A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredre (a továbbiakban: Ezred)
vonatkozó közérdekű adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
a) Az Ezred feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az Ezredre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
 Magyarország Alaptörvénye;
 Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény;
 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény;
 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet;
 a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény;
 a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. HM rendelet;
 a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet;
 a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény;
 a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. HM
rendelet;
 a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint
a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. HM rendelet;
 a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 24/2005. (VI.30.) HM
rendelet;
 a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet;
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet;
 a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. HM
utasítás;
 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.)
HM rendelet;
 a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI.22.) HM
rendelet;
 az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. HM rendelet;
 a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM
rendelet;
 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;

 a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó
eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM
rendelet;
 a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016.
(XII. 22.) HM rendelet;
 a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény;
 a tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. törvény;
 a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
szóló 15/2017. (X. 20.) HM rendelet;
 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvény;
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
 a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. 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;
 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;
 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet;
 az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet;
 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény;
 a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai
követelményekről szóló 27/2015. EMMI rendelet;
 a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről szóló 3/2018. BM rendelet;
 a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet;
 a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok,
valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú
elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.)
Korm. rendelet;
 az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályiról szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet;
 a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 359/2015 (XII. 2.) Korm. rendelet;
 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;

 a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;
 az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes
szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet;
 a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység
engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V.
6.) Korm. rendelet;
 a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III.
11.) Korm. rendelet;
 a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet;
 az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló
3/2006. (II. 2.) HM rendelet;
 a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet;
 a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII.
15.) HM rendelet;
 a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes
jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV.
29.) HM rendelet;
 az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló
3/2006. (II. 2.) HM rendelet;
 a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.)
GKM-HM-KvVM együttes rendelet;
 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 Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet;
 a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet;
 a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a
felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet;
 az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
működésére szolgáló területeire történő belépéséről szóló 11/1996. (IX. 25.) HM
rendelet;
 az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) HM rendelet;
 a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM
rendelet;
 a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X.
14.) BM rendelet;
 a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és
kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.
(VIII. 3.) NGM rendelet;
 a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet;
 az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos
létesítmények köréről szóló 24/1997. BM rendelet;

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos
információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet;
 a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló
7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet;
 a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet;
 a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól
szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet;
 a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM
utasítás;
 a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről szóló
7/2019. (01. 31.) HM utasítás;
 a Magyar Honvédség létesítményeinél működő fegyveres biztonsági őrségekkel
kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 61/2016. (XII. 16.) HM utasítás;
 az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 6/2015. (II. 9.) HM utasítás;
 az üzemeltetés, fenntartás, vagyonhasználat (ide nem értve az ingó vagyontárgyak)
ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás;
 a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó
hatóság és a honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonsági eseménykezelő
központ feladatainak végrehajtásáról, valamint a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályairól 15/2017. (IV. 28.) HM utasítás;
 a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő
használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás;
 a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes
protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás;
 a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a
vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. HM utasítás;
 a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési
kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás;
 a Magyar Honvédség Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzata kiadásáról szóló
50/2008. (HK 11.) HM utasítás;
 a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 59/2021. HM utasítás;
 a Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvenciabiztosítás rendjéről és az
elektromágneses összeférhetőség biztosításáról szóló 84/2007. (HK 16.) HM utasítás;
 a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az
emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről szóló
51/2017. (IX. 15.) HM utasítás;
 a honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
97/2009. (XII. 11.) HM utasítás;
 a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI.
22.) HM utasítás.

b) Az Ezred Szervezeti és Működési Szabályzata külön dokumentumban került
feltöltése.
c) Az Ezred belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról, továbbá a közérdekű
és közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendjéről szóló intézkedés
(szabályzat) külön dokumentumban került feltöltésre.
d) Az Ezred által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai külön
dokumentumban került feltöltésre.
e) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét az Ezred
belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról, továbbá a közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendjéről szóló intézkedése
(szabályzata) tartalmazza.
 A közérdekű adatigénylésekben illetékes szervezeti egység neve: Jogi,
Igazgatási és Biztonságtechnikai Főnökség
 Elérhetősége:
 Email: szraga.milan@mil.hu
 Telefonszám: 06/96/620-770,
 Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Szrága Milán százados

