RKKK területén üzemeltetett légszennyező pontforrások 

 levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint egyéb környezetvédelmi 

 feladatait. 

4.1.1.5.2.15. A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi témájú engedélyeztetések során 

 kapcsolatot tart a hatóságokkal, szakhatóságokkal, közreműködik az elrendelt 

 hatósági vizsgálatok során.  

4.1.1.5.2.16. Tudásszintjének fejlesztése érdekében részt vesz a szakterületét érintő 

 továbbképzéseken.  

4.1.1.5.3. Jogosult: 

4.1.1.5.3.1. Munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi témájú ellenőrzések 

 kezdeményezésére, végrehajtására az alábbi területeken: a munkakörülmények 

 biztonsági feltételei; munkahelyek, munkaeszközök állapota; a jogszabályok és az 

 utasítások betartása; a munkavédelmi intézkedések végrehajtása; a gépek, 

 berendezések, létesítmények időszakos biztonsági felülvizsgálatának megvalósulása; 

 a munkafeltételek biztonságossága; a szükséges technológiai, karbantartási munkák 

 elvégzése; a biztonsági berendezések, védőeszközök használata és állapota. 

4.1.1.5.3.2. A munkahelyen történt balesetek, tűzesetek, környezetkárosítás előidéző 

 tevékenységek, a fentiekkel összefüggő szabálysértések kivizsgálására. 
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4.1.1.5.4. Helyettesítése: 

 Távolléte vagy akadályoztatása esetén a parancsnok által kijelölt – a munkavédelmi, 

 tűzvédelmi és környezetvédelmi szaktevékenység ellátására jogosult – személy(ek) 

 helyettesíti(k). 

4.1.2. Törzs: 

 Az MH RKKK vezetésének alapvető szervezeti egységei, a parancsnok elhatározása 

 és utasításai, valamint szakmai elöljáróik intézkedései alapján a törzsfőnök 

 irányításával végzik tevékenységüket. Tervezik, szervezik, irányítják az MH RKKK 

 tevékenységét, készenléte állandó fenntartását és fokozását, alaprendeltetésével 

 kapcsolatos feladatainak végrehajtását. 

4.1.2.1. Hadműveleti Részleg: 

4.1.2.1.1. Jogállása: 

 A Hadműveleti Részleg feladatait a részlegvezető vezetésével, a törzsfőnök szolgálati 

 alárendeltségében végzi, az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség szakmai irányítása 

 mellett. 

4.1.2.1.2. Rendeltetése: 

4.1.2.1.2.1. Az MH RKKK béke- és különleges jogrendi időszak alkalmazási feladatainak és 

 tevékenységének tervezése, szervezése, valamint az ezzel kapcsolatos, a rezsim és 

 őrzésvédelmi rendszabályok bevezetésével kapcsolatos feladatok végzése, az őr-, 

 ügyeleti és készenléti szolgálatok folyamatos biztosítása. A békevezetésével 

 kapcsolatos tervek, okmányok, jegyzőkönyvek elkészítése, folyamatos pontosítása. 

4.1.2.1.2.2. Az MH RKKK működéséhez szükséges hadműveleti információk folyamatos 

 gyűjtése, értékelése és a szükséges javaslatok megtétele. 

4.1.2.1.2.3. Az MH RKKK hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állomány kiképzésének 

 és felkészítésének tervezése, szervezése és ellenőrzése. 

4.1.2.1.3. Feladatai: 

4.1.2.1.3.1. A törzsfőnök feladatszabása alapján kidolgozza a KFR-el kapcsolatos terveket és 

 rendelkezéseket, valamint folyamatosan pontosítja azokat. 

4.1.2.1.3.2. Tervezi, szervezi és vezeti a KFR, valamint a feltöltési feladatok begyakoroltatását. 

4.1.2.1.3.3. Megszervezi, biztosítja és ellenőrzi az MH RKKK őr-, ügyeleti, és készenléti 

 szolgálatait. 

4.1.2.1.3.4. Az államháztartási belső ellenőrzés kivételével tervezi, szervezi és végrehajtja az 

 ellenőrzéseket. 

4.1.2.1.3.5. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az MH RKKK hivatásos, szerződéses és 

 önkéntes tartalékos állományának általános katonai kiképzését. 

4.1.2.1.3.6. A törzsfőnök irányításával előkészíti a parancsnoki és törzskiképzést. 

4.1.2.1.3.7. Gondoskodik a feladatköréhez tartozó információk beszerzéséről, a parancsnoki 

 elhatározások formába öntéséről és az alárendeltekhez történő eljuttatásáról. 

4.1.2.1.3.8. Részt vesz az MH RKKK Biztonsági Szabályzata kidolgozásában. 
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4.1.2.1.3.9. Összeállíttatja az MH RKKK kiképzési intézkedését, munkatervét, összehangolja a 

 célellenőrzéseket. 

4.1.2.1.3.10. A törzsfőnök irányításával megtervezi és megszervezi az MH RKKK objektumainak, 

 javainak őrzés-védelmét. 

4.1.2.1.3.11. Rendszeresen ellenőrzi a KFR kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

4.1.2.1.3.12. Végrehajtja a törzsfőnök által meghatározott – előre nem tervezhető – egyéb 

 feladatokat. 

4.1.2.1.3.13. Kialakítja, felügyeli és ellenőrzi a beléptetés rendjét. 

4.1.2.1.3.14. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.2.1.3.15. Részt vesz a Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszer működtetésében. 

4.1.2.1.3.16. Bedolgozik a Munkatervező Modulba. 

4.1.2.2. Informatika Részleg: 

4.1.2.2.1. Jogállása: 

 Az Informatikai Részleg a részlegvezető vezetésével, a törzsfőnök szolgálati 

 alárendeltségében, az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi 

 Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF) szakmai irányításával, valamint az 

 MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, híradó és informatikai 

 főnökkel együttműködve hajtja végre feladatait. 

4.1.2.2.2. Rendeltetése: 

4.1.2.2.2.1. Az MH RKKK érdekében működtetett béke- és különleges jogrendi időszakok 

 általános informatikai feladatainak, elveinek, követelményeinek és szabályozóinak 

 kidolgozása, érvényre juttatása, tervezése, koordinálása és a végrehajtás szakmai 

 irányításával összefüggő feladatok végzése, a szak- és szakirányú ellenőrzési 

 feladatok végzése. 

4.1.2.2.2.2. Az MH RKKK KFR alkalmazási és az együttműködési tervekben meghatározott 

 feladatok végrehajtása érdekében az informatikai és az információvédelmi biztosítás 

 megtervezése, megszervezése, koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése. 

4.1.2.2.3. Feladatai: 

4.1.2.2.3.1. A központi szabályozók és irányelvek alapján kidolgozza szakterülete 

 vonatkozásában a híradásra, az informatikai és az információvédelmi rendszerre, 

 működési rendjére és biztonságára vonatkozó MH RKKK szintű belső 

 rendelkezéseket és okmányokat. 

4.1.2.2.3.2. Naprakészen tartja, ellenőrzi a béke és hadműveleti rendszerekhez kapcsolódó 

 adatbázisokat. 

4.1.2.2.3.3. A törzsfőnök irányításával kidolgozza az MH RKKK KFR informatikai támogatási 

 tervét. 

4.1.2.2.3.4. Megtervezi, megszervezi és végrehajtja az MH RKKK informatikai, 

 információvédelmi feladatait és tevékenységét, intézkedik a felmerülő hiányosságok 

 megszüntetésére. 
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4.1.2.2.3.5. Kidolgozza az informatikai, információvédelmi szakterületet érintő beruházások 

 tervezéséhez szükséges követelményeket. 

4.1.2.2.3.6. Együttműködik az informatikai eszközök karbantartását végző külső szolgáltatókkal. 

4.1.2.2.3.7. A folyamatos üzemvitel érdekében az üzemeltetőkkel folyamatos kapcsolatot tart. 

4.1.2.2.3.8. Szervezi és tervezi az MH RKKK szolgálati mobiltelefon ellátását, valamint ellátja a 

 mobiltelefon felhasználásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

4.1.2.2.3.9. Az MH RKKK igényének megfelelően végrehajtja a vezetékes telefonellátás 

 tervezését, ellátja a hálózat folyamatos felügyeletét. 

4.1.2.2.3.10. Előkészíti az MH RKKK funkcionális, informatikai és információvédelmi 

 szakfeladatai parancsnoki intézkedésekkel történő szabályozását és az elektronikus 

 információvédelmi támogatás rendjét. 

4.1.2.2.3.11. Részt vesz informatikai szakellenőrzéseken, a munkaterve alapján önálló szakmai 

 ellenőrzéseket hajt végre. 

4.1.2.2.3.12. Szakterületét érintően az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére 

 intézkedik. 

4.1.2.2.3.13. Közreműködik az MHP Információ Menedzsment Rendszer (a továbbiakban: IMR) 

 fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

4.1.2.2.3.14. Szervezi és ellenőrzi a számítógépes programok adaptálását, beszerzését és 

 rendeltetésszerű felhasználását. 

4.1.2.2.3.15. Végzi az informatikai hálózatok és rendszerek kivitelezésének és fenntartásának 

 szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat. 

4.1.2.2.3.16. Képviseli a katonai szervezetet a szakirányú bizottságokban. 

4.1.2.2.3.17. Részt vesz az informatikai rendszerek fejlesztésére és katonai alkalmazására 

 vonatkozó elvek és előterjesztések kidolgozásában. 

4.1.2.2.3.18. Tervezi, szervezi és ellenőrzi az MH RKKK személyi állományának informatikai és 

 elektronikus információvédelmi kiképzését. 

4.1.2.2.3.19. Együttműködik a számítástechnikai eszközellátás tervezésében a Logisztikai 

 Részleggel. 

4.1.2.2.3.20. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.2.2.3.21. Az MH Informatikai Szabályzat (Ált/39) alapján biztosítja a szervezet informatikai 

 tevékenységét. 

4.1.2.2.3.22. Részt vesz a Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszer működtetésében. 

4.1.2.3. Ügyviteli Részleg: 

4.1.2.3.1. Jogállása: 

 Az Ügyviteli Részleg a részlegvezető zászlós vezetésével, a törzsfőnök szolgálati 

 alárendeltségében hajtja végre feladatait, az MHP IICSF csoportfőnökének szakmai 

 irányítása mellett. 
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4.1.2.3.2. Rendeltetése: 

4.1.2.3.2.1. A külföldi és a nemzeti adatok, valamint adathordozóinak a Magyar Honvédség 

 Egységes Iratkezelési Szabályzata (Ált/40.), a Magyar Honvédség Titokvédelmi 

 Szabályzata (Ált/3.), a Mavtv., és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, 

 valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. 

 rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján történő kezelése. 

4.1.2.3.2.2. A különleges jogrendi időszakban az ügyviteli rendre való áttérés megszervezése, 

 végrehajtása, valamint az adathordozókkal kapcsolatos minősített adatok védelmére 

 vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

4.1.2.3.2.3. Az MH RKKK minősített adatvédelmi, ügyviteli rendszereinek – elektronikus 

 információvédelem kivételével – összehangolt működtetése, a végrehajtás szakmai 

 koordinálása. 

4.1.2.3.3. Feladatai: 

4.1.2.3.3.1.1. A Mav.tv, a kapcsolódó - minősített adatok védelméről és kezeléséről szóló – 

 kormányrendeletek, az Ált/40., valamint az Ált/3. alapján biztosítja a parancsnok és 

 a biztonsági vezető tevékenységét. 

4.1.2.3.3.1.2. Tervezi, szervezi és végzi az MH RKKK minősített adatok védelmével kapcsolatos 

 és ügyviteli feladatait. 

4.1.2.3.3.1.3. Végrehajtja az adathordozók előírás szerinti kezelését. 

4.1.2.3.3.1.4. Végzi az MH RKKK-nál készült, vagy oda érkezett minősített és nyílt adatot 

 tartalmazó adathordozók átvételét, szignáltatását, kiadását, visszavételét, 

 továbbítását, irattározását. 

4.1.2.3.3.1.5. Végzi az MH RKKK iratkezelési okmányainak hitelesítését, vezetését, szakszerű 

 tárolását. 

4.1.2.3.3.1.6. Javaslatokat dolgoz ki a minősített adat védelmére vonatkozó előírások 

 megsértésének megelőzésére, a feltárt hiányosságok megszüntetésére. 

4.1.2.3.3.1.7. Megszervezi és előkészíti a különleges jogrend időszakára az ügyviteli rendre való 

 áttérést, a visszamaradó béke adathordozók felszámolásának megtervezését. 

4.1.2.3.3.1.8. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

 évi LXVI. törvényben előírtak alapján végzi az irattári és levéltári iratok leadásra 

 történő előkészítését, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattárba 

 történő beszállítás megszervezésének végrehajtását. 

4.1.2.3.3.1.9. Megszervezi és végrehajtja az MH RKKK irattárában további őrzést, valamint az 

 azonnali megsemmisítést igénylő adathordozókkal kapcsolatos feladatokat. 

4.1.2.3.3.1.10. Részt vesz az MH RKKK Biztonsági Szabályzata és Iratkezelési Szabályzata  

  kidolgozásában. 

4.1.2.3.3.1.11. Ellenőrzi az ügyintézők ügyviteli anyagainak meglétét. 

4.1.2.3.3.1.12. Szervezi és koordinálja az ügyviteli anyagok éves tételes bizottsági ellenőrzését. 

4.1.2.3.3.1.13. Ellenőrzi az adathordozók készítésére és kezelésére vonatkozó szabályok betartását 

  az ügyviteli irodán és az ügyintézői állománynál. 

4.1.2.3.3.1.14. Az éves terv alapján ügyviteli célellenőrzéseket, valamint témavizsgálatokat hajt 

  végre a szervezeti egységeknél. 
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4.1.2.3.3.1.15. Folyamatosan gyűjti az MH RKKK minősített adathordozók iratforgalmi adatait. 

Az összesített adatokat jelenti az MHP IICSF csoportfőnöke részére. 

4.1.2.3.3.1.16. Tervezi, szervezi, végzi a belső iratkezelési tevékenységet, az adathordozók  

  továbbításának biztosítását, bizonylatolását. 

4.1.2.3.3.1.17. Folyamatosan figyelemmel kíséri az adathordozókon tárolt minősített adatok,  

  érvényességi idejét, a minősített adatot tartalmazó adathordozók felülvizsgálatáról 

  jegyzéket készít, a saját sorszámos rendelkezésekben a változásokat rögzíti, az  

  iratkezelési okmányokat naprakészen vezeti. 

4.1.2.3.3.1.18. Aláíratja, nyilvántartja és őrzi az ügyintézők, valamint az ügykezelők nyilatkozatait. 

4.1.2.3.3.1.19. Végzi az MH RKKK hivatalos bélyegzőinek, személyi pecsétnyomóinak lenyomat 

  szerinti nyilvántartását, személyre szóló kiadását. 

4.1.2.3.3.1.20. Előkészíti a hivatalos bélyegzők használatát szabályozó parancsot. 

4.1.2.3.3.1.21. Folyamatosan munkakapcsolatot tart és együttműködik az MHP Parancsnoki Iroda 

  ügyviteli szervével, az MH RKKK vezető és végrehajtó szervek ügyintézőivel. 

4.1.2.3.3.1.22. Tervezi, szervezi és végrehajtja az ügyviteli szakállomány és az ügykezelők  

  továbbképzéseit. 

4.1.2.3.3.1.23. Végrehajtja a parancsnok parancsainak, utasításainak a szervezeti egységekhez  

  történő eljuttatását. 

4.1.2.3.3.1.24. A békevezetéssel kapcsolatos egyes okmányokat, terveket, jelentéseket állít össze 

  és dolgoz ki. 

4.1.2.3.3.1.25. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában,   

  működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.2.3.3.1.26. Végzi az MH RKKK IMR működtetési kereteinek biztosítását, az információ  

  kezeléséből adódó menedzselési, adminisztratív, koordinációs feladatok   

  végrehajtását, az IMR felhasználóinak felkészítését, továbbképzését. 

4.1.2.3.3.1.27. Tárolja és nyilvántartja a munkaköri leírások második példányát. 

4.1.3.  Személyügyi Részleg: 

4.1.3.1.  Jogállása: 

  A Személyügyi Részleg a részlegvezető vezetésével, a parancsnok szolgálati  

  alárendeltségében hajtja végre feladatait, az MHP SZCSF szakmai irányítása  

  mellett. 

4.1.3.2.  Rendeltetése: 

4.1.3.2.1.  A humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzése, a hivatásos 

szerződéses, honvédelmi alkalmazotti, munkavállalói, önkéntes tartalékos állomány 

személyi ügyeinek döntésre való előkészítése, a személyi állomány 

nyilvántartásának  kezelése, valamint a katonai igazgatási szakfeladatok 

végzése. 

4.1.3.2.2. Az MH RKKK hadrafoghatósági és alkalmazási követelményei fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges létszámú személyi állomány biztosítása. 

4.1.3.2.3. A teljes személyi állományra kiterjedő személyügyi feladatok tervezése, szervezése, 

végrehajtása. 
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4.1.3.2.4. A személyi állomány átcsoportosításával, beiskolázásával, rekreációjával kapcsolatos 

 tervező-, szervező munka végzése, javaslatok kidolgozása a parancsnok részére, a 

 személyi járandóságok folyósításának biztosítása a HM Költségvetés Gazdálkodási 

 Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) személyügyi alrendszerén 

 keresztül. 

4.1.3.3. Feladatai: 

4.1.3.3.1. Döntésre előkészíti a parancsnoki hatáskörbe tartozó hivatásos, szerződéses katona, 

 önkéntes tartalékos állomány, a honvédelmi alkalmazotti és munkavállalói 

 állományra vonatkozó személyügyi javaslatokat, az elismerésekre vonatkozó 

 előterjesztéseket, majd a parancsokat és határozatokat rögzíti a KGIR rendszerben. 

4.1.3.3.2. Ellátja a parancsnokkal, vezetőkkel történő véleményezési és egyeztetési feladatokat. 

4.1.3.3.3. Előkészíti az MH RKKK személyi állományára vonatkozó, a parancsnok hatáskörét 

 meghaladó elismerésre, kinevezésre, áthelyezésre, vezénylésre vonatkozó 

 személyügyi javaslatokat és továbbítja az MHP SZCSF részére. 

4.1.3.3.4. Összeállítja és időben felterjeszti az elöljáró által meghatározott jelentéseket. 

4.1.3.3.5. A HM KGIR alrendszerében végzi a hivatásos, szerződéses katona, az önkéntes 

 tartalékos, a honvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány járandóságaival és 

 nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint az adatok feltöltését és 

 karbantartását. 

4.1.3.3.6. Folyamatosan vezeti, elemzi és értékeli az MH RKKK létszámhelyzetét, felterjeszti 

 az MH RKKK állománytáblájának módosító javaslatait. 

4.1.3.3.7. Az előmeneteli rend alapján folyamatosan nyomon követi az MH RKKK személyi 

 állománya helyzetét, javaslatokat dolgoz ki a személyi változásokra és az utánpótlás 

 biztosítására. 

4.1.3.3.8. Végzi a pályáztatással, jogviszony létesítésével, megszüntetésével, módosításával 

 kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart a katonai igazgatási központokkal, 

 irodákkal.  

4.1.3.3.9. Figyelemmel kíséri a katona állomány alkalmassági és időszakos orvosi vizsgálatait, 

 és intézkedik az azokon való részvételre.  

4.1.3.3.10. Tanácsadó és szolgáltató tevékenységet végez a munkajogi és humán szolgálati 

 kérdésekben. 

4.1.3.3.11. Részt vesz a jelen szabályzatban meghatározott bizottságok munkájában, továbbá 

 kapcsolatot tart a katonai szervezetnél működő érdekképviseleti szervekkel. 

4.1.3.3.12. Részt vesz a parancsnokhoz érkező, a humán szakterületre vonatkozó beadványok és 

 panaszok kivizsgálásában, azok megválaszolásában a jogásszal együttműködve. 

4.1.3.3.13. A jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat vezet a személyi állományról, 

 a szükséges adatokat biztosítja a vezetés számára, a különböző értékelő és elemző 

 munkához. 

4.1.3.3.14. Előkészíti személyi beszélgetéseket a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában, 

 összeállítja az elismerési és beiskolázási javaslatokat.  

4.1.3.3.15. Katona állomány esetében előkészíti a beosztás tervező lapokat. 

4.1.3.3.16. Elkészíti és naprakészen tartja a személyi állományra vonatkozó – szabadságolási, 

 beiskolázási, járandósági, esélyegyenlőségi és munka – terveket. 
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4.1.3.3.17. Végzi a személyi állomány munkaidő-gazdálkodásával kapcsolatos személyügyi 

feladatok végrehajtását, nyilvántartások vezetését, gépi rögzítését és elszámolását. 

4.1.3.3.18. Előkészíti a jogszabályokban meghatározott esetekben az alapnyilvántartási körébe 

 tartozó állományra vonatkozó igazolásokat, szükség szerint hitelesíti és 

 kiadmányozza azokat. 

4.1.3.3.19. Személyi adatokat szolgáltat a hivatásos és szerződéses  állomány éves fizikai 

állapot-felméréséhez.  

4.1.3.3.20. Segíti a parancsnok munkáját az állomány szociális, élet- és munkakörülményeinek 

 javításában. 

4.1.3.3.21. Végzi a személyi állomány beilleszkedési problémáinak feltárását és az azok 

 megoldására irányuló szaktevékenységet. 

4.1.3.3.22. Végzi a személyi állomány aktuális személyügyi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatását. 

4.1.3.3.23. Tervezi és szervezi az előmenetelhez, a személyi változások végrehajtásához és a 

 továbbképzésekhez kapcsolódó bel- és külföldi beiskolázásokat. 

4.1.3.3.24. Végzi az ünnepi állománygyűlésekkel kapcsolatos személyügyi feladatokat. 

4.1.3.3.25. Javaslatokat tesz a különböző személyi konfliktus- és krízishelyzetek megelőzésére 

 és kezelésére. 

4.1.3.3.26. Végzi a NATO beosztásokra, a külföldi missziókra történő kiválasztással és a 

 külszolgálatból hazatérők beosztásba helyezésével kapcsolatos személyügyi 

 feladatokat. 

4.1.3.3.27. Közreműködik a NATO és az EU parancsnokságain és hivatalainál, valamint más 

 nemzetközi szervezeteknél szolgálatot teljesítő állomány személyügyi biztosításában. 

4.1.3.3.28. Kezeli az állomány szolgálati útleveleit. 

4.1.3.3.29. Szervezi és működteti a katonai szervezet általános és missziós családtámogató segítő 

 tevékenységét. 

4.1.3.3.30. Elősegíti a külszolgálatról hazatérő személyi állomány visszailleszkedését. 

4.1.3.3.31. Tervezi, szervezi a szociális gondoskodási és kegyeleti feladatokat. 

4.1.3.3.32. Koordinálja a személyi állomány részére biztosított rekreációs férőhelykeretek, 

 regeneráló pihentetések jogszerű elosztását és kihasználását. 

4.1.3.3.33. Végzi és koordinálja a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

4.1.3.3.34. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.3.3.35. Szervezi, előkészíti és koordinálja a vezetők részére a teljesítményértékelésekkel 

 kapcsolatos feladatokat. 

4.1.3.3.36. Kezdeményezi az MH RKKK személyügyi alapnyilvántartási körébe tartozó 

 állomány nemzetbiztonsági vizsgálatát. Végzi a vagyonnyilatkozat tételével, 

 összeférhetetlenséggel, a más kereső tevékenységgel kapcsolatos iratkezelési, 

 igénylési, adatszolgáltatási, megőrzési, személyügyi feladatokat, nyilvántartja és 

 gondoskodik azok jog-, és szakszerű tárolásáról. 

4.1.3.3.37. Végrehajtja a szolgálati viszonyt érintő fegyelmi ügyekben hozott, személyügyi 

 eljárásra kötelezett feladatokat. 

4.1.3.3.38. Katonai igazgatási szakfeladatok ellátása, azok keretei között különösen: 
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4.1.3.3.38.1. A katonai igazgatási, hadkiegészítési tevékenységgel kapcsolatos, a szakterületet 

 érintően hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 

4.1.3.3.38.2. Részvétel a katonai igazgatási szakállomány szakmai felkészítésén, 

 továbbképzéseken. 

4.1.3.3.38.3. Kapcsolatot tart az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

 Parancsnoksággal, valamint annak regionális és területi szerveivel, velük 

 együttműködve a szerződéses állomány utánpótlásával, valamint a gazdasági és 

 anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés vonatkozásában. 

4.1.3.3.38.4. Végzi az önkéntes tartalékos, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a 

 hadköteles állománnyal kapcsolatos katonai igazgatási szaktevékenységet, valamint 

 vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. 

4.1.3.3.38.5. Kapcsolatot tart az önkéntes tartalékos állománnyal és munkáltatóival. 

4.1.3.3.38.6. Az MH RKKK különleges jogrendi időszakra vonatkozó feltöltésének és 

 veszteségpótlásának a tervezése. 

4.1.3.3.38.7. A hadkiegészítés békeidőszaki tervezése, a szükségletek felmérése, nyilvántartása, a 

 keretátadással, feltöltéssel kapcsolatos tervek kidolgozása, naprakész vezetése. 

4.1.3.3.38.8. Az MH RKKK különleges jogrendi feladatai végrehajtása érdekében kidolgozza a 

 KFR okmányrendszerének katonai igazgatási szakterületet érintő szabályozását, 

 valamint részt vesz a központ KFR terveiben, okmányrendszereiben bekövetkezett 

 személyi változások pontosításában, az egyeztetések végrehajtásában. 

4.1.3.3.39. Végzi a kiképzett tartalékos állomány hadi beosztásba történő tervezésével 

 (kiírásával, kiírás pontosításával) összefüggő feladatokat, közreműködik a kiírás, 

 kiírás pontosítása végrehajtásában. 

4.1.3.3.40. A különleges jogrendi feladatok előkészítése érdekében a gazdasági és anyagi 

 szolgáltatások tervezése, szervezése, igénylése feladatainak végrehajtása, 

 együttműködve a Logisztikai Részleg kijelölt szakemberével és a területileg illetékes 

 katonai igazgatási hatósággal. 

4.1.3.3.41. Toborzási szakfeladatok támogatása, azok keretei között különösen: 

4.1.3.3.41.1. Az MH RKKK személyügyi szerv hatáskörébe utalt, toborzást támogató feladatok 

 végrehajtása, kiemelt figyelemmel a parancsnok munkáltatói jogköréből adódóan, a 

 toborzó szervekkel történő együttműködésre. 

4.1.3.3.41.2. Részvétel a toborzással kapcsolatos szakmai felkészítéseken, továbbképzéseken. 

4.1.3.3.42. Okmánykezelési feladatok ellátása, azok keretei között különösen: 

4.1.3.3.42.1. A teljes személyi állomány (hivatásos, szerződéses, honvédelmi alkalmazott, 

 önkéntes tartalékos, kiképzett tartalékos, hadköteles) katonai okmányokkal történő 

 ellátása. 

4.1.3.3.42.2. A honvédségi azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok 

 ellátása. 

4.1.3.3.43. Végzi a parancsnoki és magasabb parancsnoki segélyek igénylésével kapcsolatos 

 feladatokat. 

4.1.3.3.44. Előkészíti a Szociális Munkacsoport üléseit. 

4.1.3.3.45. Tárolja a Kollektív Szerződés harmadik példányát. 

4.1.3.3.46. Ellátja az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat.  
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4.1.3.3.47. Részt vesz a Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszer működtetésében. 

4.1.4. Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra: 

4.1.4.1. Jogállása: 

A GTPER élén a vezető pénzügyi referens főtiszt áll, aki a pénzügyi és számviteli 

feladatok vonatkozásában gazdasági vezetőnek minősül. A GTPER a parancsnok 

szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. Pénzügyi és számviteli feladatok 

vonatkozásában szakmai elöljárója a Magyar Honvédség Parancsnokság Pénzügyi 

Gazdasági Főnökség (továbbiakban: MHP PGF) főnöke, szakmai felelőse a HM 

VGH főigazgatója. 

4.1.4.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK működésével kapcsolatos pénzügyi és számviteli tevékenység 

 végrehajtása, ellenőrzése, a jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és 

 beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint pénztárszolgálat működtetése. 

4.1.4.3. Feladatai: 

4.1.4.3.1. Végzi a honvédelmi szervezet költségvetési gazdálkodási feladatait. 

4.1.4.3.2. Részt vesz a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szerint a 

 hivatásos és szerződéses katona, az önkéntes tartalékos, továbbá a honvédelmi 

 alkalmazott állomány és a munkavállalók illetményével és pénzbeli járandóságaival 

 kapcsolatos döntések előkészítésében. 

4.1.4.3.3. A személyi állomány járandóságainak – szakterületét érintő – rögzítése a KGIR 

 rendszerben. 

4.1.4.3.4. A helyileg, készpénzben kifizetendő tételek számfejtése és kifizetése. 

4.1.4.3.5. Kidolgozza az MH RKKK KFR pénzügyi és számviteli biztosítási tervét. 

4.1.4.3.6. Az érintett személyi állományt szükség szerint tájékoztatja a rájuk vonatkozó és a 

 szakterületet érintő rendelkezésekről, döntésekről, jogszabályokról. 

4.1.4.3.7. Szervezi és koordinálja a költségvetési gazdálkodás szakterületi feladatait. 

4.1.4.3.8. Nyilvántartja és kezeli a vezetők hatáskörében felhasználható gazdálkodási kereteket, 

 a pénzügyi költségvetési előirányzatokat. 

4.1.4.3.9. Együttműködik a logisztikai, valamint az egyéb, erőforrás-gazdálkodásban érintett 

 szervezetekkel. 

4.1.4.3.10. Véleményezi a szolgálati elöljáró, vagy a felügyeleti szerv vezetője hatáskörébe 

 tartozó és a szakterületet érintő pénzügyi jellegű tervezeteket és kérelmeket. 

4.1.4.3.11. Állandó tagként részt vesz a Gazdálkodási Bizottság és a Szociális Munkacsoport 

 ülésein, valamint szükség szerint a különféle bizottságok munkájában. 

4.1.4.3.12. Részt vesz a személyi állomány pénzbeli járandóságainak megállapítására vonatkozó, 

 vagy a gazdálkodási tárgyú – egyedi és normatív jellegű – vezetői intézkedések, 

 határozatok, valamint parancsok előkészítésében. 

4.1.4.3.13. Számvetést készít a helyi gazdálkodási körbe tartozó pénzügyi jellegű várható 

 kiadásokról és bevételekről. 

4.1.4.3.14. Összegzi és koordinálja a pénzügyi költségvetési előirányzat- és keretigényeket. 
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4.1.4.3.15. Összeállítja az intézményi szintű pénzügyi elemi költségvetésre, valamint a pénzügyi 

 költségvetési előirányzatok év közbeni módosítására vonatkozó javaslatokat. 

4.1.4.3.16. Összeállítja a likviditási tervet. 

4.1.4.3.17. Összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámolót illetve, 

 adatszolgáltatást hajt végre a költségvetési beszámolókhoz és az időközi 

 mérlegjelentésekhez, biztosítja annak az analitikus alátámasztottságát. 

4.1.4.3.18. Gyakorolja a jogszabályban előírt, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 

 vonatkozó jogkört. 

4.1.4.3.19. Közreműködik a kártérítési, kártalanítási ügyek rendezésében. 

4.1.4.3.20. Beszedi és minősíti a bevételeket. 

4.1.4.3.21. Teljesíti és elszámolja a központi befizetési kötelezettséget, valamint biztosítja az 

 analitikus nyilvántartást és annak alátámasztottságát. 

4.1.4.3.22. Működteti a házipénztárt, biztosítja a működéshez szükséges pénzeszközöket, és azok 

 rendeltetésszerű felhasználását, különösen a készpénz felvételét, bevételek 

 beszedését, készpénzfizetési számlák kiegyenlítését, vásárlási előleg biztosítását a 

 parancsnok által meghatározott személyek részére. 

4.1.4.3.23. Közreműködik az MH RKKK hatáskörébe tartozó dologi kiadások fizetési 

 módozatának megállapításában. 

4.1.4.3.24. Kincstári átutalásokat kezdeményez. 

4.1.4.3.25. Összegyűjti, kezeli és tárolja a fizetési számla forgalommal kapcsolatos számviteli 

 bizonylatokat, valamint adatszolgáltatást és könyvelési feladást végez. 

4.1.4.3.26. Összeállítja az előző évi költségvetési maradványok elszámolásával, jóváhagyásával 

 kapcsolatos adatszolgáltatásokat. 

4.1.4.3.27. Vezeti a hatáskörébe tartozó analitikus nyilvántartásokat. 

4.1.4.3.28. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.4.3.29. Végrehajtja az intézményi szintű pénzügyi és számviteli belső szakellenőrzéseket. 

4.1.4.3.30. Kártérítési határozatok, valamint bírósági ítéletek, végzések alapján kezeli és 

 nyilvántartja a követelések érvényesítése során befolyt bevételeket, továbbá végzi a 

 pénzügyi és számviteli rendezést. 

4.1.4.3.31. Pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jogkört gyakorol. 

4.1.4.3.32. Felszámítja, nyilvántartja és kezeli a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 

 eszközökben és belső rendelkezésekben meghatározott pénzügyi kereteket. 

4.1.5. Logisztikai Részleg: 

4.1.5.1. Jogállása: 

 A Logisztikai Részleg élén a részlegvezető áll, aki a logisztikai gazdálkodás 

 tekintetében gazdasági vezetőnek minősül. A Logisztikai Részleg a parancsnok 

 szolgálati alárendeltségében végzi feladatait, az MHP LGCSF-ség, főnök szakmai 

 irányítása mellett. 
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4.1.5.2. Rendeltetése: 

4.1.5.2.1. Az MH RKKK feladatainak ellátásához szükséges logisztikai támogatás irányítása. 

4.1.5.2.2. A költségvetési terv elkészítése, a gazdálkodási szabályozások, intézkedések 

 kidolgozása, a költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának MH RKKK 

 szintű nyilvántartása minden anyagnem vonatkozásában. 

4.1.5.2.3. Az anyagok és költségvetési előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának 

 ellenőrzése. 

4.1.5.3. Feladatai: 

4.1.5.3.1. Végzi az MH RKKK logisztikai gazdálkodási feladatait, kezeli a terven felüli 

 bevételeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

 szerint, előkészíti az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítására 

 vonatkozó felterjesztéseket. 

4.1.5.3.2. A parancsnok, valamint az MHP LGCSF-ség, főnök feladatszabása alapján ellenőrzi 

 logisztikai támogatást. 

4.1.5.3.3. Nyilvántartja az MH RKKK logisztikai helyzetét, melyről a parancsnokot 

 folyamatosan tájékoztatja. 

4.1.5.3.4. Elősegíti az erőforrás-tervezés és -felhasználás koordinációját, logisztikai 

 integrációját. 

4.1.5.3.5. Tervezi, szervezi a személyi állomány kiképzéséhez szükséges logisztikai támogatást. 

4.1.5.3.6. Tervezi, szervezi és végrehajtja a szállítással kapcsolatos feladatokat. 

4.1.5.3.7. Együttműködik az MH RKKK parancsnokságon belül és azon kívül feladatot ellátó 

 szervezetekkel. 

4.1.5.3.8. Végzi az erőforrás- és készlettervezés, fenntartás végrehajtásának szakmai 

 felügyeletével összefüggő feladatokat. 

4.1.5.3.9. Végzi a logisztikai szakállomány szakmai követelményeknek megfelelő felkészítését. 

4.1.5.3.10. Elkészíti az MH RKKK szintű gazdálkodási javaslatokat, előterjesztéseket. 

4.1.5.3.11. Végzi a LUR nyilvántartását, koordinációját, előirányzat-felhasználásának elemzését, 

 beszámolókat készít. 

4.1.5.3.12. Tervezi, kezdeményezi és nyilvántartja a létesítmények, építmények, munkahelyek, 

 a hadfelszerelés, a munkaeszközök, valamint az egyéni és a katonai védőeszközök 

 időszakos ellenőrzéseit, felülvizsgálatait. 

4.1.5.3.13. Összeállítja, kidolgozza a békevezetéssel kapcsolatos egyes okmányokat, terveket, 

 jelentéseket. 

4.1.5.3.14. Állandó tagként részt vesz a Gazdálkodási Bizottság munkájában. 

4.1.5.3.15. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.1.5.3.16. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 

4.1.5.3.17. Szervezi, koordinálja a biztosított anyagi-technikai, költségvetési feltételek 

 figyelembevételével a szervezet KFR-jéhez, az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok 

 ellátásához, szervek működéséhez, kiképzéséhez szükséges logisztikai támogatást, 

 vezeti a végrehajtást. 
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4.1.5.3.18. Az MH RKKK különleges jogrendi feladatainak előkészítése érdekében a gazdasági 

 és anyagi szolgáltatások tervezése, szervezése, igénylése feladatainak végrehajtása, 

 együttműködve a Személyügyi Részleg kijelölt szakemberével és a területileg 

 illetékes katonai igazgatási hatósággal. 

4.1.5.3.19. Kidolgozza a logisztikai támogatáshoz szükséges éves terveket, havi 

 munkaokmányokat, a végrehajtott támogatási feladatok értékelését, elemzését, 

 szakmai felügyeletét és ellenőrzését. 

4.1.5.3.20. Végrehajtja a rövid- és középtávú erőforrás-tervezési feladatokat, valamint az éves 

 beszerzések tervezési feladatait. 

4.1.5.3.21. Összeállítja és felterjeszti az MH RKKK Éves Beszerzési Tervét. 

4.1.5.3.22. Az ellátási utaltságból adódóan együttműködik a HM fejezet béke és békétől eltérő 

 időszaki LUR szerinti MH RKKK ellátó szervezet logisztikai szakállományával, 

 megszervezi az ellátási feladatokat, kidolgozza és fenntartja a működési rendet. 

4.1.5.3.23. Felügyeli az MH RKKK szaktechnikai eszközeinek és anyagainak beszerzésével, 

 tárolásával, technikai kiszolgálásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

 végzését. 

4.1.5.3.24. Irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szervek állományában lévő logisztikai 

 szakállomány szakmai tevékenységét. 

4.1.5.3.25. Kidolgozza és felterjeszti a szakági jelentéseket. 

4.1.5.3.26. Feldolgozza az elöljárói intézkedéseket, érvényre juttatja a szakmai követelményeket. 

4.1.5.3.27. A kártérítési eljárások lefolytatása során szakmai segítséget nyújt, továbbá külön 

 parancs alapján részt vesz a kárügyek kivizsgálásában. 

4.1.5.3.28. Bedolgozást végez az MH RKKK éves, havi és heti munkatervébe, valamint az éves 

 ellenőrzési tervébe. 

4.1.5.3.29. Összeállítja a beszámoló és feladatszabó értekezletek logisztikai anyagait, elkészíti a 

 haditechnikai eszközök éves üzemeltetési keret számvetését, a technikai kiszolgálási 

 tervet és a szakanyag biztosítási tervet. 

4.1.5.3.30. Részt vesz a parancsnoki átfogó és célellenőrzésekben, és végrehajtja az előírt 

 szakellenőrzési feladatokat. 

4.1.5.3.31. Szakanyagokat biztosít a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi, valamint 

 közlekedésbiztonsági rendszabályok betartásához. 

4.1.5.3.32. Folyamatos kapcsolatot tart a GTPER szakállományával, végrehajtja az előírt 

 egyeztetéseket. 

4.1.5.3.33. Részt vesz a döntés-előkészítési folyamatokban. 
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4.2. Végrehajtó szervek: 

 Az MH RKKK alaptevékenységének végrehajtó szervezeti elemei, melyek a 

 parancsnok elhatározása és utasításai, valamint a szakmai elöljáróik intézkedése 

 alapján végzik tevékenységüket. Végrehajtják az alap- és kiegészítő tevékenységeket 

 a lehető legmagasabb színvonalú ellátás érdekében, illetve a tervekben és a 

 parancsokban részükre meghatározott feladatokat. 

4.2.1.           Beszerzési Részleg: 

4.2.1.1. Jogállása: 

 A Beszerzési Részleg a részlegvezető vezetésével, a parancsnok szolgálati 

 alárendeltségében teljesíti feladatait, a HM VGH szakmai irányítása mellett. 

4.2.1.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK működésével kapcsolatos (köz-) beszerzési tevékenység 

 koordinálása, végrehajtása, dokumentálása, a jogszabályokban előírt nyilvántartási és 

 adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

4.2.1.3. Feladatai: 

4.2.1.3.1. Érvényt szerez a beszerzési jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

 valamint szabályzatok maradéktalan teljesülésének. 

4.2.1.3.2. Az MH RKKK szervezeti egységeinek vezetői által felterjesztett és a Logisztikai 

 részlegvezető által jóváhagyott beszerzési igények alapján lefolytatja az ellátási, 

 kiszolgálási és támogatási feladatokkal kapcsolatos (köz-) beszerzési eljárásokat. 

4.2.1.3.3. A beszerzési eljárások során részt vesz a szakmai bizottság munkájában. 

4.2.1.3.4. Elkészíti a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárások realizálásához szükséges 

 szerződéseket. 

4.2.1.3.5. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 48/2018. (XII. 21.) 

 HM utasításban meghatározott tartalommal és formában összeállítja és felterjeszti a 

 megbízásokat a nemzeti értékhatárt elérő, illetve az azt meghaladó és központosított 

 közbeszerzési eljárás alá eső tárgykörökben, az „in-house” beszerzések, valamint a – 

 jövedéki termékek kivételével – a közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű 

 beszerzések esetén. 

4.2.1.3.6. A megbízással kezdeményezett eljárások során az eljárás lezárásáig folyamatosan 

 kapcsolatot tart a HM VGH-val. 

4.2.1.3.7. A Logisztikai Részleg, részlegvezetőjével együttműködve elkészíti az MH RKKK 

 közbeszerzési és központosított közbeszerzési tervét – melyet a parancsnok 

 jóváhagyását követően – feltölt az egységes elektronikus közbeszerzési rendszerbe, 

 valamint a Közbeszerzési Adatbázisba. 

4.2.1.3.8. Az MH RKKK közbeszerzési eljárásairól éves statisztikai összegzést készít, melyet 

 – a parancsnok jóváhagyását követően – feltölt a Közbeszerzési Adatbázisba. 

4.2.1.3.9. Végzi a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 

 beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. 

 rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket és a Nemzeti 

 Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKH) Központosított Közbeszerzési 

 Portálján keresztül megküldi azokat az NKH részére. 
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4.2.1.3.10. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 

 ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 alapján adatszolgáltatást teljesít a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű 

 beszerzésekről a közbeszerzésekért felelős miniszternek. 

4.2.1.3.11. Szakterületét érintően gondoskodik az MH RKKK OBKR kialakításáról, 

 működtetéséről és fejlesztéséről. 

4.2.2. Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg: 

4.2.2.1. Jogállása: 

 A Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, a részlegvezető irányításával, a 

 parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait.  

4.2.2.2. Rendeltetése: 

 Működteti a részleg keretein belül lévő éttermet, büféket és szezonálisan nyitva 

 tartóparti vendéglátó egységeket (a továbbiakban: parti egységek). Folyamatos 

 kapcsolatot tart a beszállítókkal. 

4.2.2.3. Feladatai: 

4.2.2.3.1. Feladata a rekreációban és a különböző rendezvényeken résztvevő, valamint az MH 

 RKKK személyi állományának teljeskörű élelmezési biztosítása.  

4.2.2.3.2. Részt vesz a Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszer működtetésében. 

4.2.3. Étterem: 

4.2.3.1. Jogállása: 

 Az Étterem, a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg a részlegvezető 

 irányításával, a parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.3.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK objektumaiba érkező igényjogosult és nem igényjogosult vendégek, 

 valamint a honvédelmi szervezetek kiképzési tervében meghatározott katonai 

 továbbképzésen és egyéb rendezvényen résztvevő személyi állomány részére 

 színvonalas étkeztetés, valamint választékos italkínálat biztosítása. 

4.2.3.3. Feladatai: 

4.2.3.3.1. A hatályos jogszabályban meghatározott élelmezési normák alapján biztosítja a 

pihentetés különböző formáiban résztvevő vendégek részére az igények szerinti 

étkezést. 

4.2.3.3.2. A munkahelyi étkeztetést a hatályos jogszabályok alapján biztosítja. 

4.2.3.3.3. Rendelvények alapján biztosítja a konferenciák, kiképzési rendezvények élelmezési 

ellátását. 

4.2.3.3.4. A rendezvények, konferenciák sikeres lebonyolítása érdekében együttműködik az 

MH RKKK más részlegeivel. 

4.2.3.3.5. Rendezvényeket biztosít, előkészít, lebonyolít és elszámoltat, valamint helyszínt, 

nyersanyagot és munkaerőt biztosít. 
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4.2.3.3.6. Különféle időszakosan üzemelő vendéglátó egységeket üzemeltet, kidolgozza 

 azok működési rendjét. 

4.2.3.3.7. Kidolgozza az alapfeladathoz – élelmezési ellátáshoz – tartozó áruátvételi, 

előkészítési, elkészítési és értékesítési láncolat működési rendjét, megszervezi 

működését, koordinálja e folyamatok egymáshoz kapcsolódását. 

4.2.3.3.8. Betartja és betartatja az ételkészítési technológiai fegyelmet. 

4.2.3.3.9. Részt vesz az étrendek összeállításában, figyelembe véve az idényjelleget, az életkori 

sajátosságokat, a korszerű táplálkozási elveket, a magyar gasztronómia 

hagyományait, valamint esetenként az egészségügyi okból külön igényelt sajátos 

étrendet. 

4.2.3.3.10. Gazdálkodik a rábízott anyagi javakkal, eszközökkel és munkaerővel a hatályos 

 jogszabályok betartása mellett. 

4.2.3.3.11. A beszerzési eljárások lefolytatása érdekében a felmerült igényt, valamint az ahhoz 

szükséges műszaki tartalmat eljuttatja a Logisztikai Részleg, részlegvezetőnek. 

Megtervezi a részleg havi tartós élelmiszer-szükségletét, lebonyolítja az átvételt. 

4.2.3.3.12. A gépek meghibásodását jelzi a Logisztikai Részleg, részlegvezetőnek. 

4.2.3.3.13. Folyamatos ellenőrzési feladatokat végez, különösen a technológia folyamatok 

 betartása, tálalás, értékesítés, higiénia és elszámoltatás terén. 

4.2.3.3.14. Végzi a részleg adminisztrációs – ügyviteli anyagok kezelése, számlázás, statisztikák 

 készítése – feladatait, valamint segíti, nyomon követi a könyvelést és nyilvántartást 

 végző logisztikai altiszt, logisztikai nyilvántartók munkáját. 

4.2.3.3.15. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.3.3.16. Végrehajtja a Magyar Honvédség „Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület 

 részére” című kiadványban részére előírt feladatokat. 

4.2.3.3.17. Irányítja a konyhában, étkezdében folyó munkát, folyamatosan ellenőrzi az 

 élelmezési felszerelések, konyhatechnikai eszközök és egyéb gépek rendeltetésszerű 

 használatát, karbantartását. 

4.2.3.3.18. Gondoskodik a konyha berendezésének, gépeinek és felszereléseinek tisztaságáról, 

 folyamatos karbantartásáról, rendeltetés szerinti használatáról.  

4.2.3.3.19. Üzemelteti az étkezde pénztárt, könyveli a napi ebédbefizetéseket, beszedi az étkezési 

 térítési díjakat, kezeli a lemondásokat, átütemezéseket. 

4.2.3.3.20. Működteti az élelmezés-biztonsági – Hazard Analysis Critical Control Point (a 

 továbbiakban: HACCP) – rendszert. A részlegvezető felelős a konyhán előírt 

 higiéniai rendszabályok betartatásáért és a HACCP rendszer működtetéséért. 
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4.2.4. Büfék - Parti egységek: 

4.2.4.1. Jogállása: 

 A büfék, a büfévezető irányításával, az Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, 

 részlegvezető szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.4.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK objektumaiba érkező igényjogosult és nem igényjogosult vendégek, 

 valamint a honvédelmi szervezetek kiképzési tervében meghatározott katonai 

 továbbképzésen és egyéb rendezvényen résztvevő személyi állomány részére a 

 büféellátás biztosítása. A Büfék rendszerében működteti a szezonálisan nyitva tartó 

 parti egységeket. 

4.2.4.3. Feladatai: 

4.2.4.3.1. Biztosítja a pihentetés különböző formáiban résztvevő vendégek részére a büfékben 

 és a parti egységekben a megfelelő kínálatot és fogyasztási lehetőséget. 

4.2.4.3.2. Rendelvények alapján biztosítja a konferenciák, kiképzési rendezvények 

 büféellátását. 

4.2.4.3.3. A rendezvények, konferenciák sikeres lebonyolítása érdekében együtt-működik az 

 MH RKKK más részlegeivel. 

4.2.4.3.4. Kidolgozza a büfék és parti egységek működtetéséhez tartozó áruátvételi, 

 előkészítési, elkészítési és értékesítési láncolat működési rendjét, megszervezi 

 működését, koordinálja ezen folyamatok egymáshoz kapcsolódását. 

4.2.4.3.5. Javaslatot tesz a büfék kínálatának összeállítására, figyelembe véve az idényjelleget, 

 a várható keresletet, a korszerű táplálkozási elveket, a magyar gasztronómia 

 hagyományait. 

4.2.4.3.6. Gazdálkodik a rábízott anyagi javakkal, eszközökkel és munkaerővel a hatályos 

 jogszabályok betartása mellett. 

4.2.4.3.7. A beszerzési eljárások lefolytatása érdekében a felmerült igényt, valamint az ahhoz 

 szükséges műszaki tartalmat eljuttatja a Logisztikai Részleg, részlegvezetőnek. 

4.2.4.3.8. Folyamatos kapcsolatot tart a beszállítókkal.  

4.2.4.3.9. A gépek meghibásodását jelzi a Logisztikai Részleg, részlegvezetőnek. 

4.2.4.3.10. Folyamatos ellenőrzési feladatokat végez, különösen a technológia folyamatok 

 betartása, tálalás, értékesítés, higiénia és elszámoltatás terén. 

4.2.4.3.11. Végzi a részleg adminisztrációs – ügyviteli anyagok kezelése, számlázás, statisztikák 

 készítése – feladatait, valamint segíti, nyomon követi a könyvelést és nyilvántartást 

 végző logisztikai altiszt, logisztikai nyilvántartók munkáját. 

4.2.4.3.12. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.4.3.13. Végrehajtja a Magyar Honvédség „Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület 

 részére” című kiadványban részére előírt feladatokat. 

4.2.4.3.14. Gondoskodik a büfék és a parti egységek berendezéseinek, gépeinek és 

 felszereléseinek tisztaságáról, folyamatos karbantartásáról, rendeltetés szerinti 

 használatáról. 
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4.2.4.3.15. Működteti az élelmezés-biztonsági - HACCP – rendszert. A részlegvezető felelős az 

 előírt higiéniai rendszabályok betartatásáért és a HACCP rendszer működtetéséért.  

4.2.4.3.16. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 

4.2.5. Cukrászat: 

4.2.5.1. Jogállása: 

 A Cukrászat, a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg a részlegvezető 

 irányításával, a parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.5.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK objektumaiba érkező igényjogosult és nem igényjogosult vendégek, 

 valamint a honvédelmi szervezetek kiképzési tervében meghatározott katonai 

 továbbképzésen és egyéb rendezvényen résztvevő személyi állomány részére a 

 cukrászipari termékek biztosítása.  

4.2.5.3. Feladatai:  

4.2.5.3.1. Biztosítja a pihentetés különböző formáiban résztvevő vendégek részére a büfékben 

és a parti egységekben a megfelelő kínálatot és fogyasztási lehetőséget. 

4.2.5.3.2. Rendelvények alapján biztosítja a konferenciák, kiképzési rendezvények 

büféellátásához a késztermékeket. 

4.2.5.3.3. A rendezvények, konferenciák sikeres lebonyolítása érdekében együttműködik más 

részlegekkel. 

4.2.5.3.4. Kidolgozza a cukrászat működtetéséhez tartozó áruátvételi, előkészítési, elkészítési 

és értékesítési láncolat működési rendjét, megszervezi működését, koordinálja ezen 

folyamatok egymáshoz kapcsolódását. 

4.2.5.3.5. Javaslatot tesz a büfék kínálatának összeállítására, figyelembe véve az idényjelleget, 

a várható keresletet, a korszerű táplálkozási elveket, a magyar gasztronómia 

hagyományait. 

4.2.5.3.6. Gazdálkodik a rábízott anyagi javakkal, eszközökkel és munkaerővel a hatályos 

jogszabályok betartása mellett. 

4.2.5.3.7. A beszerzési eljárások lefolytatása érdekében a felmerült igényt, valamint az ahhoz 

szükséges műszaki tartalmat eljuttatja a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, 

részlegvezetőnek. 

4.2.5.3.8. Folyamatos kapcsolatot tart a beszállítókkal. 

4.2.5.3.9. A gépek meghibásodását jelzi a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, 

részlegvezetőnek. 

4.2.5.3.10. Folyamatos ellenőrzési feladatokat végez, különösen a technológia folyamatok 

betartása, tálalás, értékesítés, higiénia és elszámoltatás terén. 

4.2.5.3.11. Végrehajtja a Magyar Honvédség „Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület 

részére” című kiadványban részére előírt feladatokat. 

4.2.5.3.12. Gondoskodik a cukrászat berendezéseinek, gépeinek és felszereléseinek tisztaságáról, 

folyamatos karbantartásáról, rendeltetés szerinti használatáról. 



48 
 

4.2.5.3.13. Működteti az élelmezés-biztonsági - HACCP – rendszert. A részlegvezető felelős az 

előírt higiéniai rendszabályok betartatásáért és a HACCP rendszer működtetéséért.  

4.2.6. Rekreációs Részleg: 

4.2.6.1. Jogállása: 

 A Rekreációs Részleg a részlegvezető vezetésével, a parancsnok szolgálati 

 alárendeltségében végzi feladatait.  

4.2.6.2. Rendeltetése: 

 Szervezi az MH RKKK rekreációs tevékenységét, elkészíti és továbbítja az ehhez 

 szükséges dokumentációkat, kezeli a szállodai rezervációs programot.  

4.2.6.3. Feladatai: 

4.2.6.3.1. Felelős az üdültetésben résztvevők létszámjelentésének összeállításáért, leadásáért, a 

 beutalók kezeléséért. 

4.2.6.3.2. Napi kapcsolatot tart a Szállodákkal, a Rendezvényszervező és Biztosító Részleggel, 

 valamint a Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleggel. 

4.2.6.3.3. Folyamatos pontosítást végez a rekreációs szolgáltatást igénylő vendégekkel. 

4.2.6.3.4. Befogadja, feldolgozza az adatlapokat, és szervezi azok alapján a szálláshely 

 biztosítást. 

4.2.6.3.5. Kapcsolatot tart az MHP SZCSF-ség és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 

 Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság (a továbbiakban: MH BHD 

 KRI) szakállományával. 

4.2.6.3.6. Kapcsolatot tart a HM és az MH szervek rekreációs felelőseivel. 

4.2.6.3.7. Elkészíti az MH RKKK rekreációs tevékenységéről szóló éves jelentést. 

4.2.6.3.8. Szervezi az MH RKKK-ban végzett rekreációs feladatokat, összehangolja, irányítja 

 és ellenőrzi azok végrehajtását. 

4.2.6.3.9. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében.  

4.2.6.3.10. Részt vesz a Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszer működtetésében. 

4.2.7. Szállodák: 

4.2.7.1. Jogállása: 

 A Szállodák a Szállodaigazgató vezetésével, a parancsnok szolgálati 

 alárendeltségében és a központvezető-helyettes szakmai alárendeltségében végzi 

 feladatait. 

4.2.7.2. Rendeltetése: 

4.2.7.2.1. A rekreációban, a hétközi és hétvégi pihenésben résztvevők számára férőhely 

biztosítása. 
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4.2.7.2.2. A honvédelmi szervezetek általános katonai, szak-, át- és továbbképzési feladatai 

végrehajtásához, továbbá HM és MH szintű konferenciák feladatai végrehajtásához 

férőhely biztosítása. 

4.2.7.2.3. Működteti a Honvéd Kempinget. 

4.2.7.2. Feladatai: 

4.2.7.2.1. Férőhely biztosítása a rekreációban résztvevők részére. 

4.2.7.2.2. Férőhelyek biztosítása – a főszezonon kívüli időszakban – az éves kiképzési- és 

 rendezvénytervben meghatározott, általános katonai-, szak-, át- és továbbképzések, 

 oktatások valamint konferenciák részvevői számára. 

4.2.7.2.3. Kapacitás függvényében biztosítja az igényjogosultak hétközi és hétvégi pihentetési 

 lehetőségét, az igényjogosultak által megrendelt rendezvények, valamint 

 kereskedelmi rendezvényekhez igényelt férőhelyeket. 

4.2.7.2.4. A szerződésekben foglaltak alapján részt vesz a külföldi vendégek (CLIMS) 

 üdültetésének biztosításában. 

4.2.7.2.5. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.7.2.6. A rekreációs tevékenység, a rendezvények és konferenciák sikeres végrehajtása 

 érdekében együttműködik a Rendezvényszervező és Biztosító Részleggel, 

 Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleggel, valamint a Rekreációs Részleggel. 

4.2.7.2.7. Folyamatos működése érdekében együttműködik a Karbantartó és Strand Üzemeltető 

 Részleggel, valamint a Logisztikai Részleggel. 

4.2.7.2.8. Napi hibák bejelentése a szolgáltató részére. 

4.2.7.2.9. Jelenti a szükséges karbantartási és felújítási igényeket. 

4.2.7.2.10. Bedolgozást készít az MH RKKK éves rekreációs jelentésébe. 

4.2.7.2.11. Éves statisztikát készít a katonai kiképzési és oktatási rendezvényekről, valamint az 

 egyéb konferenciákról. 

4.2.7.2.12. A Központi Statisztikai Hivatal részére megküldi a havi, negyedéves és éves 

 bevallásokat. 

4.2.7.2.13. Lemondások, módosítások, visszatérítések kezelése, továbbítása. 

4.2.7.2.14. Vendégpanaszok kezelése, szükség esetén továbbítása a parancsnok felé. 

4.2.7.2.15. Évente előkészíti a Honvéd Kemping nyitását és üzemelteti, a Vendéglátó Egységeket 

 Üzemeltető Részleggel, a Hadműveleti Részleggel és a Karbantartó Strand 

 Üzemeltető Részleggel együttműködve. 

4.2.7.2.16. Folyamatosan ellenőrzi és ellenőrizteti a szállodai épületeket, helyiségeket. 

4.2.7.2.17. A Szállodákat érintően a szakmai előírások meghatározása és évenkénti 

 felülvizsgálata. 

4.2.7.2.18. A szakterületét érintő beszerzési igények összeállítása, javaslattétel azok 

 beszerzésére. 

4.2.7.2.19. Elkészíti a részleg állományának munkaidő beosztását. 

4.2.7.2.20. Bedolgozást végez az MH RKKK éves, havi és heti munkatervébe, valamint az éves 

 ellenőrzési tervébe. 

4.2.7.2.21. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 
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4.2.8. Rendezvényszervező és Biztosító Részleg: 

4.2.8.1. Jogállása: 

 A Rendezvényszervező és Biztosító Részleg a részlegvezető vezetésével, a 

 parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.8.2. Rendeltetése: 

4.2.8.2.1. A vendégek rekreációjának elősegítése és színvonalának emelése érdekében sport-, 

 kulturális- és szórakoztató programokat szervez. 

4.2.8.2.2. Közreműködik a honvédelmi szervezetek kiképzési és egyéb rendezvényeinek 

 lebonyolításában és biztosításában.  

4.2.8.2.3. Tervezi, szervezi és biztosítja a kereskedelmi rendezvények lebonyolítását. 

4.2.8.2.4. Tervezi, szervezi és biztosítja a rekreációs gyermektáborokat. 

4.2.8.2.5. Állami, katonai ünnepek alkalmából állománygyűléseket szervez. 

4.2.8.3. Feladatai: 

4.2.8.3.1. Elkészíti és folyamatosan karbantartja az MH RKKK éves rendezvénytervét. 

4.2.8.3.2. Bedolgozik a heti és havi munkatervbe. 

4.2.8.3.3. Tematikus programokat szervez, a kihasználtság és a bevételek növelése érdekében. 

4.2.8.3.4. Főszezonban az MH RKKK vendégei részére sport-, kulturális- és szórakoztató 

 programok teljes körű szervezésével és lebonyolításával biztosítja a rekreáció 

 lehetőségét. 

4.2.8.3.5. Elkészíti az állománygyűlés lebonyolítási tervét és biztosítja hozzá a szükséges 

 feltételeket, eszközöket. 

4.2.8.3.6. Koordinálja a kiképzési és egyéb rendezvények eredményes megvalósítása 

 érdekében, a megrendelő és a lebonyolításban közreműködő részlegek közötti 

 egyeztetést, valamint a feladat tényleges lebonyolítását. 

4.2.8.3.7. Az Egészségügyi Részleg, részlegvezető szakmai irányítása mellett közreműködik 

 egészségmegőrző, prevenciós programok kidolgozásában, biztosításában. 

4.2.8.3.8. Kapacitás függvényében egyéni, családi rendezvények és találkozók szervezését és 

 lebonyolítását végzi. 

4.2.8.3.9. A kihasználtság és a bevételek növelése érdekében, a szabad kapacitás terhére ünnepi 

 és hétvégi programcsomagokat állít össze. 

4.2.8.3.10. Szervezi a gyermekrekreációs táboroztatásban résztvevők számára az ahhoz 

 kapcsolódó programokat és felügyeli a tábor működését. 

4.2.8.3.11. Az MH RKKK dolgozóinak gyermekei részére a nyári főszezonban napközis tábort 

 szervez. 

4.2.8.3.12. Előkészíti a kulturális- sport- és szórakoztató programok és a kereskedelmi 

 rendezvények sikeres megvalósításához szükséges vállalkozói szerződéseket, és a 

 rekreációs gyermektábor felügyelő tanárainak megbízási szerződését. 

4.2.8.3.13. A programokról és rendezvényekről tájékoztató anyagot készít. 

4.2.8.3.14. Online felületen, valamint hírlevél formájában folyamatos kapcsolatot tart fenn a 

 honvédségi szervezetekkel. 
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4.2.8.3.15. Igénytámasztóként közreműködik a humán, kulturális szakanyagok (32 AN) 

 költségvetési előirányzatainak tervezésében, beszerzési eljárásainak előkészítésében. 

4.2.8.3.16. Eredményes feladatellátása érdekében folyamatosan egyeztet a parancsnokság, 

 főelőadóval (kommunikáció), valamint együttműködik az egyes programok 

 megvalósításában érintett részlegek vezetőivel. 

4.2.8.3.17. Kapcsolatot tart fenn az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel. 

4.2.8.3.18. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.8.3.19. Bedolgozást készít az MH RKKK éves rekreációs jelentésébe. 

4.2.8.3.20. Ellenőrzi és felügyeli a zárt láncú kábeltelevíziós rendszert, a felmerülő hibákat jelzi 

 az MH Anyagellátó Raktárbázis felé. 

4.2.8.3.21. Ellenőrzi, felügyeli a Játszóházat. Az eszközök esetleges meghibásodásait jelzi 

 Logisztikai részleg, részlegvezető felé. 

4.2.8.3.22. Ellenőrzi és felügyeli az Edzőtermet. Az eszközök esetleges meghibásodásait jelzi 

 Logisztikai részleg, részlegvezető felé. 

4.2.8.3.23. Készpénzmentes fizetési rendszert üzemeltet. Ellenőrzi a kezelésében lévő feltöltő 

 pontok működését. 

4.2.8.3.24. Elkészíti a részleg állományának munkaidő beosztását. 

4.2.8.3.25. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 

4.2.9. Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg: 

4.2.9.1. Jogállása: 

 A Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg a részlegvezetőnek vezetésével, a 

 parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait.  

4.2.9.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK kikötő-, strandüzemeltetéssel, ingatlanfenntartással kapcsolatos 

 tervezési, szervezési és végrehajtási feladatainak végrehajtása. 

4.2.9.3. Feladatai: 

4.2.9.3.1. Tervezi, szervezi és végrehajtja a kikötő-, strandüzemeltetéssel kapcsolatos 

 feladatokat. 

4.2.9.3.2. Tervezi és szervezi a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá nem tartozó, az 

 ingatlanállomány üzemeltetését biztosító építési munkákat. 

4.2.9.3.3. Szakanyagait, eszközeit és gépeit az utasítások szerint tárolja, karbantartja. 

4.2.9.3.4. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.9.3.5. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 

4.2.9.3.6. Kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal. 
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4.2.10. Kertészet: 

4.2.10.1. Jogállása: 

 Kertészet a részlegvezetőnek vezetésével, a parancsnok szolgálati alárendeltségében 

 végzi feladatait. 

4.2.10.2. Rendeltetése: 

  Az MH RKKK parkápolással, hó- és csúszásmentesítéssel kapcsolatos tervezési,  

  szervezési és végrehajtási feladatainak végrehajtása. 

4.2.10.3. Feladatai: 

4.2.10.3.1. Parkápolás végrehajtása, ellenőrzése, viharkárok következményeinek felszámolása. 

4.2.10.3.2. Utak, járdák és parkoló felületek takarítása, erős szennyeződések eltávolítása, hó és 

 jégmentesítési feladatok ellátása. 

4.2.10.3.3. Zöld és inert hulladék összegyűjtése, ellenőrzése és annak elszállíttatása. 

4.2.10.3.4. Rendezvény helyszínek területeinek tisztítása, felmerülő igények (növények, tűzifa, 

 hulladékgyűjtő) biztosítása, valamint a helyszín visszarendezése, takarítása. 

4.2.10.3.5. Kertészeti eszközök, gépek, üzemeltetése, karbantartása. Üzemóralapok és 

menetlevelek kiállítása, vezetése, igénylése. Igénybevétellel kapcsolatos, kertészeti 

eszközök, szerszámok karbantartási feladatok. 

4.2.11. Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg: 

4.2.11.1. Jogállása: 

 A Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg élén a részlegvezető áll, aki Logisztikai 

Részleg szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.11.2. Rendeltetése: 

4.2.11.2.1. Az MH RKKK feladatainak ellátásához szükséges logisztikai támogatás tervezése, 

 szervezése, koordinálása. 

4.2.11.2.2. A logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek meghatározása, a szabályozás 

 és az ellenőrzés végrehajtása. 

4.2.11.3. Közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik: 

a) a Logisztikai Raktárak; 

b) az Élelmezési Raktár; 

4.2.11.4. Feladatai: 

4.2.11.4.1. Elkészíti és naprakészen tartja a KFR feladatainak logisztikai biztosításához 

 szükséges terveket, megigényli a szükséges anyagi készleteket, valamint biztosítja a 

 békétől eltérő időszakban az MH RKKK logisztikai támogatását. 

4.2.11.4.2. A parancsnok, valamint az MHP LGCSF-ség, főnök feladatszabása alapján tervezi, 

 szervezi és biztosítja a logisztikai támogatást. 
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4.2.11.4.3. Nyilvántartja az MH RKKK logisztikai helyzetét, melyről a parancsnokot 

 folyamatosan tájékoztatja. 

4.2.11.4.4. Elősegíti az erőforrás-tervezés és -felhasználás koordinációját, logisztikai 

 integrációját. 

4.2.11.4.5. Végzi az anyagkezelés szabályai alkalmazásának szakmai felügyeletének feladatait. 

4.2.11.4.6. Biztosítja a személyi állomány kiképzéséhez szükséges logisztikai támogatást. 

4.2.11.4.7. Tervezi, szervezi és végrehajtja, anyagmozgatással kapcsolatos feladatokat. 

4.2.11.4.8. Együttműködik az MH RKKK parancsnokságon belül és azon kívül feladatot ellátó 

 szervezetekkel. 

4.2.11.4.9. Adatot szolgáltat a Logisztikai Részlegnek az erőforrás- és készlettervezés, fenntartás 

 végrehajtásának szakmai felügyeletével összefüggő feladatok ellátásához. 

4.2.11.4.10. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.11.4.11. A Logisztikai Részleg irányításával ellátja a biztosított anyagi-technikai, 

költségvetési feltételek figyelembevételével a szervezet KFR-jéhez, az őr-, ügyeleti 

és készenléti szolgálatok ellátásához, szervek működéséhez, kiképzéséhez szükséges 

logisztikai támogatást. 

4.2.11.4.12. Véleményezi a logisztikai támogatáshoz szükséges éves terveket, havi 

 munkaokmányokat, a végrehajtott támogatási feladatok értékelését, elemzését, 

 szakmai felügyeletét és ellenőrzését. 

4.2.11.4.13. A kártérítési eljárások lefolytatása során szakmai segítséget nyújt. 

4.2.11.4.14. Bedolgozást végez az MH RKKK éves, havi és heti munkatervébe, valamint az éves 

 ellenőrzési tervébe. 

4.2.11.4.15. Részt vesz a parancsnoki átfogó és célellenőrzésekben, és végrehajtja az előírt 

 szakellenőrzési feladatokat. 

4.2.11.4.16. Szakanyagokat biztosít a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi, valamint 

 közlekedésbiztonsági rendszabályok betartásához. 

4.2.11.4.17. Irányítja, tervezi, felügyeli a Logisztikai Raktárak, valamint az Élelmezési Raktár 

 tevékenységét. 

4.2.12. Logisztikai Raktárak: 

4.2.12.1. Jogállása: 

 A Logisztikai Raktárak a raktárvezető vezetésével, a parancsnok szolgálati 

 alárendeltségében végzi feladatait, szakmai elöljárója a Logisztikai Támogató és 

 Biztosító Részleg, részlegvezető. 

4.2.12.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK szakanyagainak raktározásával, az ellátó szervezetektől, vagy külső 

 vállalkozásoktól származó anyagok bevételezésével, kiadásával, az anyagok 

 selejtezésével kapcsolatos feladatainak végrehajtása. 

4.2.12.3. Feladatai: 

4.2.12.3.1. Tervezi, szervezi és végrehajtja a raktározási feladatokat. 
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4.2.12.3.2. Naprakészen tartja a kapcsolódó nyilvántartásokat. 

4.2.12.3.3. Végrehajtja az ellátó szervezetek által biztosított, vagy külső vállalkozásoktól 

 beszerzett anyagok átvételét. 

4.2.12.3.4. Végrehajtja a raktározáshoz kapcsolódó belső és külső anyagmozgatásokat, 

 szállításokat. 

4.2.12.3.5. Végrehajtja a kezelésében lévő anyagok szükséges karbantartásait, állagmegóvását. 

4.2.12.3.6. Gondoskodik az anyagok szakszerű tárolásáról. 

4.2.12.3.7. Javaslatot tesz a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető részére az 

 anyagok tárolási feltételeinek kialakításával, megóvásával, fejlesztésével 

 kapcsolatban. 

4.2.12.3.8. Javaslatot tesz a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető részére az 

 anyagok selejtezésével kapcsolatban, végrehajtja a szükséges előkészítő munkákat. 

4.2.12.3.9. Adatokat szolgáltat a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető 

 részére a felmerült, kielégített és kielégítetlen igényekről, a raktári készletekről. 

4.2.12.3.10. A Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető eseti, szóbeli 

 engedélyével kapcsolatot tart az ellátó szervezetek kijelölt ügyintézőjével. 

4.2.12.3.11. Végrehajtja a HKR és a KFR rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

4.2.13. Élelmezési Raktár: 

4.2.13.1. Jogállása: 

 Az Élelmezési raktár a raktárvezető vezetésével, a parancsnok szolgálati 

 alárendeltségében végzi feladatait, szakmai elöljárója a Logisztikai Támogató és 

 Biztosító Részleg, részlegvezető. 

4.2.13.2. Rendeltetése: 

4.2.13.2.1. Az MH RKKK élelmezési szakanyagainak raktározásával, az ellátó szervezetektől, 

 vagy külső vállalkozásoktól származó anyagok bevételezésével, kiadásával, az 

 anyagok selejtezésével kapcsolatos feladatainak végrehajtása. 

4.2.13.3. Feladatai: 

4.2.13.3.1. Tervezi, szervezi és végrehajtja a raktározási feladatokat. 

4.2.13.3.2. Naprakészen tartja a kapcsolódó nyilvántartásokat. 

4.2.13.3.3. Végrehajtja az ellátó szervezetek által biztosított, vagy külső vállalkozásoktól 

 beszerzett anyagok átvételét. 

4.2.13.3.4. Végrehajtja a raktározáshoz kapcsolódó belső és külső anyagmozgatásokat, 

 szállításokat. 

4.2.13.3.5. Végrehajtja a kezelésében lévő szaktechnikai eszközök szükséges karbantartásait, 

 állagmegóvását. 

4.2.13.3.6. Gondoskodik az élelmezési szakanyagok (élelmiszerek) szakszerű tárolásáról. 

4.2.13.3.7. Figyelemmel kiséri az élelmiszerek és italok szavatossági idejét. 

4.2.13.3.8. Javaslatot tesz a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető részére az 

 anyagok tárolási feltételeinek kialakításával, megóvásával, fejlesztésével 
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 kapcsolatban. 

4.2.13.3.9. Javaslatot tesz a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető részére az 

 anyagok selejtezésével kapcsolatban, végrehajtja a szükséges előkészítő munkákat. 

4.2.13.3.10. Adatokat szolgáltat a Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető 

 részére a felmerült, kielégített és kielégítetlen igényekről, a raktári készletekről. 

4.2.13.3.11. A Logisztikai Támogató és Biztosító Részleg, részlegvezető eseti, szóbeli 

 engedélyével kapcsolatot tart az ellátó szervezetek kijelölt ügyintézőjével. 

4.2.13.3.12. Végrehajtja a HKR és a KFR rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

4.2.14. Bázis Üzemeltető Csoport: 

4.2.14.1. Jogállása:  

 A szolgálatvezető vezetésével, a parancsnok alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.14.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK objektumának üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szervezése, 

 tervezése, végrehajtásának ellenőrzése, az ingatlanállomány adatainak vezetése, 

 nyilvántartása és a nyilvántartás pontosítása. 

4.2.14.3. Feladatai: 

4.2.14.3.1. Tervezi, szervezi és ellenőrzi az MH RKKK használatában lévő ingatlanok 

fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. 

4.2.14.3.2. Az MH RKKK folyamatos és magas szintű működése érdekében együttműködik a 

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, helyi üzemeltető állományával (a továbbiakban: Szolgáltató).  

4.2.14.3.3. Felméri az objektum területén végrehajtani szükséges a Szolgáltatási Szerződésben 

szereplő feladatokat és elvégzi a feladatok bejelentésével kapcsolatos 

adminisztrációt, bejelenti a szolgáltató felé az észlelt meghibásodásokat. 

4.2.14.3.4. Ellenőrzi a Szolgáltatási Szerződésben szereplő feladatok végrehajtását, az 

ingatlanüzemeltetők tevékenységét, illetve a karbantartás minőségét és az MH RKKK 

parancsnok részére előkészíti a teljesítési igazolást. 

4.2.14.3.5. Javaslatokat készít a Szolgáltatási Szerződésben szereplő feladatok módosítására, 

kiegészítésére. 

4.2.14.3.6. Elkészíti az ingatlanállomány fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatot. 

4.2.14.3.7. Javaslatokat készít a vagyonkezelő részére az MH RKKK hatáskörét meghaladó 

építési munkák – különösen felújítások, beruházások – megvalósítására. 

4.2.14.3.8. Tervezi és szervezi a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá nem tartozó, az 

ingatlanállomány üzemeltetését biztosító építési munkákat. 

4.2.14.3.9. Folyamatosan ellenőrzi a Szolgáltató tevékenységét. 

4.2.14.3.10. A szolgáltató felé jelzi a napi meghibásodásokat. 

4.2.14.3.11. Bejelenti az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodásokat, valamint a 

karbantartási igényeket. 

4.2.14.3.12. Naprakészen nyilvántartja az MH RKKK használatában lévő ingatlanállomány főbb 

műszaki adatait. 
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4.2.14.3.13. Előkészíti a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási, jelentési 

kötelezettségek teljesítését. 

4.2.14.3.14. Megszervezi a hatóságok által elrendelt feladatok végrehajtását. 

4.2.14.3.15. Elkészíti az MH RKKK Elhelyezési Biztosítási Tervét. 

4.2.14.3.16. Kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal. 

4.2.15. Egészségügyi Részleg: 

4.2.15.1. Jogállása: 

 Az Egészségügyi Részleg a feladatait - a részlegvezető irányításával - a parancsnok 

szolgálati alárendeltségében végzi, az MHP Egészségügyi Csoportfőnökség 

csoportfőnökének szakmai irányítása  mellett. 

4.2.15.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK egészségügyi biztosításának végrehajtása, amely magába foglalja a 

 személyi állomány alap- és foglalkozás-egészségügyi ellátását, a tervezett 

 egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtását beleértve a preventív intézkedéseket, 

 az egészségügyi-, anyagi,-technikai biztosítást és egészségügyi kiképzéssel 

 kapcsolatos tevékenységeket. 

4.2.15.3. Feladatai: 

4.2.15.3.1. A vezetés területén tervezi, szervezi és vezeti az MH RKKK egészségügyi szakállo-

mányának béke és a különleges jogrend időszakának feladataira való felkészítését, 

feladat végrehajtását, valamint a KFR-el, a műveleti tevékenységgel kapcsolatos 

egészségügyi feladatokat. 

4.2.15.3.2. Elvégzett feladatait az érvényben lévő előírásoknak megfelelően dokumentálja.  

4.2.15.3.3. Végrehajtja és koordinálja a személyi állomány időszakos és éves kötelező 

 alkalmassági szűrővizsgálatait.   

4.2.15.3.4. Elő-, fő- és utószezonban a vendégek egészségügyi biztosítása, ellátása, kiegészítő 

 egészségügyi szolgáltatások nyújtása. 

4.2.15.3.5. Rendezvények, kiképzési feladatok egészségügyi biztosítása. 

4.2.15.3.6. Az elsődleges prevenció területén végzi a közegészségügyi-járványügyi, valamint a 

 megelőző jellegű és az MH-ban előírt egészségügyi-, alkohol és drogszűréssel 

 kapcsolatos feladatokat. A szűrővizsgálatokat a hatályos jogi normák rendelkezései 

 szerint, a parancsnok utasítására, a jogásszal együttműködve hajtja végre. 

4.2.15.3.7. A másodlagos prevenció területén rendelési időben végzi az időszakos jellegű fertőző 

 megbetegedések megelőzését. 

4.2.15.3.8. Sürgős esetben első szaksegélyt nyújt a mentőszervezet megérkezéséig.  

4.2.15.3.9. Az MH RKKK ellátotti körébe tartozók részére az egészségügyi intézeti ellátásokhoz 

 való hozzáférést elősegíti, koordinálja, valamint a betegutakat utánköveti. 

4.2.15.3.10. Az egészségügyi biztosítási feladatok kapcsán tervezetten kiürítési készenlétet nem 

 biztosít, szükség esetén a területileg illetékes, vagy az egészségügyi biztosítási 

 tervben feltüntetett mentőszervezetet riasztja, és végrehajtja a sérültek, vagy betegek 

 előkészítését egészségügyi kiürítéshez, a magasabb szintű egészségügyi ellátó 

 intézmény felé történő szállításhoz. 
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4.2.15.3.11. Végrehajtja az MH RKKK alaprendeltetéséből adódó napi tevékenységek – 

 pihentetés, rekreáció, kiképzés, felkészítés, gyakorlás kapcsán szükséges, vagy a 

 biztosítási tervben feltüntetett feladatok – egészségügyi biztosítását, amely magában 

 foglalja az alábbi tevékenységeket: 

a) egészségügyi ellátáshoz szükséges erők, eszközök, szakanyagok, gyógyszerek 

összekészletezését, biztosítási helyszínre való szállítását; 

b) a helyszínen történő települést; 

c) az egészségügyi ellátási készenlétet; 

d) az egészségügyi ellátás kivitelezését; 

e) a szükséges jelentéseket, dokumentációkat; 

f) a visszatelepülést. 

4.2.15.3.12. Az Egészségügyi Részleg készleteivel történő gazdálkodást az egészségügyi 

 szakanyagok és szaktechnikai eszközök vételezése, nyilvántartása, raktározása, 

 továbbítása, leadása, valamint szakmai kapcsolattartás az illetékes katonai szervezet 

 ellátó részlegeivel, a Logisztikai Részleggel együttműködve hajtja végre. 

4.2.15.3.13. A kiképzés területén tervezi, szervezi, koordinálja és végrehajtja az MH RKKK 

 személyi állománya számára előírt egészségügyi kiképzését. 

4.2.15.3.14. Figyelemmel kíséri a katona állomány alkalmassági és időszakos orvosi vizsgálatait, 

 és intézkedik az azokon való részvételre. 

4.2.15.3.15. Együttműködik a munkavédelmi előadóval a honvédelmi balesetek kivizsgálásában. 

4.2.15.3.16. Gondoskodik a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok 

 személyi feltételei biztosításáról.  

4.2.15.3.17. Kidolgozza a szolgálati és szakmai elöljáró által meghatározott jelentéseket, 

 okmányokat, terveket; bedolgozásokat tesz. 

4.2.15.3.18. Az Egészségügyi Részleg a teljes körű egészségügyi biztosítás során együttműködik 

a szakmai elöljáró MHP Egészségügyi Csoportfőnökséggel, az MH Egészségügyi 

Központ Védelmi-egészségügyi Igazgatóság Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztályával, a területileg illetékes polgári egészségügyi szervezetekkel, 

intézményekkel. 

4.2.15.3.19. Részt vesz az egészségügyi szolgálat fejlesztésére, korszerűsítésére, egészségügyi 

 szaktechnikai eszközökkel való ellátására és az egészségügyi szervezetek 

 kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában. 

4.2.15.3.20. Az egészségügyi szakterület vonatkozásában ellenőrzi a természetes fürdővizek 

 minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

 üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében előírt 

 feltételek meglétét. 

4.2.15.3.21. Ellenőrzi a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 

 szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt feltételt.  

4.2.15.3.22. A kutatás-fejlesztés területén részt vesz az egészségügyi szolgálat fejlesztésére, 

 korszerűsítésére vonatkozó vizsgálatok kivitelezésében, javaslatok kidolgozásában. 

4.2.15.3.23. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.2.15.3.24. Állandó tagként részt vesz a TFM munkájában. 



58 
 

4.2.15.3.25. Állandó tagként részt vesz a TSB munkájában. 

4.2.16. Portás Részleg: 

4.2.16.1. Jogállása: 

 A Portás Részleg a részlegparancsnokok vezetésével, a törzsfőnök szolgálati 

 alárendeltségében végzi feladatait. 

4.2.16.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK objektumai területének őrzés-védelme, illetéktelenek behatolásának 

 megakadályozása, a személy- és anyagforgalom ellenőrzése. 

4.2.16.3. Feladatai: 

4.2.16.3.1. Ellátja az MH RKKK objektumainak őrzés-védelmét, megakadályozza illetéktelen 

 személyek behatolását, jogtalan bejutását. 

4.2.16.3.2. Három óránkénti járőrözéssel ellenőrzi az objektumok kerítését, valamint az épületek, 

 raktárak nyílászáróit, azok zártságát, pecsételtségét. 

4.2.16.3.3. A járőrözés kezdetét, befejezését és az ellenőrzés tapasztalatait a Szolgálati Naplóban 

 rögzíti. 

4.2.16.3.4. Megakadályozza az anyagok szabályellenes kivitelét.  

4.2.16.3.5. Csomag- és gépjármű átvizsgálást végez az MH RKKK állományának kiléptetésénél.  

4.2.16.3.6. Megelőzi, felderíti a tulajdont károsító cselekményeket, megakadályozza 

 folytatásukat. 

4.2.16.3.7. Felderíti, megakadályozza a terror jellegű vagy szabotázs cselekmények 

 előkészületeit, elkövetését a jogszabályok keretei között lehetséges módon. 

4.2.16.3.8. Esemény vagy bűncselekmény esetén megteszi az azonnali – cselekmény folytatása, 

 segítségkérés, helyszín biztosítása, jelentéstétel, tanúk kutatása, elkövető 

 visszatartása – intézkedéseket. 

4.2.16.3.9. Esemény bekövetkezése esetén azonnal jelentést tesz a parancsnoknak, a 

 törzsfőnöknek, valamint a Hadműveleti Részleg, részlegvezetőnek. 

4.2.16.3.10. Betartatja a horgászrendet. 

4.2.16.3.11. Betartatja és ellenőrzi a parkolási rendet. 

4.2.16.3.12. Ellenőrzi és betartatja a sportpályák, sporteszközök, valamint a bérelhető strandi 

 eszközök rendeltetésszerű használatát. 

4.2.16.3.13. Ellenőrzi az objektum területén belül a tűzvédelmi és egyéb belső szabályzókban 

 foglaltak betartását. 

4.2.16.3.14. Előírás szerint vezeti a szolgálat okmányait, megóvja az eszközök, okmányok 

 állapotát, maradéktalanul végrehajtja a szolgálat feladatait a jogszabályokban, 

 valamint egyéb szabályozókban foglaltak szerint. 



59 
 

4.2.16.3.15. Ellenőrzi az objektumok területére be- és kilépő áruszállítókat, és egyéb munkavégzés 

 céljából engedéllyel rendelkező személyeket és gépjárműveket. 

4.2.16.3.16. Szakterületét érintően részt vesz az MH RKKK OBKR kialakításában, 

 működtetésében és fejlesztésében. 

4.3. Határozott időben foglalkoztatható állomány: 

4.3.1. Jogállása: 

 A határozott időben foglalkoztatható állomány a részlegvezető vezetésével és 

 szakmai irányításával, a parancsnok szolgálati alárendeltségében végzi feladatait. 

4.3.2. Rendeltetése: 

 Az MH RKKK vendéglátással-, szállodával-, rendezvényszervezéssel, támogató, 

 karbantartó és portás szolgálati tevékenységekkel kapcsolatos feladatok 

 biztosításának végrehajtása. 

4.3.3. Feladatai: 

4.3.3.1. A határozott időben foglalkoztatott állomány feladatait munkavállalói státuszban 

 végzi, az Mt. és az MH RKKK Kollektív Szerződésének hatálya alatt. 

4.3.3.2. A fenti munkakörökben munkavégzést teljesítők részletes feladatait, hatáskörét a 

 munkaköri leírás rögzíti. 
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V. FEJEZET 

A PARANCSNOK VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉT SEGÍTŐ 

BIZOTTSÁGOK, MUNKACSOPORTOK 

 

5.1 Gazdálkodási Bizottság: 

5.1.2 Jogállása: 

 A Gazdálkodási Bizottság közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. 

5.1.3 Rendeltetése: 

A Gazdálkodási Bizottság a parancsnok gazdálkodással, takarékossággal, a 

számviteli rend betartásával, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, 

helyreállítással, beruházással, vagyonhasználattal, vagyonhasznosítással, anyag-, 

eszköz- és készletgazdálkodással összefüggő egyes feladatok ellátására létrehozott, a 

parancsnok segítő, javaslattevő, koordináló és értékelő testülete. 

5.1.4 Feladatai: 

5.1.4.1 Az MH RKKK-ra háruló gazdálkodási feladatok összehangolt, tervszerű biztosítása, 

a gazdálkodás általános irányelveinek és követelményeinek rendszerében, a kiadott 

parancsok és utasítások figyelembevételével. 

5.1.4.2 A parancsnok számára ajánlásokat és javaslatokat tenni a rendelkezésre álló anyagi 

és pénzügyi eszközök optimális felhasználására, a takarékos gazdálkodás 

elősegítésére, a hatékonyság növelésére. 

5.1.4.3 Az intézményi gazdálkodás általános irányelveit, követelményeit kidolgozni, 

érvényre juttatni. 

5.1.4.4 Figyelemmel kísérni az MH RKKK alaprendeltetési feladatai ellátásához szükséges 

anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzéseinek helyzetét, a rendelkezésre álló 

költségvetési keretek felhasználását. 

5.1.4.5 Az MH RKKK részére biztosított előirányzatok terhére meghatározni a beszerezhető 

anyagokat, eszközöket és szolgáltatásokat. 

5.1.4.6 A parancsnok részére javaslatokat előterjeszteni a gazdálkodás fejlesztésére, annak 

gyakorlatban történő érvényre juttatására. 

5.1.4.7 Javaslatokat, intézkedéseket, rendszabályokat előkészíteni, az anyagi gazdálkodási 

fegyelem megszilárdítására. 

5.1.4.8 Figyelemmel kísérni, és negyedévente, továbbá szükség szerint értékelni az MH 

RKKK költségvetésének helyzetét, javaslatot tenni a kiadások csökkentésével, az 

anyag-ellátással, felhasználással kapcsolatban szükséges intézkedésekre. 

5.1.5 Összetétele: 

 Elnök:  Logisztikai Részleg, részlegvezető. 

 Titkár:  Logisztikai Részleg, beosztott tiszt (gazdálkodás). 
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 Tagjai:  

a) GTPER, vezető pénzügyi referens főtiszt; 

b) Beszerzési Részleg, részlegvezető; 

c) Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

d) Vendéglátó Egyégeket Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

e) Logisztikai Részleg, szakági felelősök. 

 Állandó meghívottak:  parancsnok; 

     belső ellenőr főtiszt. 

 Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

 A Gazdálkodási Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente, továbbá az 

utolsó negyedévben havonta ülésezik. 

5.2 Szociális Munkacsoport: 

5.2.1 Jogállása: 

 A Szociális Munkacsoport közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve.  

5.2.2 Rendeltetése: 

A Szociális Munkacsoport a parancsnok javaslattevő véleményező testülete, a 

szociálpolitikai döntések előkészítése terén.   

5.2.3 Feladatai: 

5.2.3.1 Megvizsgálni, elemezni az MH RKKK személyi állományának szociális helyzetét, 

szolgálati és munkakörülményeit. 

5.2.3.2 Javaslattal él a pénzbeli támogatásra, természetben nyújtott ellátásra, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásra, sport- és kulturális szolgáltatásokra. 

5.2.3.3 Részt venni a parancsnok szociálpolitikai döntéseinek előkészítésében. 

5.2.4 Összetétele: 

Elnök:  MH RKKK, központvezető-helyettes. 

Titkár: Személyügyi Részleg, előadó 

Tagjai:  

a) Személyügyi Részleg, részlegvezető; 

b) GTPER vezető pénzügyi referens főtiszt; 

c) vezénylő zászlós; 

d) jogász; 

e) érdekvédelmi szervezet képviselője. 

Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

 A Szociális Munkacsoport szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 



62 
 

5.3 Testnevelési és Sportbizottság (TSB): 

5.3.1 Jogállása: 

 A TSB közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. 

5.3.2 Rendeltetése: 

A TSB a parancsnok részére, annak döntéseihez, azok előkészítéséhez javaslatokat 

dolgoz ki a személyi állomány fizikai állóképességének növelése érdekében teendő 

intézkedések meghozatalára. 

5.3.3 Feladatai: 

5.3.3.1 Segítséget nyújt a testnevelési- és tömegsport foglalkozások szervezésében, 

levezetésében. 

5.3.3.2 Javaslattal él a parancsnok irányába az egészséges életmód kialakítására vonatkozó 

intézkedések meghozatalához. 

5.3.3.3 Részt vesz az MH RKKK szintű tömegsport rendezvények kezdeményezésében, 

szervezésében és lebonyolításában. 

5.3.3.4 Segíti a személyi állomány szabadidős sporttevékenységét. 

5.3.3.5 Elősegíti a katona állomány fizikai követelményeknek történő megfelelését. 

5.3.4 Összetétele: 

Elnök: törzsfőnök 

Titkár: Hadműveleti Részleg, részlegvezető 

Tagjai:  

a) vezénylő zászlós; 

b) Hadműveleti Részleg, beosztott altiszt; 

c) Rendezvényszervező és Biztosító Részleg, részlegvezető; 

d) Egészségügyi Részleg, részlegvezető. 

Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

A TSB szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. 

 

5.4 Biztonságtechnikai Munkacsoport: 

5.4.1 Jogállása: 

 A Biztonságtechnikai Munkacsoport közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. 

5.4.2 Rendeltetése: 

5.4.2.1 A Biztonságtechnikai Munkacsoport a parancsnok javaslattevő, véleményező és 

koordinációs testülete az MH RKKK munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi feladatainak végrehajtása terén. 
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5.4.3 Feladatai: 

5.4.3.1 Koordinálja és segíti az MH RKKK szervezeti egységeinek működési területén a 

munkavédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos teendők 

végrehajtását. 

5.4.3.2 A munkavédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos parancs 

és intézkedés tervezetek véleményezése, javaslattétel a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi érdekek érvényesítésére. 

5.4.4 Összetétele: 

Elnök: előadó (munkavédelemi). 

Titkár: Egészségügyi Részleg, részlegvezető. 

Tagjai:  

a) törzsfőnök; 

b) Logisztikai Részleg, részlegvezető; 

c) Szállodák, szállodaigazgató; 

d) Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

e) Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg, részlegvezető. 

Állandó meghívott: vezénylő zászlós. 

Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

A Biztonságtechnikai Munkacsoport szükség szerint, de legalább évente 2 

alkalommal ülésezik. 

5.5 Tapasztalatfeldolgozó Munkacsoport (TFM) értekezlet: 

Az MH RKKK-nál a műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszer eredményes 

működtetése, feladatainak koordinálása, egyeztetése, a feldolgozott tapasztalatok megosztása 

céljából TFM-et kell működtetni. 

5.5.1 Jogállása: 

 A TFM közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. 

5.5.2 Rendeltetése: 

A TFM a parancsnok javaslattevő, véleményező és koordinációs testülete. 

5.5.3 Feladatai: 

5.5.3.1 Az MH RKKK önállóan, saját hatáskörben, közvetlen parancsnoki, vezetői felelősség 

mellett, összhangban a törzsfőnök operatív irányítási és vezetési felelősségével, saját 

kijelölt kapcsolattartóin keresztül végzi a műveleti tapasztalatfeldolgozás 

folyamatának működtetését. 
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5.5.4 Összetétele: 

Elnök: törzsfőnök. 

Titkár: Hadműveleti Részleg, hadműveleti tiszt. 

Tagjai:  

a) Hadműveleti Részleg, részlegvezető; 

b) Informatikai Részleg, informatikai tiszt; 

c) Személyügyi Részleg, részlegvezető; 

d) GTPER, vezető pénzügyi referens főtiszt; 

e) Logisztikai Részleg, részlegvezető; 

f) Logisztikai Támogató és Ellátó Részleg, részlegvezető; 

g) Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

h) Szállodák, szállodaigazgató; 

i) Rendezvényszervező és Biztosító Részleg, részlegvezető; 

j) Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

k) Egészségügyi Részleg, részlegvezető; 

l) vezénylő zászlós; 

m) főelőadó (kommunikáció); előadó (munkavédelemi). 

Állandó meghívott: belső ellenőr főtiszt.  

Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

A TFM szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. 

5.6 Kockázatkezelési Bizottság: 

5.6.1 Jogállása: 

 A Kockázatkezelési Bizottság közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. 

5.6.2 Rendeltetése: 

A Kockázatkezelési Bizottság a parancsnok számára, annak döntéseihez, azok 

előkészítéséhez javaslatokat dolgoz ki az MH RKKK tevékenységében, 

gazdálkodásában rejlő kockázatok kezelésére. 

5.6.3 Feladata: 

5.6.3.1 Kockázatelemzés során felmérni és megállapítani az MH RKKK tevékenységében, 

gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

5.6.3.2 A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatározni azon intézkedéseket és 

megtételük módját, amelyek csökkentik vagy megszüntetik a kockázatokat, másrészt 

megelőzik az MH RKKK-ra gyakorolt negatív hatások bekövetkeztét. 

5.6.3.3 Olyan kockázatkezelési rendszert kialakítani, amely tartalmazza az ellenőrzési 

nyomvonal folyamatrészletezésével összhangban, az egyes tevékenységekben rejlő 

kockázatokat. 
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5.6.3.4 Üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyeket nyilvántart az Ügykezelési Szabályzat 

szerint. 

5.6.4 Összetétele: 

Elnök: Logisztikai Részleg, részlegvezető. 

Titkár: Logisztikai Részleg, beosztott tiszt (rlg.vez.h.). 

Tagjai:  

a) Hadműveleti Részleg, részlegvezető; 

b) Informatikai Részleg, részlegvezető; 

c) Ügyviteli Részleg, részlegvezető; 

d) Személyügyi Részleg, részlegvezető; 

e) Beszerzési Részleg, részlegvezető; 

f) GTPER, vezető pénzügyi referens főtiszt; 

g) Rekreációs Részleg, részlegvezető; 

h) Vendéglátó Egységeket Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

i) Szállodák, szállodaigazgató; 

j) Rendezvényszervező és Biztosító Részleg, részlegvezető; 

k) Karbantartó és Strand Üzemeltető Részleg, részlegvezető; 

l) Egészségügyi Részleg, részlegvezető; 

m) főelőadó (kommunikáció); 

n) jogász; 

o) előadó (munkavédelmi). 

 

 Állandó meghívott: belső ellenőr főtiszt. 

Eseti meghívottak: elnök által meghívottak. 

A bizottság munkarendjét, ülésezését és feladatait az MH RKKK OBKR Szabályzata 

tartalmazza. A szabályzatot a parancsnok hagyja jóvá. 
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VI. FEJEZET 

AZ MH RKKK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

6.1 Működési alapelvek: 

6.1.1 Az MH RKKK tevékenységét a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, az MH PK feladatszabásai, az MH RKKK SZMSZ, valamint a parancsnok 

intézkedései és parancsai szerint végzi. 

6.1.2 Az MH RKKK személyi állományának alapvető kötelessége a katonai és munkahelyi 

rend, fegyelem, és a szolgálati igényesség megtartása, továbbá, hogy a legjobb tudása 

szerint végezze munkáját, illetve hajtsa végre elöljárói illetve munkahelyi vezetői 

utasításait és a munkaköri leírásban számára meghatározottakat. 

6.1.3 Az MH RKKK feladatainak alapvető koordinációs eleme a napi, illetve a heti 

parancsnoki értekezlet. 

6.1.4 Az MH RKKK szervezeti elemei az írásbeliséget és a bürokratikus elemeket a 

legszükségesebb mértékre csökkentik. Külön figyelmet fordítanak az anyagi 

eszközökkel való takarékos gazdálkodásra, a munka arányos és ésszerű szervezésére, 

elosztására, a jó munkahelyi légkör kialakítására. 

6.1.5 Az MH RKKK személyi állománya felelős a jelen SZMSZ-ben meghatározott 

szervezeti célok elérésének biztosításáért, feladatainak a Hjt. 78. § (2) bekezdésében, 

valamint a Haj. tv. 44. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti végrehajtásáért. 

6.1.6 Az MH RKKK szervezeti elemeinek működési rendje a tervezés, szervezés, 

feladatszabás, együttműködés, ellenőrzés munkafolyamatokra épül. 

6.1.7 Az MH RKKK szervezeti elemeinek vezetői és beosztott személyi állománya 

feladatait és tevékenységének rendjét a munkaköri leírások szabályozzák. 

6.1.8 A működés során külön is biztosítani kell a személyes adatok védelmét, minden 

lehetséges eszközzel meg kell akadályozni az EU-s és a nemzeti jogforrások – így 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 Rendelete [GDPR] szerinti adatvédelmi incidens bekövetkezését, 

különösen a Hvt-ben, a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. 

évi XCVII. törvényben, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű 

adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, 

valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. 

(I. 24.) HM utasításban meghatározott adatkezelésre vonatokozó előírások 

megsértését. 

6.2 A parancsnoki döntés előkészítésének rendje: 

6.2.1 Az MH RKKK szervezeti elemei feladataik végrehajtása, tevékenységük során 

közvetlen együttműködésre kötelezettek. 
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6.2.2 A tervezés, a döntés-előkészítés, valamint a feladatok végrehajtásának ellenőrzése 

során az adott feladatért, témakörért az MH RKKK SZMSZ és az illetékes MH 

RKKK vezető által hozott döntés szerinti felelős köteles kezdeményezni az 

együttműködést az illetékes szervvel, szervezettel, az MH RKKK szervezeti elem 

vezetőjénél és közvetlen munkakapcsolat formájában végezni az együttműködést 

igénylő feladatokat. 

6.2.3 Az MH RKKK szervezeti elemei közti együttműködést a törzsfőnök koordinálja. 

6.2.4 A közreműködőkkel történő együttműködésen, valamint a véleményeztetésen 

túlmenően az MH RKKK szervezeti elemek vezetői kötelesek egymást tájékoztatni 

mindazon ügyekről, amelyek más MH RKKK szervezeti elem(ek) tevékenységét 

érintik, vagy befolyásolják. 

6.2.5 Az MH RKKK szervezeti elemek egymás közötti kapcsolattartása – az ügyek 

jellegének megfelelően – szóbeli tájékoztatások és megbeszélések vagy írásos 

előterjesztések útján történik. Az ügymenet gyorsítása érdekében – a biztonsági 

előírások figyelembevételével – törekedni kell az elektronikus információt továbbító, 

hírközlő, jelrögzítő, adattároló és feldolgozó eszközök széleskörű alkalmazására. 

6.2.6 Az MH RKKK szervezeti elem vezetője felelős az általa előterjesztett okmány 

szakmai tartalmáért. 

6.2.7 Az ügyintézéssel, vagy koordinációs feladatokkal megbízott személy felel azok 

szakszerű, pontos és határidőre történő végrehajtásáért. 

6.2.8 Az MH RKKK szervezeti elemeinek együttműködésével megoldandó ügyekben, az 

ügy érdekében hatáskörrel rendelkező szervezeti elem vezetője (témafelelős) jogosult 

és kötelezett a munka szervezésére, a bedolgozások összesítésére, a döntés 

előkészítésére és döntés céljából történő előterjesztésre. 

6.2.9 Az együttműködés általában az MH RKKK szervezeti elemeinek vezetői útján 

történik, de célszerűségből más módon is megvalósulhat. 
 

6.3 A kapcsolattartás rendje: 

6.3.1 Kapcsolat az MH RKKK-n kívüli szervezetekkel, szervekkel: 

6.3.1.1 Az MH RKKK vezetői szakterületüknek megfelelően közvetlen munkakapcsolatot 

tartanak fenn a HM szervek és szervezetek és az MH katonai szervezetinek azonos, 

vagy hasonló beosztású személyeivel. 

6.3.1.2 Az MH-n és az MH RKKK-n kívüli szervek, szervezetek részére hivatalos 

tájékoztatást, vagy azt tartalmazó okmányokat, anyagokat csak a szolgálati út 

betartásával lehet eljuttatni. 

6.3.1.3 Az MH RKKK képviseletét a parancsnok, illetve parancsnoki felhatalmazással 

feladatkörének megfelelően az MH RKKK vezénylő zászlós és a törzsfőnök, 

esetenként – egyedi írásos megbízás alapján – más személy láthatja el.  

6.3.1.4 A GTPER, vezető pénzügyi referens főtiszt – a parancsnok egyidejű tájékoztatása 

mellett – a HM VGH feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai kérdésekben közvetlen 

adatszolgáltatást teljesít a HM VGH felé. 

6.3.1.5 A Rekreációs Részleg rekreációval kapcsolatos kérdésekben közvetlen 

munkakapcsolatot tart fenn az MHP SZCSF-fel és az MH BHD KRI-vel. 
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6.3.1.6 Az MH RKKK szervezeti elemek vezetői a feladatkörükbe tartozó ügykörökben 

érintett szervezetekkel a belső rendelkezésekben meghatározottak szerinti mértékben 

kapcsolattartásra jogosultak. 

6.3.1.7 A kapcsolattartás rendjétől eltérni csak a parancsnok felhatalmazásával lehet. 
 

6.3.2 Az MH RKKK külső kommunikációjának rendje: 

6.3.2.1 Az MH RKKK sajtónyilvánosságáért és a kommunikációs feladatok végrehajtásáért 

a parancsnok felel. Az MH RKKK-t érintő rendezvények sajtónyilvánossága a HM 

kommunikációval foglalkozó szerve előzetes jóváhagyásával és koordinálásával 

valósul meg. 

6.3.2.2 Az MH RKKK külső kommunikációs feladatait, valamint a sajtónyilatkozatok 

szabályait, annak eljárási rendjét a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség 

külső kommunikációjának rendjéről szóló 72/2011. (VI. 30.) HM utasítás 

tartalmazza. 
 

6.4 A munkatervezés rendje: 

6.4.1 Az MH RKKK tevékenységének alapját a jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, az elöljárói szabályozók, a HM éves intézményi 

munkatervében meghatározott feladatok, a nemzetközi kötelezettségvállalásból 

fakadó feladatok, valamint az MH RKKK SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök 

alkotják. 

6.4.2 A tervezés során – a fentieken kívül – figyelembe kell venni az együttműködő HM 

szervek, szervezetek, MH katonai szervezetei és az országos hatáskörű szervek 

honvédelemmel kapcsolatos feladatait, továbbá az MH RKKK szervezeti elemek 

vezetői által tett javaslatokat. 

6.4.3 A tervezés biztosítja az MH RKKK egészére és az egyes szervezeti elemeire háruló 

feladatok összhangját. A tervező munka alapjait a HM tervei, az MH PK 

feladatszabása, a parancsnok, valamint az MH RKKK szervezeti elemek vezetőinek 

követelményei és döntései képezik. 

6.4.4 A tervező munkával szemben támasztott követelmények: a feladatok pontos 

felmérése, logikai, fontossági, időbeni és módszertani rendezése, a rendelkezésre álló 

lehetőségekkel való összevetése, az ésszerű, felelős gazdálkodás előtérbe helyezése, 

mindezek alapján helyes célmeghatározás és követelménytámasztás. 

6.4.5 Az MH RKKK tevékenységének egészére vonatkozó tervezést a törzsfőnök 

koordinálása és felügyelete mellett a Hadműveleti Részleg, részlegvezető, az MH 

RKKK szervezeti elemek tervező munkáját azok vezetői végzik. A terveket a 

parancsnok hagyja jóvá. 

6.4.6 A jóváhagyott tervek végrehajtása az érintettek számára kötelező. Eltérést, a tervek 

módosítását csak a jóváhagyó elöljáró engedélyezheti. 

6.4.7 Az MH RKKK feladatainak meghatározására, a feladatok hatékony végrehajtásának 

koordinálására éves, havi és heti munkatervet, a meghatározott feladatok 

végrehajtásának ellenőrzésére ellenőrzési tervet kell készíteni. 

6.4.8 Egyedi tervet készíthetnek az éves tervben nem szereplő nagyobb jelentőségű 

feladatok végrehajtására a feladattal megbízott MH RKKK szervezeti elemek vezetői. 
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6.4.9 A munkatervekre és egyéb tervekre vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket 

külön parancsnoki intézkedés tartalmazza. 
 

6.5 A feladatszabás rendje: 

6.5.1 Általános rendelkezések: 

Az MH RKKK szintű feladatszabás alapját az MH RKKK feladat végrehajtására, 

felkészítésére és fenntartására vonatkozó elgondolások, az MH PK követelményei és 

a HM munkatervben megfogalmazott feladatok képezik. 

6.5.2 A parancsnok éves feladatszabó parancsa: 

6.5.2.1 A parancsnok éves feladatszabó parancsa az MH RKKK alapvető vezetési okmánya. 

Rendeltetése az MH RKKK alapvető céljainak, követelményeinek, legfontosabb 

feladatainak átfogó megszabása, a meghatározott feladatok lebontásának, 

feldolgozásának és a koordinált, tervszerű végrehajtásának szabályozása. A 

parancsban kell értékelni az előző év célkitűzéseinek megvalósulását és a feladatok 

végrehajtását. 

6.5.2.2 A parancsot a HM vezetői és az MH PK parancsa, a parancsnok követelményei, az 

MH RKKK éves munkaterve, az MH RKKK szervezeti elemek javaslatai alapján a 

törzsfőnök szakmai irányítása mellett a Hadműveleti Részleg állítja össze, a 

bedolgozás rendjére és a tartalmi követelményeire a parancsnok önálló parancsban 

intézkedik. 

6.5.3 A parancsnok éves felkészítési és kiképzési parancsa: 

6.5.3.1 Az éves felkészítés és kiképzés tervezett, szervezett végrehajtása érdekében az MH 

PK feladatszabása és az érvényes elöljárói intézkedések alapján a parancsnok 

intézkedést ad ki az MH RKKK tárgyévi kiképzési feladataira. 

6.6 A belső szabályozó tevékenység rendje: 

6.6.1 A belső szabályozó tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a belső szabályozási 

tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás tartalmazza. 

6.7 Kiadmányozási jog gyakorlása, intézkedések, parancsok kiadásának rendje: 

6.7.1 Az általános kiadmányozási jog az adott ügyben érdemi döntésre, állásfoglalásra ad 

felhatalmazást. 

6.7.2 E jog az MH RKKK-nál a parancsnokot – távollétében és nevében – a központvezető-

helyettest, együttes távollétük esetén a törzsfőnököt illeti meg. 

6.7.3 A parancsnok általános hatáskörben a katonai szervezet részére jogosult normatív és 

egyedi rendelkezés kiadására, a távollétében a központvezető-helyettes, az előzőek 

együttes távolléte esetén a törzsfőnök jogosult a parancsnok nevében normatív és 

egyedi rendelkezés kiadására. 

6.7.4 Minden olyan normatív intézkedés, utasítás, valamint a katonai szervezet állományát 

érintő rendelkezés kiadását a vezető pénzügyi referens főtiszttel, illetékessége 

hiányában a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt 

honvédségi szervezet illetékes szervével előzetesen egyeztetni – ellen-jegyeztetni – 

kell, amelynek költségvetési, pénzügyi teljesítési kihatásai vannak. 
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6.7.5 Az MH RKKK személyi állománya pénzbeli járandóságainak megállapításához 

szükséges eseti rendelkezések ellenjegyzését – az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 

kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről szóló 6/2019. (I. 31.) 

HM utasításban előírtak figyelembe vételével – a GTPER, vezető pénzügyi referens 

főtiszt, vagy az általa írásban kijelölt személy végzi. 

6.8 A jelentések előkészítése és felterjesztésük rendje: 

6.8.1 Az MH RKKK rendszeres, valamint eseti jelentések felterjesztésére kötelezett. 

6.8.2 A jelentések előkészítése során a kidolgozásra kijelölt felelős, ügyintéző: 

a) időben begyűjti a jelentés összeállításához szükséges információkat, 

b) betartja a jelentés kidolgozásához szükséges minősített adatok védelmére 

vonatkozó rendszabályokat, 

c) alkalmazza és betartja az Ált/3. és az Ált/40. által meghatározott alaki és formai 

kellékeket. 

6.8.3 Felterjesztésre csak a kiadmányozásra jogosult személy által aláírt és nyilvántartási 

számmal ellátott jelentés továbbítható. 

6.8.4 A jelentések úgy kerüljenek továbbításra, hogy a megjelölt határidőre a címzetthez 

beérkezzenek. 

6.9 Egyéb előterjesztések, jelentések előkészítése és benyújtása: 

6.9.1 A parancsnok a hatáskörét meghaladó döntések meghozatala érdekében előterjesztést 

tesz az MH PK felé. Az előterjesztést a tárgykör szerint illetékes MH RKKK 

szervezeti elem vezetője készíti elő. 

6.9.2 A parancsnok a feladatkörét érintő kérdésekről – feladatszabás alapján – az MH PK 

részére jelentést tesz, melyet az MH RKKK szervezeti elemek vezetői készítenek elő. 

6.9.3 Az MH RKKK szervezeti elemek vezetői kidolgozzák a hatáskörükbe tartozó ügyek 

intézésére vonatkozó okmányokat, és előterjesztik az aláírásra jogosult elöljáróhoz. 

6.10 Az ügyiratok ügyintézésének rendje: 

6.10.1 A HM részéről, az MH katonai szervezeteitől és az államigazgatási szervektől 

érkezett megkeresések ügyintézési határidejére alapvetően az azokban meghatározott 

határidők az irányadóak. 

6.10.2 Az ügyintézés határidejét – amennyiben az érkezett iraton vagy az iratban erre 

vonatkozó utasítás vagy kitétel nincs – a parancsnok, a központvezető-helyettes vagy 

a törzsfőnök és az MH RKKK szervezeti elemek vezetői határozzák meg a 

jogszabályok, az Ált/40. és az Ált/3. előírásai alapján. 

6.10.3 Az érkezett iratokat a vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, és más szabályozókban meghatározott időn belül kell elintézni. 

6.10.4 A parancsnoknak címzett és iktatott ügyiratokat a parancsnok, annak távollétében a 

központvezető-helyettes valamint az előzőek együttes távolléte esetén a törzsfőnök 

jogosult ügyintézési kategóriába sorolni. A besorolással egyidejűleg a besoroló 

meghatározza az ügyintézésért felelős szervezeti elemet, személyt, az együttműködő 

szervet, továbbá az ügyintézés határidejét. 
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6.10.5 Minősített adatot tartalmazó irat, vagy elektronikus adathordozó csak annak az 

ügyintézőnek adható át, aki az adat minősítési szintjének megfelelő szintű személyi 

biztonsági tanúsítvánnyal és az ügyintézésre, adatfeldolgozásra feljogosító 

felhasználói engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó biztonsági szabályokat megismerte 

és a titoktartási nyilatkozatot aláírta. 

6.10.6 Az ügyintézésért felelős szervezeti elem vezetője az ügyirat kézhezvétele után - a 

konzultációs együttműködés eredményessége, valamint az ügydarab határidőn belüli 

elintézése érdekében - haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a véleményezésért és a 

válasz kidolgozásáért felelőssel. 

6.10.7 A referálások, jelentések és félfogadás részletes szabályait, a határidőket és az 

időpontokat a belső munkarendre kiadott intézkedés határozza meg. 

6.11 A beszámoltatás rendje: 

6.11.1 Az MH RKKK-nál a betervezett fő feladatok végrehajtásáról, az adott szervezeti elem 

éves tevékenységének megítéléséről, a szervezeti elemek helyzetéről a szervezeti 

elemek vezetői beszámoltatás keretében adnak számot. 

6.11.2 A beszámoltatás formája: írásban, melyet a beszámolásra kötelezettek a parancsnok 

elrendelése szerint szóbeli jelentéssel egészítenek ki és erősítenek meg. 

6.11.3 A beszámoltatás rendjét, a beszámolók felépítését a parancsnok szabályozza. Az adott 

időszakra vonatkozó feladatok, határidők az MH RKKK éves, valamint heti 

feladattervében kerülnek rögzítésre. 

6.11.4 A beszámoltatás éves rendjét a parancsnok parancsban szabályozza. 

6.12 Rendezvények, értekezletek: 

6.12.1 Az MH RKKK hatáskörébe tartozó feladatok, tervezett intézkedések előkészítésének 

megtárgyalása állandó, valamint eseti jellegű rendezvényeken történik. 

6.12.2 Az MH RKKK állandó jellegű rendezvényei a jelen SZMSZ-ben rögzített 

tanácskozások, értekezletek, melyek a meghatározott rendszerességgel, az MH 

RKKK heti munkatervében rögzített időpontban kerülnek levezetésre. 

6.12.3 Az eseti jellegű rendezvényt – különösen értekezlet, megbeszélés – az adott feladatért, 

tevékenységért, ügyintézésért felelős MH RKKK szervezeti elem vezetője, az ügyben 

érintettek részvételével kezdeményezi. 

6.12.4 Amennyiben a rendezvényen minősített adat felhasználására kerül, az arra vonatkozó 

szabályok betartását meg kell követelni. 

6.12.5 A rendezvényekre és értekezletekre vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket 

külön parancsnoki intézkedés tartalmazza. 



72 
 

6.13 A gazdálkodás rendje, vezetése, irányítása: 

6.13.1 A gazdálkodás az MH RKKK-nál intézményi szinten történik. 

6.13.2 Az MH RKKK gazdálkodásának rendjét, célkitűzéseit, a feladatok végrehajtásának 

ügyrendjét a mindenkori gazdálkodási intézkedés tartalmazza. Az MH RKKK 

tárgyévi jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatainak szervezeti elemek és 

szakterületek közötti elosztását, az előirányzatok felhasználásáért, elszámolásáért 

felelős személyek kijelölését, a gazdálkodás tárgyévi feladatait, célkitűzéseit a 

parancsnok tárgyévre kiadott gazdálkodási parancsa tartalmazza. 

6.13.3 Az MH RKKK béke- és különleges jogrendi LUR folyamatos nyilvántartását és 

pontosítását, az utaltsági rend módosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozását a 

Logisztikai Részleg végzi, együttműködésben az MH RKKK más szervezeti 

elemeivel. 

6.13.4 A parancsnok az intézményi gazdálkodás területén felelős a Honvédelmi 

Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 

47/2018. (XII. 21.) HM utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáért, a 

gazdasági ellenőrzési rendszer működtetéséért. Az intézményi gazdálkodás 

döntéseinek előkészítése, a parancsnok gazdálkodási tevékenységének segítése 

céljából az MH RKKK-nál Gazdálkodási Bizottság működik. 

6.13.5 Az MH RKKK-nál a gazdasági vezetői funkció megosztásra kerül. A logisztikai 

vezető a Logisztikai Részleg, részlegvezetője. Távolléte, akadályoztatása, vagy a 

beosztása ideiglenes feltöltetlensége esetén a logisztikai vezetői feladatokat a 

Logisztikai Részleg, beosztott tiszt látja el. A pénzügyi gazdasági vezető a GTPER 

vezető pénzügyi referens főtisztje. Távolléte, akadályoztatása, vagy a beosztása 

ideiglenes feltöltetlensége esetén a pénzügyi gazdasági vezetői feladatokat a pénzügyi 

referens tiszt (vez.h.) látja el. 

6.14 Az MH RKKK belső kontrolljainak rendszere: 

6.14.1 Az MH RKKK belső kontrollrendszere olyan komplex irányítási és ellenőrzési 

rendszer, amelyben a parancsnok érvényesíti az MH RKKK feladatai ellátására 

szolgáló előirányzatokkal, az engedélyezett költségvetési létszámmal és a vagyonnal 

való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes tevékenység követelményeit, 

a pontos és naprakész információk rendelkezésre állását. 

6.14.2 Az MH RKKK OBKR felelőse Logisztikai Támogató és Ellátó Részleg, 

részlegvezető. 

6.14.3 Az MH RKKK belső kontrollrendszere tartalmazza: 

- az OBKR-t, magában foglalva az MH RKKK működési körére kialakított operatív 

belső kontrollokat, valamint; 

- az MH RKKK OBKR tevékenységtől függetlenül működő – az államháztartásról 

szóló 

6.14.4 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a hatálya alá tartozó – államháztartási belső 

ellenőrzést. 
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6.14.5 Az OBKR létrehozásáért, működtetéséért a parancsnok felel, melynek keretében 

felelős az MH RKKK minden szintjén érvényesülő, megfelelő: 

a) kontrollkörnyezet; 

b) integrált kockázatkezelési rendszer; 

c) kontrolltevékenységek; 

d) információs és kommunikációs rendszer és  

e) nyomon követési rendszer – monitoring –; 

f) integritás; 

g) integritásfejlesztés; 

h) integritásirányítási rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

6.14.6 Az OBKR részletes helyi szabályait a jogszabályi előírások, valamint a 

nemzetgazdasági miniszter által kiadott iránymutatások alapján kialakított, a 

honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és 

fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasításban foglaltakra figyelemmel kell 

elkészíteni. 

6.14.7 Az ellenőrzések szabályozására külön sorszámos parancsnoki intézkedés kerül 

kiadásra.  

6.14.8 Az államháztartási belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 

tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését 

fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése 

érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, fejleszti az 

ellenőrzött szervezet irányítási- és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 

6.14.9 Az államháztartási belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért, 

szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosításáért a parancsnok felel. 

6.14.10 Az MH RKKK államháztartási belső ellenőrzésének részletes helyi szabályait a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és a honvédelmi szervezetek belső 

kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. 

(VIII. 14.) HM utasításban meghatározottak alapján kell elkészíteni. 

6.15 Minősített adatok védelme: 

6.15.1 A személyi állomány minősítői és egyéb felhasználói jogosultságát, a jogszabályok 

és az Ált/3. szerint, az MH RKKK Minősített Adatok Védelméről szóló Biztonsági 

Szabályzata (a továbbiakban: Biztonsági Szabályzat), valamint a felhasználói 

engedélyek tartalmazzák. 

6.15.2 Az objektumok és a minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, valamint 

ügyviteli előírásokat a teljes személyi állomány köteles a beosztásának megfelelő 

mértékig megismerni, arról írásban nyilatkozni, és az előírásokat betartani. 

6.15.3 A minősített adat felhasználására felhatalmazott ügyintéző a tudomására jutott 

minősített adat tartalmát nem hozhatja illetéktelen személy tudomására vagy 

nyilvánosságra. 

6.15.4 Valamennyi MH RKKK szervezeti elem vezetője személyében is felelős a minősített 

adatok védelmére vonatkozó szabályok és ügyviteli előírások betartásáért, ezért 

rendszeresen ellenőrizze a vezetése alatt álló beosztottak minősített adatok 

védelmével kapcsolatos és ügyviteli tevékenységét. 
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6.15.5 Az ügyintézést és ügykezelést mindenki az ügyvitellel kapcsolatos jogszabályok, 

szabályzatok, a helyi Iratkezelési Szabályzat, a Biztonsági Szabályzat és az 

Adatvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően köteles végezni. 

6.16 A tapasztalatfeldolgozás rendje: 

 

6.16.1 Az MH RKKK önállóan, saját hatáskörben, közvetlen parancsnoki, vezetői irányítás, 

felügyelet és felelősség mellett, saját kijelölt kapcsolattartóin keresztül végzi saját 

műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszerének működtetését. 

 

6.16.2 Az MH RKKK szintű tapasztalatfeldolgozás az MH PK által meghatározott 

módszertani és eljárási szabályok alapján, a Központi Tapasztalat – adatbázis (KTAb 

2.0) és az MH Tapasztalatfeldolgozó Portál aktív használatával, az MH vezetési 

rendjében az MH RKKK által végrehajtott tervezési, szervezési, előkészítési, 

felkészítései és értékelési feladatok során kerül végrehajtásra. 

Az MH RKKK szintű tapasztalatfeldolgozás működtetésének részletes rendjét az MH 

RKKK parancsnoka külön sorszámos rendelkezésben szabályozza. 

6.17 Adatvédelmi tisztviselő: 

6.17.1 Az adatvédelmi tisztviselőt a parancsnok jelöli ki és feladatkörében közvetlenül a 

parancsnoknak van alárendelve. Az adatvédelmi tisztviselő feladatokat az MH 

RKKK, parancsnokság, jogász végzi. Az adatvédelmi tisztviselő szakmai elöljárója a 

HM Jogi Főosztály Kormányzati Koordinációs és Adatvédelmi Osztály 

osztályvezetője.  

6.17.2 Elkészíti és naprakészen tartja az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá vezeti az 

Adatvédelmi Szabályzatban foglalt nyilvántartásokat. Az adatvédelmi tisztviselő 

hatáskörét, illetve részletes feladatait az Adatvédelmi Szabályzat és munkaköri leírása 

tartalmazza. 

6.18 Munkaidő, szolgálatteljesítési idő: 

6.18.1 Az MH RKKK általános munkarendben dolgozó személyi állományának napi 

munkaideje hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 

óráig tart, az ettől eltérő munkarendre vonatkozó rendelkezéseket külön parancsnoki 

intézkedés tartalmazza. 

6.18.2 Az MH RKKK alaprendeltetéséből adódóan az állomány kijelölt része váltásos 

munkarendben dolgozik. 

6.18.3 Munkaidőben az állomány tagja köteles munkahelyén tartózkodni, 

szolgálati/munkafeladatait végezni vagy e célból rendelkezésre állni. 

6.18.4 A munkaidő alatti távollét, a munkaidő utáni benntartózkodás és a túlszolgálat, 

valamint a rendkívüli munkaidő elrendelésének és a jelenlét nyilvántartásának 

szabályait az MH RKKK Balatonakarattya helyőrség napi életének és katonai 

rendjének szabályozására kiadott intézkedése határozza meg. 

6.19 Szabadságolások rendje:  

6.19.1 Az MH RKKK személyi állománya szabadságolásának tervezésére, megállapítására 

és kiadására az irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. 

6.19.2.  A szabadságot a munkahelyi vezető engedélyezi. 

6.19.3.  A szabadság nyilvántartását a Személyügyi Részleg, főelőadó vezeti.  
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VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen SZMSZ a jóváhagyása napját követő 5. napon lép hatályba. 

2. Az SZMSZ-t az MH RKKK kidolgozásáért felelős önálló szervezeti egysége szükség 

szerint, de évente legalább egyszer felülvizsgálja a hatékony és áttekinthető 

munkafolyamatok, a felelősségi szintek racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és a 

jogszabályi környezettel való összhang biztosítása céljából. Az SZMSZ felülvizsgálata 

megtörténtéről az MH RKKK KPPK jelentést tesz a MHP PK részére. 

3. Vegyék figyelembe az MHP SZMSZ VI: fejezetben felsoroltakat. 

4. Az SZMSZ-szel összhangban a benne fel nem sorolt feladatokat és az egyes beosztásokhoz, 

munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat a beosztásokra, munkakörökre vonatkozó 

munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásokat a jelen SZMSZ hatályba lépését 

követő 60 napon belül a felül kell vizsgálni, szükség szerint módosítani és gondoskodni kell 

arról, hogy a személyi állomány a feladat ellátás során az SZMSZ rendelkezéseit ismerje 

meg és alkalmazza. A munkaköri leírások egy-egy példányát az Ügyviteli Részlegnél és a 

Személyügyi Részlegnél kell tárolni. 

5. Az SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg a 2/119. nyt. számú Szervezeti és Működési 

Szabályzat hatályát veszti. 

 

 

  Melléklet: Az MH RKKK vagyonnyilatkozat tételre kötelezett állománya (2 lap) 

 

 

 

Balatonakarattya, 2020. december       -    n 

 

 

 

        Piros Ottó ezredes 

        parancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 75 lap 

Ügyintéző (tel.): Vincze-Gulyás Anetta fhdgy. (32-11-87) 

Kapják: 1. sz. példány: Levéltár 

Az SZMSZ elektronikus úton megküldésre került az MH RKKK Részlegvezetők terjesztési listára 

(e-mail cím: mhrkkk.reszlegvezetok@mil.hu) 
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  1. sz. melléklet a                   MH RKKK számhoz 

 MAGYAR HONVÉDSÉG számú példány 

REKREÁCIÓS, KIKÉPZÉSI ÉS KONFERENCIA KÖZPONT 

 

 

Az MH RKKK vagyonnyilatkozat tételre kötelezett állománya 

 

beosztás/munkakör 

 

kötelezettség alapja 

Vnytv. 3. § (1) bek. b) 

pont: közbeszerzési 

eljárás (B) 

gyakoriság 

Vnytv. 5. § (1) bek. c) pont 

ca) alpont: évenként (É) 

parancsnok B É 

központvezető-helyettes B É 

belső ellenőr főtiszt B É 

jogásztiszt B É 

jogász B É 

Informatikai Részleg, 

informatikai tiszt B É 

Informatikai Részleg, 

informatikus  

(1 fő munkaköri leírás alapján) 
B É 

Beszerzési Részleg, 

részlegvezető B É 

Beszerzési Részleg, előadó 

(2 fő munkaköri leírás alapján) 
B É 

GTPER, vez. pü. ref. főti. B É 

GTPER, pü. ref. ti. (vez.h.) B É 

Logisztikai Részleg, 

részlegvezető B É 

Logisztikai Részleg, beosztott 

tiszt  B É 

Logisztikai Részleg, beosztott 

zászlós B É 
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beosztás/munkakör 

 

kötelezettség alapja 

Vnytv. 3. § (1) bek. b) 

pont: közbeszerzési 

eljárás (B) 

gyakoriság 

Vnytv. 5. § (1) bek. c) pont 

ca) alpont: évenként (É) 

Logisztikai Részleg, előadó  

(2 fő munkaköri leírás alapján) B É 

Logisztikai Részleg, főelőadó 

(2 fő munkaköri leírás alapján) B É 

Logisztikai Részleg, főelőadó 

(2 fő munkaköri leírás alapján) C 2 évente 

Vendéglátó Egységeket 

Üzemeltető Részleg, 

részlegvezető 
B É 

Szállodák, szállodaigazgató B É 

Szállodák, szállodaigazgató-

helyettes B É 

Rendezvényszervező és 

Biztosító Részleg, 

részlegvezető 
B É 

Karbantartó és Strand 

Üzemeltető Részleg, 

részlegvezető 
B É 

Karbantartó és Strand 

Üzemeltető Részleg, technikus 

(1 fő munkaköri leírás alapján) 
B É 

Kertészet, részlegvezető B É 

Egészségügyi Részleg, 

részlegvezető 
B É 

Egészségügyi tiszt  

(1 fő munkaköri leírás alapján) 
B É 

 

 

Balatonakarattya, 2020. december       -    n 

 

 

        Piros Ottó ezredes 

        parancsnok 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 2 lap 

Ügyintéző (tel.): Vincze-Gulyás Anetta fhdgy. (32-11-87) 

Kapják: 1. sz. példány: Levéltár 

Az SZMSZ elektronikus úton megküldésre került az MH RKKK Részlegvezetők terjesztési listára 

(e-mail cím: mhrkkk.reszlegvezetok@mil.hu) 




