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1 „Nyílt” MH KIKNYP 

Védelmi igazgatási felkészítés polgármesterek részére 

Katonai igazgatási szakfeladatok 
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A katonai igazgatással kapcsolatos jogszabályok  

 Magyarország Alaptörvénye  

 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről 

 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 

 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 

 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról.  

 9/2013. HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról. 

 21/2006. HM rendelet a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben történő 

katonai szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjéről. 
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• Központi Személyügyi Nyilvántartó Osztály (J1) 

• Központi HR Adminisztratív Osztály (J1) 

• Toborzó és Érdekvédelmi Osztály 

• Katonai Igazgatási Osztály 

• Központi Tartalékos Nyilvántartó Osztály 

• Bélyegzőkészítő és Ellátó Osztály 

• Katonai Okmánykezelő Iroda 

• Híradó és Informatikai Osztály

o Hadműveleti és Kiképzési Osztály 

o Logisztikai Osztály 

o Személyügyi Osztály 

o Gazdasági és Pénzügyi Részleg 

Az MH KIKNYP (parancsnokság) 
szervezeti elemei 
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Az MH KIKNYP végrehajtó alegységei 

4.TÉK 

2.TÉK 

1.TÉK 

1.KIÉI 
2.KIÉI 

3.KIÉI 

4.KIÉI 

5.KIÉI 

6.KIÉI 

9.KIÉI 

8.KIÉI 

12.KIÉI 

7.KIÉI 

10.KIÉI 

1.KIK 

3.KIK 

2.KIK 

KIÉI: Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, 12 db 

KIK: Katonai Igazgatási Központ, 3 db 

TÉK: Toborzó és Érdekvédelmi Központ, 4 db 

3.TÉK 11.KIÉI 

o Katonai toborzás 

o Katonai igazgatás 

o Érdekvédelem 

o Hadisírgondozás 

o Honvédelmi nevelés 
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Behívóparancsok kiadása 

 

Hatósági eljárások 

(pl. szolgálathalasztás) 

ÖMT (3500 fő) 

Önkéntes Műveleti Tartalékos 
ÖTT (3300 fő) 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 

ÖVT (2000 fő) 

Önkéntes Védelmi Tartalékos 

Tartalékos rendszer 
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Gazdasági- és anyagi szolgáltatások 

Igénybevevő (MH, rendvédelemi szerv, honvédelemben közreműködő egyéb) 

Igénybevételi terv elkészítése és megküldése (ingatlan/szolgáltatás szükséglet) 

területileg illetékes Katonai Igazgatási Központ (KIK)  

kérelem (terv) elbírálása 

Ingatlan / Szolgáltatás 
 

KIK által előkészített határozatok megküldése a F/MVB-nek 

hatósági jogkör: F/MVB 

Határozatok egy példánya = polgármester 

 

Technika 
KIK pk hoz határozatot 

hatósági jogkör: KIK 

a polgármester nem érintett 

Az igénybevételi célú kijelölésre vonatkozó hatósági eljárás 

Határozatok 
• Tájékoztatás a kijelölés tervezéséről 

• egyszeri adatszolgáltatást elrendelő hat. 

• igénybevételi célú kijelölő / rendszeres adatszolgáltatást elrendelő hat. 

• kijelölést megszüntető hat. 

• helyszíni szemlét elrendelő hat.  

• igénybevételt elrendelő hat. 

  

A bizottság tagja a polgármesteri 

hivatal képviselője. 

290/2011. (XII. 22.)  
Korm. Rendelet 46. -51.§-ai 
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Sorozás helye szerinti illetékes polgármester 

Sorozási objektum biztosítása - szükség esetén 

(Sorozóbizottság kisegítő személyzet biztosítása, 

       pl.: a hadköteles személyazonosító, lakcím- és  

       anyakönyvi   adatainak pontosítása) 

Megyei/fővárosi rendőrfőkapitány  
(Sorozásról igazolatlanul távollévők  
  elővezetése, sorozási helyek rendőri 
  biztosítása) 

Egészségügyi intézet vezetője/ 

a sorozás helye szerint 

illetékes egészségügyi 

államigazgatási szerv vezetője  

(Sorozóorvosok és kisegítő egészségügyi  

  szakszemélyzet biztosítása) 

Sorozás, behívás 
Együttműködési feladatok a Magyar Honvédség személyi  hadkiegészítésében 

Hadköteles lakóhelye szerinti polgármester 

(Sorozóbizottság kisegítő személyzet  biztosítása:  

 tagot jelölhet a Sorozóbizottság munkájába  

 véleményezési joggal) 

 

 

Sorozó Központok 
 

MH KIKNYP  

 

2013. évi XCVII. Tv. (HAKTv) 

58. § és 64. § 
 

MH katonai szervezet 

képviselője 

(beosztás tervezésével 
kapcsolatos 
véleményezési joggal 
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Békeidejű feladatok 

Meghagyás  

Együttműködési feladatok a Magyar Honvédség személyi hadkiegészítésében 

Polgármesterek 

Feladatok a hadkötelezettség 

 fennállása idején  

Meghagyási névjegyzék 

F/MVÉB határozata  
a meghagyásba történő  

bevonásról (III. kategória) 

Meghagyásra tervezett szervek 

jegyzékének összeállítása  

HVB-ok 

Javaslat 

MH KIKNYP 

Nyilvántartás a meghagyásba  

bevont szervekről 

Meghagyásba  

bevont  

szerv 

Nyilvántartás a meghagyási 

jegyzékekről 

Meghagyási  

jegyzék 

F/MVB 

F/MVB 

Meghagyásba  

bevont szerv  

ellenőrzése 

F/MVB határozata  
a meghagyásba történő  

bevonás megszüntetéséről 

Meghagyásba bevont szerv 

MH KIKNYP 

Sorozó Központ 

A névjegyzéken szereplő  

hadkötelest a „behívásra ideiglenesen  

nem tervezhető” kategóriába sorolja 

MH KIKNYP 

HVKF 

F/MVB 

Meghagyásba bevont szerv  

és meghagyási névjegyzék 

ellenőrzése 

HVKF 

intézkedés  

a meghagyásba  

bevonás  

megszüntetéséről 

HVKF  

intézkedés  

a hadköteles 

névjegyzékről  

történő törléséről 

290/2011. (XII. 22.)  

Korm. rendelet  
62. - 63 §  
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