MAGYAR HONVÉDSÉG
ALTISZTI AKADÉMIA
II./1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege:

Közfeladatot ellátó szerv működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök
1. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény;
2. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény;
3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
4. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
6. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
7. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
8. a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény;
9. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény;
10. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartás
rendszeréről szóló 2012. évi II. törvény;
11. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
12. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény;
13. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
14. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény;
15. a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.)
HM rendelet;
16. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
17. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény;
18. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény;
19. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet;
20. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
21. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.rendelet;
22. a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő
munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet;
23. a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív
kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben
a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII.
14.) Korm. rendelet;
24. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet;
25. a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a
balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM
rendelet;

26. a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet;
27. a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet;
28. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet;
29. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;
30. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
31. az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet;
32. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet;
33. a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányrendelet;
34. a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM
rendelet;
35. az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokrólszóló 12/2013 (VIII.15.) HM
rendelet;
36. a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.)
HM rendelet;
37. a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM
rendelet;
38. a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és
fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás;
39. a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő
feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes
tevékenységek egyes eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás;
40. a kiképzési- oktatási és regeneráló központ működési rendjéről, valamint a rekreációra és a
regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás;
41. a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezetei jogi és igazgatási szolgálatának tevékenységéről szóló 28/2002. (HK 11.) HM
utasítás;
42. a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről szóló 6/2019 (I.31.) HM
utasítás;
43. a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával
kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasítás;
44. a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V.19.)
HM utasítás;

