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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 14/2018. (VI. 8.) EMMI utasítása  
kiadmányozási jogkör átadásáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § 
(3) bekezdése és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 
(a továbbiakban: EMMI SzMSz) 1. melléklet 144. § (5) bekezdése alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. § (1) Az  EMMI SzMSz-ben meghatározott rendtől eltérően átruházott jogkörében a  felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár gyakorol irányítási jogot az Oktatási Hivatal felsőoktatási és ekvivalencia ügyek tekintetében.

 (2) Az  EMMI SzMSz-ben meghatározott rendtől eltérően átruházott jogkörében a  köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár gyakorol irányítási jogot
a) az (1) bekezdésben meghatározott ügyek kivételével az Oktatási Hivatal felett;
b) a Klebelsberg Központ és
c) a Tankerületi Központ felett.

2. §  Az EMMI SzMSz-ben meghatározott kiadmányozott rendtől eltérően átruházott jogkörében a felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár gyakorol kiadmányozási jogot
a) az  át nem adható jogkörök kivételével az  oktatásért felelős miniszter állami felsőoktatási intézményekkel 

kapcsolatos fenntartói irányítási jogkörében gyakorolt ügyekben;
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv). 46. § (4) és (5) bekezdése szerinti 

határozattal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása során;
c) A  Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram működtetése keretében a  pályázati felhívás jóváhagyásával, 

az ösztöndíjprogram működési szabályzatának jóváhagyásával, a pályázat meghirdetésével, az éves beszámoló 
elfogadásával, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság tagjai megbízásával, a Bizottság működésével, a nem 
a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményekkel, illetve ezek 
fenntartóival köthető együttműködési megállapodással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása során;

d) az Nftv. 14. § (3a) bekezdésével és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
84.  §	 (7)  bekezdése	 szerinti,	 a  felsőoktatási	 intézmények	 által	 fenntartott	 köznevelési	 intézményekkel	
kapcsolatos jogkörök gyakorlása során;

e) a  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatok ellátása során;

f ) a Törőcsik Mari-ösztöndíjjal kapcsolatos pályázati döntés a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) 
EMMI utasítás 6. §-ában foglaltak szerinti jogkör gyakorlása során;

g) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
h) pontjában meghatározott – a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságába képviselő delegálásával 
kapcsolatos – jogkör gyakorlása során;

h) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében meghatározott, 
az állami ösztöndíjas mesterképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti elosztásának kormányzati 
feladata ellátása során;

i) az Országos Doktori Tanács ügyrendjének jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása során.

3. §  Az EMMI SzMSz-ben meghatározott kiadmányozott rendtől eltérően átruházott jogkörében a köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár gyakorol kiadmányozási jogot
a) az Nkt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlása során;
b) a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/B.  § 
(1b) bekezdésében, a 10/C. § (1) bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlása során.
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4. §  Az EMMI SzMSz 30. §-ában foglaltaktól eltérően
a) a köznevelésért felelős helyettes államtitkár látja el

aa) az Országos Köznevelési Tanáccsal,
ab) a Köznevelési Érdekegyeztető Tanáccsal,
ac) az Országos Nemzetiségi Tanáccsal,
ad) a Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal,
ae) a Nemzeti Pedagógus Karral,
af ) a Köznevelés-stratégiai Kerekasztallal;

b) a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár látja el Felsőoktatási Kerekasztallal
kapcsolatos, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján meghatározott miniszteri feladatokat.

5. §  Az EMMI SZMSZ 4. függelék II. cím 1. alcím alatt szereplő táblázat első sorában foglaltaktól eltérően a Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban meghatározott közreműködési feladatokat a  köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár látja el.

6. §  Egyes döntéshozói és kötelezettségvállalói jogkörök gyakorlásának rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. §  Ez  az  utasítás a  közzétételét követő napon lép hatályba, és az  oktatásért felelős államtitkár hivatalba lépésével 
hatályát veszti.

  Prof. Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 14/2018. (VI. 8.) EMMI utasításhoz

Egyes döntéshozói és kötelezettségvállalói jogkörök gyakorlása

 1. A döntéshozói és – összeghatárra tekintet nélkül – a kötelezettségvállalói jogkört az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. 
(XI. 13.) EMMI utasítás 1/a.  mellékletében meghatározott alábbi előirányzatok körében a  felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár vagy a köznevelésért felelős helyettes államtitkár gyakorolja:

Köznevelésért Felelős 
Helyettes Államtitkár

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és 
működési támogatás

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/2/5 Köznevelési szerződések köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak 
támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/4/11 Kis létszámú hit- és erkölcstan oktatás 
kiegészítő támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár
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20/4/13 Nem önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmények központi 
előirányzata

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ 
támogatása, Lakitelek

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/5/7 Hangszercsere program 1. részfeladata 
Hangszercsere programmal összefüggő 
köznevelési feladatok támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/5/15 Útravaló ösztöndíj program köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 
(Halmozottan hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi integrációja)

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/21/5/1 Phare támogatás (HU 0008-02) köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/21/6/1 Phare forrás (Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II)

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II)

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, 
beruházása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/25/22 Óvodai férőhelybővítés pályázat köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/26/1/1 Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési 
támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar 
működtetésének támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, 
szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok támogatása

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/34/1/3 Phare forrás, Információs technológia 
az általános iskolában

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/34/1/4 Hazai társfinanszírozás, Információs 
technológia az általános iskolában

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

20/50/18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések 
2. részfeladat Bethlen Gábor 
Református Gimnázium, valamint 
a Németh László Általános Iskola és 
Gimnázium felújítása és bővítése

köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatásért Felelős 
Helyettes Államtitkár

20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár
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20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár 

20/3/3 Kiválósági támogatások felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi 
Tudományegyetemen

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási 
feladatok

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok 
támogatása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok 
támogatása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és 
képzési programok 

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási 
és képzési programok 

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(Zeneakadémia) történeti orgonáinak 
restaurálása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/11/18 Zeneakadémia működésének 
kiegészítő támogatása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár 

20/25/15 MOME Campus Kreatív Innovációs és 
Tudáspark kialakítása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemért

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

 2. Összeghatárra tekintet nélkül a kötelezettségvállalói jogkört az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű 
előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI 
utasítás 1/a. mellékletében meghatározott alábbi előirányzat tekintetében a köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
gyakorolja:

20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár
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A honvédelmi miniszter 16/2018. (VI. 8.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetekre,
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre [a továbbiakban az a)–c) pont 

együtt: honvédségi szervezetek], továbbá
d) a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre
terjed ki.

2. A HM átalakításával összefüggő feladatok

2. § (1) A miniszter közvetlen irányítása alatt önálló szervezeti egységként létrehozásra kerül a Nemzetbiztonsági Iroda.
 (2) A HM Miniszteri Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) szervezeti felépítése, létszáma a 4. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározottak végrehajtása érdekében módosul.
 (3) A HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) közvetlen irányítása alól a HM Belső Ellenőrzési Főosztály 

a miniszter közvetlen irányítása alá kerül.
 (4) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM PÁT Titkárság) feladatrendszere, szervezeti felépítése és 

létszáma az  (5) és (10)  bekezdésben, továbbá a  4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak végrehajtása 
érdekében módosul.

 (5) A  HM parlamenti államtitkár (a továbbiakban: HM PÁT) közvetlen irányítása alatt önálló szervezeti egységként 
létrehozásra kerül a Parlamenti Kapcsolatok Főosztály.

 (6) A  HM PÁT irányítása alól a  HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály (a továbbiakban: HM TKKF) a  HM 
honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT) közvetlen irányítása alá kerül.

	 (7)	 A HM	HOÁT	közvetlen	irányítása	alatt	önálló	szervezeti	egységként	létrehozásra	kerül	a HM	Honvédelmi	Államtitkári	
Titkárság (a továbbiakban: HM HOÁT Titkárság). A HM HOÁT Titkárság ellátja a (13) bekezdésben nevesített és a 4. § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat.

 (8) A HM TKKF szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
feladatokkal.

 (9) A  HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM HPHÁT) közvetlen irányítása alatt nem 
önálló szervezeti egységként létrehozásra kerül a  HM Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 
(a továbbiakban: HM HPHÁT Titkárság).

 (10) A HM HPHÁT Titkárság ellátja a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum értekezleteinek előkészítésével és levezetésével 
összefüggő	koordinációs	és	egyeztetési,	valamint	a Honvédelmi	Idősügyi	Munkacsoportról	szóló	58/2017.	(XI.	9.)	HM	
utasításban meghatározottaktól eltérően a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport működésével kapcsolatos költségek 
tervezésével és biztosításával kapcsolatos feladatokat.

 (11) A HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere 
kiegészül a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti feladatokkal, valamint feladatrendszeréből a  doktori képzés és 
a tudományos tevékenység elveit, követelményeit és a hadtudományi kutatások fő irányait meghatározó, valamint 
az ágazati tudományszervező rendszer működtetésével kapcsolatos normatív szabályozást érintő feladatok átadásra 
kerülnek a  HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) részére, ezzel 
egyidejűleg a HM KÁT közvetlen irányítása alól a HM HPHÁT közvetlen irányítása alá kerül.
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 (12) A  HM HPHÁT közvetlen irányítása alatt önálló szervezeti egységként létrehozásra kerül a  HM OTKF, amelynek 
feladatrendszerébe kerül a  (11)  bekezdésben meghatározott feladatrendszer, valamint a  Honvéd Vezérkar 
(a  továbbiakban: HVK) Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK KIKOCSF) 3.  § (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti oktatási szakterületet érintő feladatrendszere.

 (13) A HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság szervezeti felépítése és létszáma módosul, 
feladatrendszeréből a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
fenntartói irányításával, az NKE Fenntartói Testület működését érintő miniszteri képviselettel és a miniszter felügyeleti 
jogával összefüggő döntés-előkészítési, koordinációs és véleményezési feladatok a  HM HOÁT Titkárság 
feladatrendszerébe kerülnek.

 (14) A  HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF) szervezeti felépítése – létszámának változása nélkül – módosul, és 
feladatrendszere a  kormányzati döntéshozatal különös hatáskörű politikai döntéshozó fórumainak bővülésére 
tekintettel kiegészül az ülésen részt vevő állami vezető felkészítéséhez kapcsolódó feladatokkal.

 (15) A  HM Haderőfejlesztési Programok Főosztály feladatrendszere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejűleg létszáma 
módosul.

3. § (1) A HVK KIKOCSF szervezeti felépítése és létszáma módosul, kiképzési és felkészítési feladatrendszere átalakításra kerül, 
megnevezése HVK Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) megnevezésre módosul, ezzel 
egyidejűleg feladatrendszeréből
a) az oktatási szakterületet érintő, a b)–e) pont hatálya alá nem tartozó feladatok átadásra kerülnek a HM OTKF 

részére,
b) az önkéntes tartalékos rendszer motivációs rendszere kidolgozásával összefüggő szabályozási feladatok 

átadásra kerülnek a HM HPF részére,
c) a honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok átadásra kerülnek a HM TKKF részére,
d) a minősítő és a  fokozati vizsgával kapcsolatos szakmai, valamint a  tanfolyamrendszerű felkészítés, képzés 

stratégiai szintű előkészítési, koordinációs feladatai átadásra kerülnek a  HVK Személyzeti Csoportfőnökség 
(a továbbiakban: HVK SZCSF) részére, továbbá

e) az önkéntes honvédelmi előképzéssel kapcsolatos programfelelősi feladatok az MH Hadkiegészítő, Felkészítő 
és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) feladatrendszerébe kerülnek.

 (2) A HVK KIKCSF feladatrendszere kiegészül a 4. § (3) bekezdése szerinti gyakorlattervezés stratégiai szintű feladataival.
 (3) A HVK SZCSF szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatokkal 

egészül ki.
 (4) A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség feladatrendszere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejűleg létszáma módosul.
 (5) A HVK Logisztikai Csoportfőnökség feladatrendszere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejűleg létszáma módosul.
 (6) A HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) feladatrendszere racionalizálásra kerül, ezzel 

egyidejűleg létszáma módosul.
	 (7)	 A	HVK	Híradó,	 Informatikai	és	 Információvédelmi	Csoportfőnökség	 (a	 továbbiakban:	HVK	HIICSF)	 feladatrendszere	

racionalizálásra kerül, ezzel egyidejűleg létszáma módosul.

4. § (1) Az  MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezetébe és 
feladatrendszerébe kerülnek
a) a HM sajtó, média és katonai kommunikációs feladatai – ideérve a toborzással összefüggő, a HM HPHÁT által 

meghatározott médiatámogatási és kommunikációs feladatokat is – és
b) – a HM HOÁT Titkárság szakmai koordinációja mellett – a HM és az MH létrehozásának kiemelt évfordulói és 

az MH hadtörténeti jelentőségű feladatai méltó megünneplésének, valamint a tárca kiemelt rendezvényeinek 
előkészítési és lebonyolítási feladatai.

 (2) Az MH BHD szervezetében az (1) bekezdés szerint átvett feladatokat a Kabinet és a HM PÁT Titkárság szervezetéből 
átvett osztályszintű szervezeti elemek állományából kialakított új szervezeti elemek látják el.

 (3) Az MH HFKP szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
feladatokkal, és ezzel egyidejűleg feladatrendszeréből a gyakorlattervezéssel összefüggő stratégiai feladatok a HVK 
KIKCSF feladatrendszerébe kerülnek.

5. §  A miniszter fenntartói irányítása és a HM PÁT szakmai felügyelete alá tartozó Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégium (a továbbiakban: HKK) a HM HOÁT szakmai felügyelete alá kerül.
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6. § (1) A  HM feladatrendszerének átalakításával a  szervezeti struktúra úgy kerül megtervezésre és kialakításra, hogy 
a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve – legfeljebb 815 fő legyen.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott létszámkereten belül a  miniszter közvetlen irányítása alá tartozó személyi 
állomány	együttes	létszáma	legfeljebb	47	fő.	A HM	PÁT	közvetlen	irányítása	alá	tartozó	személyi	állomány	együttes	
létszáma legfeljebb 12 fő. A HM HOÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 
21 fő. A HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 46 fő. A HM jogi és 
igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma 
legfeljebb 190 fő. A  HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi 
állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fő. A  HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár közvetlen 
irányítása	alá	tartozó	személyi	állomány	együttes	létszáma	legfeljebb	127	fő.	A HM	HPHÁT	közvetlen	irányítása	alá	
tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 50 fő. A HVK együttes létszáma legfeljebb 269 fő.

 (3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat a HM PÁT-tal, a HM HOÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyettes államtitkárokkal 
és a Honvéd Vezérkar főnökével (a továbbiakban: HVKF) együtt kell érteni.

7. § (1) A szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: 2018. november 30.

 (2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja: 2018. július 1.
 (3) Az átalakítás következtében az esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett 
állomány rendelkezési állományba helyezésének,

b) a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63.  §-a szerint 
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Kttv. 
48. §-a szerinti kinevezésmódosítás hatálybalépésének, továbbá

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja 
és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének 
vagy a  Kjt. 30/A. és 30/C.  §-a szerinti állásfelajánlást követően a  Kjt. 25.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
áthelyezésnek vagy a kinevezés módosítás hatálybalépésének

legkorábbi időpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja, legkésőbbi időpontja 
megegyezik az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

3. Működési alapokmányok előkészítése

8. § (1) A  HKK az  alapító okirata módosításának (a továbbiakban: okirat) előkészítése során a  honvédelmi szervezetek 
alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A.  §-a alapján az  okiratra 
vonatkozó javaslat kidolgozását és annak a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére 
történő megküldését az  utasítás hatálybalépését követő második munkanapig végzi el, azt követően az  okirat 
véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra történő felterjesztése az  utasítás hatálybalépését követő ötödik 
munkanapig történik meg.

 (2) A HM TKF a HM Szervezeti és Működési Szabályzatának kizárólag az utasításban meghatározottak szerinti módosítását 
(a továbbiakban: HM SZMSZ-módosítás), szakmai véleményeztetésre történő előkészítését, minisztériumi vezetői 
szintű szakmai véleményeztetését és véglegesítését, a HM SZMSZ-módosítás miniszter által történő jóváhagyását és 
megküldését	a miniszterelnök	részére	a 7. §	(2) bekezdése	szerinti	új	szervezeti	rend	szerinti	működés	kezdőnapját	
követő huszonnyolcadik napig végzi el.

9. § (1) A HM TKF a 2. §-t érintően a HM KÁT feladatszabása, a 3. §-t érintően a HVK HTCSF a HVKF feladatszabása alapján, 
egyben a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 
(a továbbiakban: 13/2014. HM utasítás) 12. §-ától eltérően a HM munkaköri jegyzék módosítására (a továbbiakban: 
HM MJHI) vonatkozó javaslatot az utasítás hatálybalépését követő ötödik munkanapig készíti elő, majd a HM TKF és 
a HVK HTCSF gondoskodik arról, hogy a HM MJHI egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése, 
jóváhagyása és a jóváhagyott helyesbítő ívek kiadása az utasítás hatálybalépését követő tizenkettedik munkanapig 
megtörténjen.
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 (2) A  HVK HTCSF a  HVKF feladatszabása alapján, egyben a  13/2014. HM utasítás 12.  §-ában foglaltaktól eltérően 
az MH BHD állománytáblájának (a továbbiakban: MH BHD HI) és az MH HFKP állománytáblájának (a továbbiakban: 
MH HFKP HI) módosítására vonatkozó javaslatot az utasítás hatálybalépését követő ötödik munkanapig készíti elő, 
majd a HVK HTCSF gondoskodik arról, hogy az MH BHD HI és az MH HFKP HI egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra 
történő felterjesztése, jóváhagyása és a  jóváhagyott helyesbítő ívek kiadása az  utasítás hatálybalépését követő 
tizenkettedik munkanapig megtörténjen.

	 (3)	 A HM	MJHI,	az MH	BHD	HI	és	az MH	HFKP	HI	a 7. §	(2) bekezdése	szerinti	új	szervezeti	rendnek	megfelelő	működés	
kezdőnapján lépnek hatályba.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2018. december 1-jén hatályát veszti.
 (3) Az  utasításban meghatározott feladatok végrehajtását a  HM KÁT és a  HVKF együttes intézkedésben szabályozza, 

amelyeknek tervezetét a HM TKF főosztályvezetője az utasítás hatálybalépését követő kilencedik napig készíti elő.
 (4) A (3) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes intézkedés tartalmazza

a) az utasítás szerinti feladatátadások következtében a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvételkor 
folyamatban lévő ügycsoportokkal és az azokhoz kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,

b) a  HM új szervezeti rend szerinti működésével összefüggő közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározottakkal kapcsolatos, azokban nem szabályozott vagy azoktól eltérő határidőket és feladatokat és

c) az  ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szervezeteknek az  utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó 
további szakfeladatait.

 (5) Az  utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló – így különösen  
a  HM KÁT–HVKF hatáskörét érintő – belső rendelkezések módosítástervezeteit az  azok kidolgozásáért felelős 
honvédségi szervezetek készítik elő és a  (3)  bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes intézkedés előkészítése 
érdekében az utasítás hatálybalépését követő ötödik napig küldik meg a HM TKF főosztályvezetője részére.

 (6) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló közjogi szervezetszabályozó 
eszközmódosítások	tervezeteit	a 7. §	(2) bekezdése	szerinti	új	szervezeti	rendnek	megfelelő	működés	kezdőnapjáig	
az azok kidolgozásáért felelős honvédségi szervezetek készítik elő és küldik meg a HM JF részére.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A Közbeszerzési Hatóság elnökének 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása  
a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Közbeszerzési Kiválósági Díj (a továbbiakban: a  Díj) kimagaslóan sikeres közbeszerzési tevékenység, valamint 
kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai teljesítmény, továbbá munkásság elismeréseként adományozható.

 (2) A Díjban az a  természetes személy vagy jogi személy részesíthető, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek 
megfelel.

 (3) A Díj nyilvános pályázat útján nyerhető el, legfeljebb évente három alkalommal.
 (4) A Díj bármely közbeszerzéshez szorosan kapcsolódó témakörben készült tanulmány, évfolyamdolgozat, szakdolgozat 

elismeréseként adományozható.
 (5) A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint munkájának bemutatására vonatkozó lehetőséget 

kap.
 (6) Az (5) bekezdés szerinti pénzjutalom maximális mértéke az első helyezett esetén a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti mindenkori illetményalap hatszoros összegének, a második helyezett esetén 
négyszeres összegének, harmadik helyezett esetén pedig háromszoros összegének megfelelő pénzjutalom, amely 
az általános szabályok szerint adóköteles.

	 (7)	 A	Díjjal	járó	pénzjutalom	összegét	a Közbeszerzési	Hatóság	(a	továbbiakban:	Hatóság)	az éves	költségvetése	terhére	
biztosítja.

2. § (1) A Díjat a Hatóság elnöke, akadályoztatása esetén a Hatóság főtitkára adományozza és adja át ünnepélyes keretek 
között.

 (2) A Díj adományozására javaslatot tevő bizottság összetételéről a  pályázati felhívás rendelkezik. A  bizottság tagjai 
tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

 (3) A Díj odaítéléséről a bizottság szakmai javaslata alapján a Hatóság elnöke dönt.
 (4) A díjazottak nevét a Hatóság közlemény útján a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

3. § (1) A Hatóság a Díj nyilvános pályázatáról pályázati felhívást tesz közzé, amely a következőket tartalmazza:
a) a pályázati feltételek, a pályázók köre;
b) a pályázatok értékelésének szempontjai;
c) a pénzjutalom összege, egyéb, a Díjjal járó elismerés;
d) a pályázatokat elbíráló bizottság névsora;
e) egyéb, a pályázat szempontjából lényeges tájékoztatás.

 (2) A pályázati felhívást a Hivatalos Értesítőben, valamint a Hatóság honlapján, továbbá lehetőség szerint közbeszerzési 
szakmai kiadványokban kell közzétenni.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Rigó Csaba Balázs s. k.,
  elnök



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	27.	szám	 2033

Az országos rendőrfőkapitány 21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítása  
a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról 
szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

 1. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban:	Utasítás)	17. pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„17.	A programban	részt	vevő	rendőr	előzetes	telefonos	vagy	–	a területi	szerv	által	továbbított	–	e-mail	útján	érkezett	
megkeresést követően fogadóórát tart. A fogadóóra megtartható rendőri szerv épületén belül, iskolában, hivatalban, 
egyéb más közösségi színtéren.”

 2. Az Utasítás 23. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(A területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleme:)
„n) az „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című program 
keretében a területi szervenként külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókba érkezett levelekre lehetőleg 
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül válaszol, amennyiben személyes találkozó, tájékoztató előadás, interaktív fórum 
lebonyolítására érkezik felkérés, úgy azt az illetékes rendőrkapitányság programban részt vevő rendőrének továbbítja.”

 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 4. Hatályát veszti az Utasítás 14. pont g) alpontja.

 5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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