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A honvédelmi miniszter 4/2019. (II. 28.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 3., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„a) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet állománya tekintetében a szervezet vezetője,”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„j) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) állománya és a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet vezetője tekintetében a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT).”

2. §		
Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állomány Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó tagja tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó
munkáltatói döntések esetén a javaslattételi jogkört – az MH PK előzetes egyetértésével – a HM parlamenti
államtitkára gyakorolja.”
3. §		
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 5. § (2) bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével,”
szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 4/2019. (II. 28.) HM rendelethez
1. Az R. 4. mellékletében foglalt A) táblázat 19. és 20. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A
1.
2.

Besorolási
kategória

B
Rendszeresített
rendfokozat

„19.

17.

dandártábornok

20.

18.

vezérőrnagy

C

D
III. Besorolási osztály

Általános
előmeneteli rend

katonai
főreferens (K)

Speciális előmeneteli
rend

E

F
VI. Besorolási osztály

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli
rend)

főosztályvezető (K);
titkárságvezető (K);
vezető katonai
főreferens (K);
főosztályvezető (K);
titkárságvezető (K);

”

2. Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt A) táblázat E:18 mezőjében a „főosztályvezető-helyettes (K);” szövegrész.
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Határozatok

Az Országgyűlés 5/2019. (II. 19.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
Demeter Mártát (LMP)
a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöki tisztségéből és bizottsági tagságából felmenti.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. február 18-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 58/2019. (II. 22.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(2) bekezdés c) pontja, 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés a) pontja és 68. § (2) bekezdése alapján
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy dr. Varga László dandártábornok hivatásos
szolgálati viszonya 2019. február 16-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.
Budapest, 2019. február 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. február 11.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00841-2/2019.
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2019. (HK 3.) HM KÁT határozata
a 2019. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2019. (HK 3.) HM KÁT határozata
a 2019. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.
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Miniszteri utasítások

A honvédelmi miniszter 12/2019. (II. 27.) HM utasítása
az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §		
Az utasítás hatálya
a)
a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b)
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre és
c)
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára (a továbbiakban együtt: MHP), valamint
az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre (a továbbiakban: honvédségi szervezetek)
terjed ki.

2. A feladatátadás rendje és annak irányítása
2. §

(1) Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK), valamint az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezete és feladatrendszere a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakkal
összhangban módosul.
(2) Az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezeti elemeként működő bujáki 5. számú Kiképzési,
Oktatási és Regeneráló Központ (a továbbiakban: KORK) és az erdőbényei 7. számú KORK az MH BHD
feladatrendszerébe és szervezetébe kerül, melyeket saját telephelyeként azonos feladatrendszerrel tovább
üzemeltet.
(3) Az MH ARB feladatrendszeréből a bujáki és erdőbényei létesítménytámogatás feladatok, valamint a feladatokat
végrehajtó Létesítmény Támogató Osztály átadásra kerül az MH BHD részére.
(4) Az MH BHD szervezeti elemeként üzemeltetett mátraházai 4. számú KORK és a bánki 6. számú KORK az MH LK
parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH ARB feladatrendszerébe és szervezetébe kerül, melyeket
saját telephelyeként azonos feladatrendszerrel tovább üzemeltet.
(5) A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás
(a továbbiakban: 80/2011. HM utasítás) 11/A. §-ától eltérően a végrehajtásban érintett honvédségi szervezetek
feladatkörének módosításával összefüggő feladatok irányítása a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
45. § (1a) bekezdése figyelembevételével történik.

3. §

(1) A szervezési tevékenység, időszak
a)
kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b)
befejezése: 2019. július 31.
(2) Az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja: 2019. április 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány
rendelkezési állományba helyezésének, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
(a továbbiakban: Haj.tv.) 21. § (2) bekezdés e) pontja és a 30. §-a szerint a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Haj.tv. 31. és 33. §-a szerinti állásfelajánlást követően a Haj.tv. 21. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy a kinevezésmódosítás hatálybalépésének legkorábbi időpontja
a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja, legkésőbbi időpontja megegyezik
az (1) bekezdés b) pontja szerinti időponttal.
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3. A működési alapokmányok előkészítése
4. §

(1) Az utasításban meghatározott feladatok átadásával összefüggően az MH BHD, az MH LK és az MH ARB (a
továbbiakban együtt: végrehajtásban érintett szervezetek) a szervezetük alapító okiratának módosításával
kapcsolatos feladatok előkészítését a 80/2011. HM utasítás 6/A. §-ától eltérően úgy végzik el, hogy azokat legkésőbb
a szervezési időszak kezdőnapját követő második munkanapig megküldik a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály
(a továbbiakban: HM TKF) részére. Az okiratok véleményeztetését, pontosítását és jóváhagyásra történő
felterjesztését a HM TKF az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napját megelőző tizedik munkanapig végzi el.
(2) A 80/2011. HM utasítás rendelkezésein felül, az MH LK, az MH ARB és – a HM honvédelmi államtitkár
(a továbbiakban: HM HOÁT) javaslata alapján – az MH BHD állománytáblájának módosítását a munkaköri
jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasításban
meghatározottak figyelembevételével az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF)
a következő határidők betartásával készíti elő:
a)
a végrehajtásban érintett szervezetek állománytáblájára vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése
az MHP HTCSF részére, a tervezet egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő előkészítése: az utasítás
hatálybalépését követő napig;
b)
az okmány jóváhagyása: az utasítás hatálybalépését követő második napig;
c)
a jóváhagyott okmány kiadása: az utasítás hatálybalépését követő harmadik napig.
(3) A végrehajtásban érintett szervezetek létszáma legfeljebb a feladatátadással kapcsolatos beosztások átadásával
csökkenhet, illetve növekedhet. A végrehajtásban érintett szervezetek együttes létszámkerete az átszervezést
követő napon sem haladhatja meg az új szervezeti rend kezdőnapját megelőző napra meghatározott
létszámkeretet.

4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5. §		
Az átalakítással kapcsolatos
a)
logisztikai előirányzatok 2019. április 1-jei helyzetnek megfelelő saját hatáskörű átcsoportosítására az MH
parancsnoka (a továbbiakban: MH PK), és
b)
személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint szociális hozzájárulási adó előirányzatok
szükség szerinti átcsoportosítására a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) főigazgatója
intézkedik.

5. Az ingatlan és az ingó vagyon átadás-átvételével kapcsolatos feladatok
6. §

(1) A HM VGH főigazgatója az MH BHD és az MH ARB elhelyezési utaltságában lévő ingatlanok 2. § (2)–(4) bekezdése
szerinti elhelyezési utaltságának módosítását érintő javaslatát 2019. március 31-ig jóváhagyásra megküldi az MH PK
részére.
(2) Az ingatlan érintett szervezetek részére történő használatba adását a HM VGH, az ingatlanhoz tartozó elhelyezési
anyagok érintett szervezetek részére történő használatba adását az MH LK koordinálja.
(3) A HM VGH főigazgatója a végrehajtásban érintett szervezetek által használt ingatlanok üzemeltetési feladataival
összefüggésben az utasítás hatálybalépését követő napig kezdeményezi a Szolgáltatási Szerződés szükség szerinti
módosítását.
(4) Az MH ARB és az MH BHD üzemeltetési feladatai átadás-átvételével egy időben kerül végrehajtásra a bujáki 5. számú
KORK, valamint az erdőbényei 7. számú KORK őrzés-védelmi feladatainak átadás-átvétele. Az őrzés-védelmi
átadás-átvételt az átadó kezdeményezi az átvevő MH BHD irányába. Az őrzés-védelmi feladatok átadás-átvételének
megvalósulásáról az MH BHD az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség útján terjeszt fel jelentést az MHP törzsfőnöke
részére, melyet tájékoztatásul megküld a HM VGH Ingatlankezelési Igazgatóság részére.

7. §

(1) A végrehajtásban érintett szervezetek számviteli nyilvántartásába tartozó 2. § (2)–(3) bekezdése szerinti KORK-ot
érintő ingóságok átadás-átvételére – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – tételes leltárral kerül sor, melyet
a 4. és 6. KORK esetében az MH ARB, az 5. és 7. KORK esetében az MH BHD – az egészségügyi ingó vagyoni elemek
kivételével, melyeket az MH Egészségügyi Központ – parancsnoka felügyel.
(2) Az ingó vagyonelemek átadás-átvételére 2019. március 31-ig kerül sor.
(3) Amennyiben az anyagfelelősök személyében változás nem történik – figyelemmel a végrehajtott 2018. év végi
leltározásra –, az átadás-átvétel mennyiségi számlálás nélkül, egyeztető leltárral kerül végrehajtásra.
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6. Az utasításban meghatározottakkal összefüggő egyéb feladatok
8. §

(1) Az utasításban meghatározott, az érintett honvédségi szervezetek feladatait, így különösen
a)
a személyügyi munkával,
b)
a pénzügyi és számviteli biztosítással,
c)
a logisztikai, infrastrukturális ellátással,
d)
a híradó-informatikai feladatokkal,
e)
a titokvédelmi, dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatokkal, valamint
f)
az államháztartási belső ellenőrzéssel és az operatív belső kontrollrendszerrel
kapcsolatos feladatokat az MH PK szabályozza.
(2) Az MH PK – az (1) bekezdés szerinti – az MH BHD-val kapcsolatos javaslatait az utasítás hatálybalépését követő
nyolcadik munkanapig megküldi a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF)
részére.
(3) A HM közigazgatási államtitkár és a HM HOÁT az irányításuk alá tartozó HM szervek és szervezetek, valamint a Hvt.
45. § (1a) bekezdése szerinti honvédségi szervezetek vonatkozásában az utasításban meghatározott feladatok
végrehajtását együttes intézkedésben szabályozza, amelynek tervezetét a HM TKF az utasítás hatálybalépését
követő tizenötödik munkanapig készíti elő.
(4) A HM HOÁT (2) bekezdés szerinti intézkedést érintő javaslatait a HM KTKF – együttműködve a HM Védelmi Igazgatási
Főosztállyal – készíti elő, melyet az utasítás hatálybalépését követő tizedik munkanapig megküld a HM TKF részére.
(5) Az utasításban meghatározott feladatokkal összhangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek vezetői
felülvizsgálják a költségvetési gazdálkodásra, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó
szabályozókat.
(6) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok következtében szükségessé váló közjogi szervezetszabályozó
eszközök módosításainak tervezeteit az azok kidolgozásáért felelős szakmai szervek, szervezetek az utasítás
hatálybalépését követő hónap tizedik munkanapig előkészítik és megküldik a HM Jogi Főosztály részére.
(7) Az utasításban foglaltak végrehajtásával összefüggésben az MH PK az utasítás hatálybalépését követő tizedik napig
intézkedik a Magyar Honvédség Hadrendjének módosítására.

7. A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra
és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosítása
9. §		
A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: 48/2013. HM utasítás)
3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladatok koordinálása az MH BHD feladata.
E tevékenysége során az MH BHD az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti szolgáltatások, valamint a HM rendelet
hatálya alá nem tartozó, a KORK-ok által biztosított csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevétele esetén
együttműködik az 1. és a 2. számú KORK-ot üzemeltető, felettük döntési jogkörrel rendelkező MH Parancsnoksággal
(a továbbiakban: MHP), valamint a 4. és a 6. számú KORK-ot üzemeltető MH Anyagellátó Raktárbázissal (a
továbbiakban: MH ARB). A csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényekről az MHP és az MH
LK tájékoztatja az MH BHD-t. A KORK-okban megtartásra kerülő csoportos hétvégi rendezvények időpontjáról –
az alárendeltségükbe tartozó KORK-ok vonatkozásában – az MHP, az MH LK és az MH BHD tájékoztatja
a szolgáltatást igénybe vevő személyeket.”
10. §		
A 48/2013. HM utasítás 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az MH BHD szervezeti elemeként üzemelteti
a) mályi telephelyén a 3. számú KORK-ot,
b) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és
c) erdőbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.
(3) Az MH ARB szervezeti elemeként üzemelteti
a) mátraházai telephelyén a 4. számú KORK-ot és
b) bánki telephelyén a 6. számú KORK-ot.”
11. §		
A 48/2013. HM utasítás 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 4. számú KORK vonatkozásában az MH ARB, az 5. és 7. számú KORK vonatkozásában az MH BHD, az MH RKKK
vonatkozásában az MH RKKK az év végi ünnepekhez kapcsolódóan minden évben speciális rekreációs csomagot
dolgoz ki.”
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12. §		
A 48/2013. HM utasítás 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § A kondicionáló-kiképzési rendezvény költségei az MHP kiképzésért felelős szerve által kezelt külön címrend
kódon kerülnek betervezésre.”
13. §		
A 48/2013. HM utasítás
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet és
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
14. §		
A 48/2013. HM utasítás
a)
3. § (2) bekezdésében az „a HVK Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF)” szövegrész
helyébe az „az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban
együtt: MHP SZCSF)” szöveg és az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg,
b)
3/A. § (2) bekezdésében az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg,
c)
3/A. § (3) bekezdésében az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg,
d)
3/A. § (3) bekezdésében az „a Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe az „az MH parancsnoka” szöveg,
e)
3/A. § (4) bekezdésében a „HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „MHP SZCSF” szöveg,
f)
4. § (1) bekezdésében az „MH ÖHP” szövegrész helyébe az „MHP” szöveg,
g)
6. § (4) bekezdésében az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg,
h)
7. § (1) bekezdésében az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg,
i)
7. § (2) bekezdésében az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP SZCSF” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a 48/2013. HM utasítás 2. § d) pontjában az „az MH Összhaderőnemi Parancsnokságot (a
továbbiakban: MH ÖHP) és” szövegrész.

8. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az utasítás 7. alcíme 2019. április 1-jén lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2019. augusztus 1-jén hatályát veszti.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2019. (II. 27.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz

Keretgazda Rekreációs Szervezetek
1.
2.
3.
4.
5.

Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi személyügyi szerve: MH Parancsnoksága Személyzeti
Csoportfőnökség
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MH Egészségügyi Központ
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár”
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2. melléklet a 12/2019. (II. 27.) HM utasításhoz
„2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz

ADATLAP
Foglalási szám (A KORK vagy az MH RKKK tölti ki.)

Az igényjogosult

I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel,
olvashatóan töltse ki az összes rubrikát!)
családi és utóneve:

Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):

anyja születési neve:

1. hivatásos katona

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

rendfokozata:

munkahelye:

lakcíme:

3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona
4. honvéd tisztjelölt
6. közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

2. szerződéses katona

5. honvéd altisztjelölt

családi és utóneve:

7. kormánytisztviselő
adóazonosító jele:

8. munkavállaló

lakcíme:

9. gazdálkodó szervezet munkavállalója

rokonsági fok:

10. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja

családi és utóneve:

11. nyugállományú katona

anyja neve:

12. honvédségi nyugdíjas

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

lakcíme:
Az igényjogosult családtagok

(Kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!)
Igényjogosult: £
Nem igényjogosult: £

rokonsági fok:
családi és utóneve:
anyja neve:
szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

lakcíme:

13. MH nemzeti gondozottja
14. az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona,
a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és
árvaellátásra jogosult családtagja
15. az MH személyi állományába tartozásra figyelemmel
a „Közszolgálat halottjává”, illetve a „Honvédelmi szervezet
saját halottjává” nyilvánított elhunyt özvegye, élettársa
és árvaellátásra jogosult hozzátartozói

családi és utóneve:

16. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált,
és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,
valamint e személy özvegye

anyja neve:

A pihenés formája (A megfelelő sor aláhúzandó!):

rokonsági fok:

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

1. missziós regeneráló pihentetés

lakcíme:

2. kondicionáló-kiképzési rendezvény

rokonsági fok:

3. regeneráló pihenés

családi és utóneve:

a) térítési díj ellenében

anyja neve:

Az igénybevételre vonatkozó
adatok

szül. év, hó, nap:

b) térítési díj nélkül
adóazonosító jele:

4. rekreáció

lakcíme:

5. belföldi gyermekrekreáció

rokonsági fok:

6. hétközi és hétvégi pihenés

Objektum megnevezése
(KORK megnevezése vagy az MH
RKKK, illetve a Honvéd Kemping
beírása!):

7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi csoportos
üdülés
8. kiképzési rendezvény

Igénybevétel időpontja:
Elhelyezés típusa:
Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság stb.):
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Telefonszám, e-mail-cím:

Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhúzandó!):
1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)
2. félpanzió (reggeli, vacsora,
csak az MH RKKK-ban)
3. speciális menüsor igénylése
4. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül

Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől):
Kelt:
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20………………… hó … nap
Igényjogosult aláírása

II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki!)
Szervezet megnevezése:

Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:
Rekreációért felelős neve, telefonszáma:

Kelt:
20………………………… hó … nap

Parancsnok/vezető aláírása:

Parancsnok/vezető P. H.

Orvosi javaslat, megjegyzés [A 13/2013. HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell
kitölteni.]:

Orvos aláírása/P. H.

Kelt:
20………………………… hó … nap

Rekreációért felelős aláírása:

Rekreációért felelős/P. H.

NYILATKOZAT
Az alább megjelölt honvédelmi szervezetek által a személyemet (valamint 16. évet be nem töltött gyermek esetén, az ő személyét) érintő
adatkezeléssel (adatkezelésekkel) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót (tájékoztatók) tartalmát megismertem,
£ ………………………………………………… (küldő honvédelmi szervezet megnevezése) adatkezelési tájékoztatója
£ MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár KRI adatkezelési tájékoztatója
£ …………………………………………………………… (üdülő) adatkezelési tájékoztatója
A megtekintett tájékoztatók előtt látható négyzetet kérjük megjelölni!
Kelt: 20………………… hó …… nap
……………………………………………….
……………………………………………….
érintett/igényjogosult (16. életévet be nem betöltött hozzátartozója törvényes képviselője) neve, aláírása
……………………………………………….
……………………………………………….
hozzátartozó (16. életévet be nem betöltött hozzátartozója törvényes képviselője) neve, aláírása
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
16. életévet betöltött hozzátartozó neve, aláírása

………………………………………………………
16. életévet betöltött hozzátartozó neve, aláírása

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
16. életévet betöltött hozzátartozó neve, aláírása

………………………………………………………
16. életévet betöltött hozzátartozó neve, aláírása

”
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A honvédelmi miniszter 13/2019. (II. 28.) HM utasítása
a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának
rendjéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §		
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézményre (a továbbiakban: köznevelési intézmény), valamint a Magyar Honvédség Parancsnokságára és
az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre terjed ki.
2. §		
A köznevelési intézményben tanuló érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé orientálása és tanulmányainak
támogatása érdekében honvéd középiskolai ösztöndíj elnevezéssel ösztöndíjat alapítok.
3. §

(1) A honvéd középiskolai ösztöndíjra a köznevelési intézmény 9–12. évfolyamán nappali tagozatos, magyar
állampolgársággal rendelkező tanuló jogosult.
(2) Az ösztöndíj (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti mértékét a félévi értesítőben, illetve a tanév végi bizonyítványban
szereplő osztályzatok számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a továbbiakban: tanulmányi
átlageredmény) alapján kell minden félév, illetve tanév végén megállapítani.
(3) Az ösztöndíj mértéke a köznevelési intézmény 9. évfolyam első félévében tanulónként egységesen 8000 forint
havonta, valamint a második félévétől kezdődően és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a)
3,01 alatt van, 8000 forint,
b)
3,01–3,50 között van, 10 000 forint,
c)
3,51–4,00 között van, 15 000 forint,
d)
4,01–4,50 között van, 20 000 forint,
e)
4,51 és azt meghaladó esetben, 30 000 forint.
(4) A tanulónak, amennyiben javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi
átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell
megállapítani. A tanév ismétlésére kötelezett tanuló ösztöndíja az adott tanév első félévében a (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott összeg, a tanév második felében az első félévben elért tanulmányi átlageredmény alapján
a (3) bekezdés a)–e) pontja szerint megállapított összeg.
(5) Az ösztöndíjat a törvényes magyar pénznemben kell megállapítani, és havonta előre, de legkésőbb a tárgyhó
10. napjáig kell a tanuló törvényes képviselője által megadott fizetési számlára utalni.
(6) Az ösztöndíj a tanulót kizárólagosan a tanítási év időszakában (3) bekezdés szerinti mértékben illeti meg. Ha a
tanuló tanulói jogviszonya tanítási év közben szűnik meg, a tanulói jogviszonya megszűnésének hónapját megelőző
hónapra vonatkozóan jogosult utoljára ösztöndíjra.

4. §

(1) Az ösztöndíj megállapításával kapcsolatos nyilvántartási, tanulmányi feladatokat a köznevelési intézmény látja el.
(2) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat a köznevelési intézmény pénzügyi
ellátására kijelölt katonai szervezet látja el.

5. §		
A honvéd középiskolai ösztöndíjban részesülő tanuló a miniszter által alapított ösztöndíjak közül a Lippai Balázs
esélyegyenlőségi ösztöndíjra és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíjára
nyújthat be pályázatot.
6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Első alkalommal az ösztöndíj 3. § (3) bekezdése szerinti mértékét legkésőbb az utasítás hatálybalépését követő
5 munkanapon belül kell megállapítani, és az összegét legkésőbb 2019. március 10-ig kell a 3. § (1) bekezdésben
meghatározott tanuló részére folyósítani.
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(3) A honvéd középiskolai ösztöndíjban részesülő tanulót a 2018/2019-es tanévben a honvédelmi miniszter által
alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj, a honvédelmi tárca
gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló
23/2018. (VII. 19.) HM utasítás alapján elnyert ösztöndíj teljes összege is megilleti.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 14/2019. (II. 28.) HM utasítása
a Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével
kapcsolatos feladatokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
az utasításban meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködik.

2. A projekt célja és működési keretei
2. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél az infokommunikációs szolgáltatáspark kialakítása és üzembe helyezése az MH Open
Network (a továbbiakban: MH ON) Projekt (a továbbiakban: ON Projekt) keretei között valósul meg.
(2) Az ON Projekt célja az MH külső és belső kommunikációjával, így különösen a toborzással, a képzéssel, a kiképzéssel,
az oktatással, a távoktatással, a honvédelmi neveléssel, a katonai hagyományápolással és a társadalmi
kapcsolattartással összefüggő teljes körű infokommunikációs szolgáltatások biztosítása, valamint az azok
üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges környezet – technikai és humán erőforrások, folyamatok, szabályozók –
létrehozása.
(3) Az ON Projekt kialakítása során kiemelt jelentőségű követelmény
a)
szolgáltatási oldalról
aa)
az MH egységes arculatának és megjelenésének biztosítása,
ab)
a szolgáltatáspark platformfüggetlen és mobil kommunikációs technológiát támogató képessége
és felhasználóbarát kialakítása,
ac)
a jelenleginél gyorsabb és hatékonyabb online felületen történő nyilvános publikálási eljárás,
ad)
az oktatás, a kutatás területén a HM-mel együttműködési megállapodással rendelkező oktatási
intézmények (egyetemek, főiskolák) honvédelemmel kapcsolatos elektronikus távoktatási
tananyagainak egységes központi biztosítása;
b)
technológiai oldalról
ba)
a szolgáltatásparknak a Központi Célú Elkülönített Hálózat részeként az MH objektumában történő
kialakítása,
bb)
a választott technológia megfeleltetése a hosszú távú üzemeltethetőség feltételeinek,
bc)
a költséghatékony kialakítás,
bd)
az MH technikai infrastruktúrájába történő illeszkedés és az elvárt biztonsági követelményeknek
való megfelelés;
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humán erőforrások oldalról
ca)
az MH állományában lévő szakemberek általi üzemeltetés a személyi, fizikai és adatbiztonság
biztosításával és ennek érdekében az üzemeltető állomány rendszeresítésének kezdeményezése,
cb)
a beosztások ellátásához szükséges képzések biztosításának koordinálása.

3. §

(1) Az ON Projekt végrehajtását a feladatra létrehozott projektszervezet felügyeli és koordinálja. A projektszervezet
felelős a Projekt Alapító Dokumentum (a továbbiakban: PAD) kidolgozásáért, az abban meghatározott feladatok és
nagybani határidők végrehajtásának koordinálásáért, a határidők betartásáért, betartatásáért és a megfogalmazott
minőségi kritériumok teljesüléséért.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott projektszervezet felépítése:
a)
az ON Projekt felügyelő és ellenőrző szerve a Projekt Irányító Testület (a továbbiakban: PIT),
b)
az ON Projekt szakmai kidolgozó, központi irányító és végrehajtató szerve a Projektmenedzsment Csoport
(a továbbiakban: PMCS), valamint
c)
a célfeladatokat ellátó szakmai munkacsoportok.

4. §

(1) Az ON Projekt végrehajtási munkálataiban közvetlenül az alábbi szervek és szervezetek vesznek részt:
a)
HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) Közigazgatási Államtitkári Titkárság,
b)
HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT) Honvédelmi Államtitkári Titkárság,
c)
HM Miniszteri Kabinet (a továbbiakban: HM MK),
d)
HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF),
e)
HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF),
f)
HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF),
g)
HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF),
h)
HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH),
i)
HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF),
j)
Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda (a továbbiakban: MHP PKI),
k)
MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF),
l)
MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF),
m)
MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF),
n)
MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP IICSF),
o)
MH Modernizációs Intézet (a továbbiakban: MH MI),
p)
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) és alárendelt katonai
szervezetei,
q)
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP),
r)
MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA),
s)
MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK),
t)
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD),
u)
HM Zrínyi Nonprofit Kft.,
v)
KNBSZ és
w)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: NKE HHK).
(2) A munkafázisok igénye szerint a PMCS elnök felkérése alapján a PMCS-be állandó jelleggel kerülnek bevonásra,
illetve felkérésre az (1) bekezdésben megjelölt szervek és szervezetek szakértői, illetve eseti felkérés alapján az
aktuális kérdésben szakmai állásfoglalásra jogosult szakértők.
(3) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtására kijelölt személyi állomány – az eredeti szolgálati
beosztásában, munkakörében való meghagyása mellett – az ON Projekt teljes időtartamára kerül kijelölésre a
projektszervezetbe. A kijelölt személyi állomány az ütemterv szerinti időszakokban a feladatok ellátása érdekében a
PMCS elnök döntése alapján, az általa meghatározott helyszínen, vagy távmunkában, vagy eredeti szolgálati helyén
munkaidőben hajtja végre feladatait.
(4) Amennyiben az ON Projekt során a kijelölt személy előreláthatólag 10 munkanapot meghaladó ideig nem tud részt
venni a PMCS munkájában, a kijelölő szervezet vezetője haladéktalanul gondoskodik az érintett időszakra új
személy kijelöléséről és erről tájékoztatja a PMCS elnökét.
(5) A kijelölt személyi állományt az érintett szervezetek a PAD ütemtervében meghatározott időszakokban biztosítják.
(6) A kijelölt személyi állomány esetében a PAD ütemtervében meghatározott időszakokban túlszolgálat vagy
rendkívüli munkavégzés elrendelésére, annak ellentételezésére a PMCS elnökével való egyeztetés alapján, az eredeti
beosztás vagy munkakör szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója vagy a munkáltató jogosult.
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3. A projektszervezet fő feladatai és hatásköre
5. §		
A PIT a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében biztosítja a projektszervezet és
az érintett honvédelmi szervezetek közötti hatékony együttműködést.
6. §		
A PIT
a)
elnöke: az MHP SZCSF csoportfőnöke,
b)
alelnökei:
ba)
a HM sajtófőnök és
bb)
az MHP IICSF csoportfőnöke,
c)
titkára: az MHP SZCSF csoportfőnöke által kijelölt személy,
d)
állandó tagjai:
da)
a PMCS elnöke (projektmenedzser),
db)
a HM TKF főosztályvezetője,
dc)
a HM KTKF főosztályvezetője,
dd)
a HM HPF főosztályvezetője,
de)
a HM OTKF főosztályvezetője,
df )
az MHP PKI irodavezetője,
dg)
az MHP LGCSF csoportfőnöke,
dh)
az MHP SZCSF csoportfőnöke,
di)
az MHP HTCSF csoportfőnöke,
dj)
a HM VGH főigazgatója,
dk)
az MH MI parancsnoka,
dl)
az MH HFKP parancsnoka,
dm)
az MH KIKNYP parancsnoka,
dn)
az MH AA parancsnoka,
do)
az MH LK parancsnoka,
dp)
a KNBSZ főigazgatója által kijelölt személy és
dq)
az NKE HHK dékánja által kijelölt személy,
e)
eseti meghívottjai: az aktuális kérdésben szakmai állásfoglalásra jogosult szakértők.
7. §		
A PIT fő feladatai:
a)
irányító szervként az utasításban és a PAD-ban megfogalmazott célkitűzések teljesülésének biztosítása az
előre meghatározott minőségi kritériumok szerint, a rögzített költség- és időkorlátokon belül,
b)
az ON Projekt feladatok végrehajtásával kapcsolatos projektszervezeti döntések képviselete, támogatása
a projektben nem közvetlenül érintett honvédelmi szervezetek és a tárcán kívüli együttműködők felé, és
c)
az elektronikus információbiztonsági szempontból meghatározott véleményeztetési kötelezettséggel
összefüggő feladatok végzése.
8. §		
A PIT elnökének fő feladatai:
a)
döntéshozatal a PIT elé terjesztett kérdésekben,
b)
a PAD és módosításainak jóváhagyása,
c)
az ON Projekt végteljesítésének jóváhagyása és
d)
a PIT összehívása.
9. §		
A PMCS
a)
elnöke: az MHP SZCSF csoportfőnöke által kijelölt személy (projektmenedzser),
b)
elnökhelyettesei:
ba)
a HM sajtófőnök által kijelölt személy és
bb)
az MHP IICSF csoportfőnöke által kijelölt személy,
c)
titkára: az MHP SZCSF csoportfőnöke által kijelölt személy,
d)
állandó tagjai:
da)
a HM KÁT által kijelölt személyek,
db)
a HM HOÁT által kijelölt személyek,
dc)
a HM KTKF főosztályvezetője által kijelölt személyek,
dd)
a HM TKF főosztályvezetője által kijelölt személyek,
de)
az MHP PKI irodavezetője által kijelölt személyek,
df )
az MHP SZCSF csoportfőnöke által kijelölt személyek,
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dg)
az MHP HTCSF csoportfőnöke által kijelölt személyek,
dh)
az MHP LGCSF csoportfőnöke által kijelölt személyek,
di)
az MHP IICSF csoportfőnöke által kijelölt személyek,
dj)
a HM VGH főigazgatója által kijelölt személyek,
dk)
az MH MI parancsnoka által kijelölt személyek,
dl)
az MH HFKP parancsnoka által kijelölt személyek,
dm)
az MH KIKNYP parancsnoka által kijelölt személyek,
dn)
az MH AA parancsnoka által kijelölt személyek,
do)
az MH LK parancsnoka által kijelölt személyek,
dp)
az MH BHD parancsnoka által kijelölt személyek,
dq)
a KNBSZ főigazgatója által kijelölt személyek és
dr)
az NKE HHK dékánja által kijelölt személyek,
eseti meghívottjai: az aktuális kérdésben szakmai állásfoglalásra jogosult szakértők.

10. §		
A PMCS feladatai:
a)
az MH ON szolgáltatáspark megvalósítási tervének kidolgozása, a kialakítási és fenntartási lehetőségek
pontos definiálása, a megvalósítás szervezeti kereteinek meghatározása és előkészítése, végrehajtása és
végrehajtatása,
b)
az MH Egységes Arculati és Megjelenési Kézikönyvének előkészítése, kidolgozása és kiadása, figyelembe véve
ba)
a HM kommunikációs stratégiáját és
bb)
a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai
objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről szóló 51/2017. (IX. 15.) HM utasítást,
c)
a megfelelő szervezeti kereteken belül az MH ON kommunikációs szolgáltatásait üzemeltető és fejlesztő
alegységszintű állománytáblájának és feladatrendszer kidolgozásának kezdeményezése, kidolgozása,
rendszeresítésének kezdeményezése,
d)
az ON Projekt projekttevékenységeinek tárcaszintű koordinációja, az ON Projekt szakmai vezetése,
e)
döntéshozatal a feladatkörébe tartozó javaslatok vonatkozásában,
f)
a PAD előkészítése, az MHP IICSF csoportfőnök általi szakmai jóváhagyást követően annak szükség szerinti
változáskezelése és PIT elé terjesztése,
g)
az ON Projekt feladatainak, ütemezésének folyamatos egyeztetése, a szükséges beavatkozások
kezdeményezése,
h)
az ütemterv szerinti, így a projekt, illetve az elektronikus információbiztonsági szempontból meghatározott
szakaszok, mérföldkövek teljesítése,
i)
a részteljesítések ellenőrzése, szakmai ellenjegyzése, jóváhagyása,
j)
a végteljesítés ellenőrzése, szakmai ellenjegyzése,
k)
a részteljesítésekhez és végteljesítéshez kapcsolódó kifizetések nyomon követése,
l)
a szerződési feltételek megváltozása esetén, a változások hatásainak elemzése alapján a feladatkörébe
tartozó döntések meghozatala, vagy – vitás esetekben – a PIT-hez előterjesztendő javaslatok előkészítése,
m)
az ütemtervek folyamatos egyeztetése az érintett szervezetekkel, az erőforrások biztosítása érdekében,
n)
az alkalmazandó munkamódszerek kidolgozása, érvényre juttatása,
o)
az ON Projekt megvalósulásának folyamatos, negyedéves rendszerességgel történő nyomon követése és
értékelése, továbbá az ON Projekt mérföldköveinek függvényében vezetői összefoglalók készítése a PIT
számára,
p)
kapcsolattartás az ON Projekt végrehajtásában érintett szervezetekkel,
q)
a PIT döntéseinek érvényre juttatása és
r)
a szerződésben, rendszertervekben, hatósági döntésekben és a PAD-ban leírtak, a rögzített határidők és
minőségi kritériumok maradéktalan betartása, betartatása az ON Projekt végrehajtási munkálataiba bevont
szervezetekkel.

4. A projekt fő fázisai
11. §

(1) Az ON Projekt az előkészítési, a megvalósítási és a lezáró fázisból áll.
(2) Az ON Projekt előkészítési fázisában a PMCS
a)
összeállítja a PAD-ot,
b)
kidolgozza a fejlesztési koncepciót megvalósíthatósági tanulmány formájában, melynek keretében
ba)
felméri a hatályos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések,
parancsok alapján az MH és a HM jelenlegi toborzási és kommunikációs rendszereit,
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bb)

felméri az MH ON szolgáltatásparkkal szemben támasztott vezetői, szakmai és kapcsolódó
szakterületi igényeket, rendszerezi azokat,
bc)
az igények alapján megfogalmazza az elvárt funkciókkal bíró rendszer fejlesztési hatókörét és
szervezeti keretét, és
bd)
egyezteti a bevezetésre tervezett rendszer szakmai minőségi és információbiztonsági kritériumait
az érintett szakmai szervezetekkel,
be)
a bevezetésre tervezett rendszer összeállított, elektronikus információbiztonsági megoldásokat is
tartalmazó Műszaki Szakmai Koncepcióját, a Megvalósítási tanulmányt, illetve az ON Projekt
keretein belül létrehozott rendszer vagy kiegészített rendszer biztonsági osztályára vonatkozó tervét
véleményezésre megküldi az elektronikus információs rendszerek elektronikus információ
biztonsági felügyeletét ellátó hatóság részére, valamint
c)
felterjeszti véleményezésre és jóváhagyásra a PIT részére.
(3) A megvalósítási fázisban kerül végrehajtásra az MH ON szolgáltatáspark tervezése, beszerzése, kiépítése, tesztelése,
a felhasználók oktatása és a rendszer bevezetése, melynek során a PMCS
a)
megfogalmazza, tárcaszinten egyezteti, majd rögzíti a műszaki követelmény keretében
a rendszerspecifikációkat,
b)
együttműködik a kijelölt szakmai szervekkel, szervezetekkel a rendszer beszerzésével és az azzal kapcsolatos
okmányok, rendszer- és biztonsági követelmények kidolgozásában,
c)
koordinálja a szolgáltatáspark funkcionális és belső biztonsági tesztelési kritériumok kidolgozását, indokolt
esetben kezdeményezi a teszteléssel összefüggő sérülékenységvizsgálatok végrehajtását,
d)
koordinálja a szolgáltatáspark tesztelési feladatok végrehajtását, összesíti azok eredményeit, valamint
nyomon követi a tesztelés-hibajavítás megvalósulását, azok eredményeit,
e)
koordinálja a rendszer bevezetéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó képzéseket, valamint a felhasználók
oktatását,
f)
koordinálja a végrehajtókkal történő kommunikációt,
g)
koordinálja a garanciális időszak alatt a rendszer működésével kapcsolatos hibák feltárását, azok
megszüntetését,
h)
átadja üzemeltetésre az MH ON szolgáltatásparkot, létrehozza az üzemeltetési dokumentációkat, kezeli
a konfigurációs változásokat az MH központi nyilvántartásaiban, és
i)
átadja a szolgáltatásokat, létrehozza a szolgáltatások fenntartásához szükséges folyamatokat,
dokumentációkat, szabályozókat.
(4) A lezáró fázisban kerül sor az ON Projekt értékelésére, lezárására, melynek során a PMCS
a)
összegezi a tapasztalatokat, és
b)
összefoglaló jelentésben értékeli az elvégzett feladatokat, továbbfejlesztési lehetőségeket.
12. §

(1) Az ON Projekt teljes időtartamát monitoring tevékenység kíséri, ezzel biztosítva a vezetők részére a folyamatos
információellátást, a bevezetési folyamat helyzetének és állapotának mérését, értékelését.
(2) A monitoringjelentés elkészítéséért a PMCS elnöke (projektmenedzser) a felelős.

13. §

(1) Az ON Projekt megvalósítása az utasítás hatálybalépésétől a lezáró fázis megvalósulásáig tart.
(2) Az ON Projekt nagybani ütemterve a megfogalmazott rendszerkövetelmények alapján a PAD-ban kerül rögzítésre.
(3) A fázisok időbeli megvalósulását, ütemtervét, a bevezetéssel kapcsolatos átmeneti időszakok feladatait
– a bevezetéssel kapcsolatos részletes feladatokat – a PAD tartalmazza.

5. A működés rendje
14. §

(1) A PIT igény szerint tart ülést. A PIT-ülés összehívását a PMCS elnöke kezdeményezheti a PIT elnöke felé.
(2) A PMCS a PAD ütemterve szerint végzi feladatát.
(3) Az üléseken az állandó tagok mellett az eseti meghívottak is részt vehetnek az elnök vagy helyettese felkérése
alapján.
(4) A PIT- és a PMCS-ülések meghívóját a tárgyalandó napirendi pontok felsorolásával az ülések előtt legalább
5 munkanappal ki kell küldeni a 6. és 9. §-ban felsoroltak részére.
(5) Az ülések napirendjét a titkárok állítják össze és a meghívóval együtt küldik meg.
(6) A PMCS ülések meghívója a 9. § a)–d) pontjában felsorolt személyeken, szerveken, szervezeteken túl
a 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamennyi szerv, szervezet részére megküldésre kerül. A PMCS tagjain kívüli
szervek, szervezetek a PMCS ülését megelőzően írásban jelezhetik szakértőként történő részvételüket a téma
megjelölésével.
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(7) A titkárok az ülésekről feljegyzést készítenek, amelyet az ülést követő 5 munkanapon belül megküldenek az ülésen
részt vevők részére.
15. §

(1) A PMCS elnöke az ütemtervben megjelölt főbb mérföldköveknél írásban tájékoztatja a PIT-et az ON Projekt
helyzetéről.
(2) Az ON Projekt végrehajtásában részt vevő szervek és szervezetek a feladat végrehajtására szakértőt és szükség
szerint helyettest jelölnek ki, intézkednek a szükséges szabályozók kidolgozásáról a szakterületükre vonatkozóan.
(3) A belső kommunikáció és dokumentációáramlás hatékonyságának növelése és felgyorsítása érdekében
a projektszervezet szolgálati út betartásától független, ideiglenes működési rendje a PAD-ban kerül meghatározásra.
(4) Az ON Projekt koordinált végrehajtása érdekében az MH központi intranethálózaton egy jogosultsági hozzáféréssel
ellátott központi Projekt Portál kerül létrehozásra, amelyre az ON Projekt okmányai, programjai kerülnek feltöltésre.
A hozzáférés kizárólag a részt vevő szervektől, szervezetektől kijelölt képviselők részére biztosított.
(5) A részt vevő szervek, szervezetek részéről delegált személyek, az ON Projekttel kapcsolatos, a szakterületükre
vonatkozó feladataikat a PAD ütemtervében meghatározottak szerint hajtják végre.

6. Záró rendelkezések
16. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
17. §

(1) A PIT és a PMCS létrehozására az utasítás hatálybalépését követő 14 napon belül kerül sor. A PIT és a PMCS feladatát
a projekt lezáró fázisának befejezéséig látja el.
(2) Az ON Projektben érintett szervek, szervezetek a projektszervezetbe általuk kijelölt személyek szakmai
tevékenységgel összefüggő adatait – így különösen név, rendfokozat, szolgálati hely, beosztás vagy munkakör
elérhetőség – az utasítás hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül megküldik az MHP SZCSF részére.
(3) A PMCS az utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül összeállítja a PAD tervezetét, amelyet jóváhagyásra
felterjeszt a PIT elnöke részére.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 15/2019. (II. 28.) HM utasítása
a LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről szóló
50/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §		
Hatályát veszti a LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről
szóló 50/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.
2. §		
Ez az utasítás 2019. március 1-jén lép hatályba.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 16/2019. (III. 5.) HM utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról*
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:
1. §		
A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben
foglaltak szerint határozom meg.
2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 53/2014. (VIII. 1.)
HM utasítás.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

Jóváhagyom:
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

* A 16/2019. (III. 5.) HM utasítás mellékletét a Hivatalos Értesítő 2019. évi 13. száma tartalmazza.

A honvédelmi miniszter 17/2019. (III. 8.) HM utasítása
a Magyar Honvédség képességfejlesztése érdekében kidolgozott
Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok
végrehajtásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. Általános rendelkezések
1. §		
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP), valamint az alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
2. §		
Felkérem a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetőit, hogy az utasításban
meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködni szíveskedjenek.
3. §

(1) A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Z2026 HHP) megvalósításával kapcsolatos
kormányzati, kormánybiztosi és miniszteri (a továbbiakban együtt: vezetői) döntések előkészítése, a képességek
létrehozása, fejlesztése, fenntartása érdekében megvalósuló programok tárca szintű felügyelete, stratégiai
koordinálása, nyomon követése, a HM Hosszú Távú Tervében (a továbbiakban: HTT) és a HM Rövid Távú Tervében
(a továbbiakban: RTT) meghatározott célok teljesülésének monitorozás érdekében Z2026 HHP Munkacsoport
(a továbbiakban: ZMUCS) kerül létrehozásra.

2019. évi 3. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

357

(2) A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat szerint kormánybiztos
koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó
stratégia kialakítását, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait.
(3) A ZMUCS munkáját a Honvédelmi Programok Végrehajtását Felügyelő Szakmai Munkacsoport (a továbbiakban:
HOPFM) és a Haderőfejlesztési Programok Végrehajtását Felügyelő Szakmai Munkacsoport (a továbbiakban: HFPFM)
támogatja (a továbbiakban együttesen: PFM).
(4) A HOPFM felelős a honvédelmi programok (6) bekezdés szerinti harmonizálásáért és nyomon követéséért.
(5) A HFPFM felelős a haderőfejlesztési programok (6) bekezdés szerinti harmonizálásáért és nyomon követéséért.
(6) A ZMUCS és a PFM a feladatait a folyamatosan felülvizsgált és rendszeresen pontosított HTT és RTT alapján hajtja
végre.
(7) A ZMUCS és a PFM a munkájuk során a HM „Fejlesztések Értékelése és Nyomonkövetése” megnevezésű szakmai
oldal (a továbbiakban: FÉNY oldal) támogatásával, adatainak felhasználásával végzik feladataikat, ideértve
a programok megvalósításának koordinációját és nyomon követését.

II. A ZMUCS és a PFM jogköre és feladatai
4. §		
A ZMUCS jogköre
a)
a 12. § figyelembevételével a ZMUCS tagok munkájának koordinálása, valamint az általuk a Z2026 HHP
végrehajtása érdekében elvégzendő feladatok meghatározása,
b)
a PFM vezetői, illetve a szakterületi és programfelelősök beszámoltatása,
c)
a Miniszteri Értekezlet rendszeres, rövid tájékoztatása az elvégzett feladatokról, valamint
d)
a Z2026 HHP végrehajtásával kapcsolatos valamennyi vezetői döntést igénylő kérdésben döntési javaslat
előterjesztése.
5. §		
A ZMUCS feladatai különösen
a)
a Z2026 HHP tervezési folyamatainak és a szövetségesi tagságból adódó követelmények tervekben való
megjelenítésének nyomon követése,
b)
a képességek tervezése során a források allokációjának felügyelete,
c)
a képességek kialakításának és fejlesztésének, valamint a programok jogszabályi és gazdasági keretek közötti
megvalósításának felügyelete,
d)
a programokkal kapcsolatos kommunikációs terv alapján a komplex, koordinált külső, belső kommunikáció
felügyelete,
e)
a jogi szempontok vizsgálata, a kapcsolódó jogalkotási feladatok, valamint a kormányzati és az Országgyűlés
honvédelmi és rendészeti bizottsági (a továbbiakban: Hrb) döntések szükségességének felmérése,
a döntések kezdeményezése,
f)
a képességfejlesztések, programok végrehajtásának és az erőforrások felhasználásának monitoringja,
g)
a vezetői döntést, illetve figyelmet igénylő kockázatok beazonosítása, a ZMUCS által nem kezelhető
kockázatok kezelése érdekében a vezetők részére beavatkozási pontok és javaslatok megfogalmazása,
h)
a vezetői döntéseknek megfelelően információ biztosítása a PFM tevékenységéhez,
i)
a PFM vezetőinek, esetenként a szakterületi és programfelelősök beszámoltatása az egyes képességek
és programok megvalósításának helyzetéről a FÉNY oldal igénybevételével és annak adatai alapján, és
j)
jelentések, tájékoztatók összeállítása és jóváhagyása a Z2026 HHP megvalósításának helyzetéről a vezetők
részére.
6. §		
A HOPFM jogköre
a)
a 12. § figyelembevételével a HOPFM tagok munkájának koordinálása, valamint az általuk elvégzendő
feladatok meghatározása,
b)
a honvédelmi programok szakterületi és programfelelőseinek beszámoltatása és
c)
a Z2026 HHP honvédelmi programjai végrehajtásának nyomon követése és koordinálása, valamint egyes
honvédelmi programok haderőfejlesztési programokkal való összhangjának biztosítása érdekében javaslatok
megfogalmazása.
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7. §		
A HOPFM feladata különösen
a)
a honvédelmi programok megvalósításának nyomon követése,
b)
a humánpolitikai programok [katonai életpálya és előmeneteli rendszer, illetmény- és juttatási rendszer,
lakhatás-támogatás, humánszolgálati rendszer (a katona jóléte), toborzás, kiválasztás, beléptetés,
humánerőforrás fejlesztés, honvédelmi nevelés, szervezeti kultúra stb.] megvalósításának felügyelete,
c)
a HTT-ben és az RTT-ben meghatározott képességek megvalósítása érdekében a felkészült, kiképzett
személyi állomány biztosításának, megtartásának és utánpótlási feltételek létrehozásának nyomon követése,
kiemelten a Z2026 HHP-ban beszerzett korszerű haditechnikai eszközök követelményeknek megfelelő
kezelése, használata, fenntartása és üzemeltetése érdekében,
d)
javaslat összeállítása a honvédelmi programok megvalósítása érdekében szükséges kormányzati és Hrb
döntések meghozatala érdekében,
e)
a HOPFM tagjainak beszámoltatása a Z2026 HHP haderőfejlesztési programjai megvalósításához kapcsolódó
honvédelmi összetevők helyzetéről a FÉNY oldal igénybevételével és annak adatai alapján,
f)
a honvédelmi programokhoz kapcsolódó személyi, valamint a működés-fenntartási feladatok és kiadások
tervezésének koordinálása, az ehhez szükséges megfelelő információáramlás elősegítése,
g)
a honvédelmi programok kockázatfelmérésének és kockázatkezelési megoldásainak értékelése,
h)
jelentések, tájékoztatók összeállítása a honvédelmi programok megvalósításának helyzetéről a ZMUCS
részére a FÉNY oldal támogatásával, és
i)
a HOPFM ülésén meg nem oldható kérdésben döntési javaslat előterjesztése a ZMUCS részére.
8. §		
A HFPFM jogköre
a)
a 12. § figyelembevételével HFPFM tagok munkájának koordinálása, valamint az általuk elvégzendő feladatok
meghatározása,
b)
a HFPFM tagjainak, valamint a szakterületi és programfelelőseinek beszámoltatása és
c)
a Z2026 HHP haderőfejlesztési programjai végrehajtásának nyomon követése és koordinálása, valamint egyes
haderőfejlesztési programok honvédelmi programokkal való összhangjának biztosítása érdekében javaslatok
megfogalmazása.
9. §		
A HFPFM feladata különösen
a)
a haderőfejlesztési programok megvalósítása érdekében a hadfelszerelési programok és a hozzájuk
kapcsolódó képesség összetevők összhangjának elősegítése és koordinálása a tárca aktuális HTT és RTT
figyelembevételével,
b)
javaslat összeállítása a haderőfejlesztési programok megvalósításához szükséges kormányzati és Hrb
döntések meghozatala érdekében,
c)
a megvalósítandó hadfelszerelés-fejlesztési igények összeállításának és a kapcsolódó beszerzések
végrehajtási ütemezésének nyomon követése,
d)
a HFPFM tagjainak beszámoltatása az egyes haderőfejlesztési programok megvalósításához kapcsolódó
honvédelmi összetevők helyzetéről a FÉNY oldal igénybevételével és annak adatai alapján,
e)
a haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó felkészítési, képzési és kiképzési feladatok összehangolásának
elősegítése és felügyelete,
f)
a haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó fejlesztésekre fordítható források tervezésének,
felhasználásának nyomon követése,
g)
a haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó személyi, valamint a működés-fenntartási feladatok és
kiadások tervezésének koordinálása, az ehhez szükséges megfelelő információáramlás elősegítése,
h)
a haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális feladatok tervezésének elősegítése,
megvalósításának felügyelete,
i)
a haderőfejlesztési programokhoz kapcsolódó meglévő és beszerzésre kerülő haditechnikai eszközök
fenntartásának monitorozása,
j)
az életciklus szemlélet kialakításának, megvalósításának elősegítése és nyomon követése a tervezésben
és a fenntartásban,
k)
a programok tekintetében a projektmenedzsment szemlélet erősítése, és az annak alapján kialakult
végrehajtási rend elősegítése,
l)
a haderőfejlesztési programok kockázatfelmérésének és kockázatkezelési megoldásainak értékelése,
m)
jelentések, tájékoztatók összeállítása a haderőfejlesztési programok megvalósításának helyzetéről a ZMUCS
részére,
n)
a HFPFM ülésén meg nem oldható kérdésben döntési javaslat előterjesztése a ZMUCS részére és
o)
a képességfejlesztéshez szükséges prioritási javaslatok kialakítása, a végrehajtás ütemezésének nyomon
követése.
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III. A ZMUCS működési rendje
10. §		
A ZMUCS működési rendjét a ZMUCS Ügyrendje szabályozza, melyet a ZMUCS titkára készít el, és jelen utasítás
hatálybalépését követő 15 munkanapon belül terjeszti fel a ZMUCS elnöke és társelnökei részére jóváhagyásra.
A ZMUCS Ügyrendje rögzíti a szakmai csoportok működési rendjét is.
11. §		
A ZMUCS, valamint a PFM jogosultak a honvédelmi szervezetek, valamint a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok szakértőit üléseikre meghívni, tőlük jelentéseket, információkat, adatokat, illetve tájékoztatást
kérni.
12. §		
A ZMUCS és a PFM tevékenysége nem eredményezheti 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. rendeletben, a belső szabályozókban, valamint a honvédelmi
szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatkörök és hatáskörök elvonását.

IV. A ZMUCS és a PFM összetétele és működése
13. §

(1) A ZMUCS elnöke a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), társelnökei a HM honvédelmi
államtitkára, az MH parancsnoka (Honvéd Vezérkar főnöke) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.
(2) A HOPFM vezetője a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
(3) A HFPFM vezetője az MH parancsnok helyettese.
(4) A ZMUCS titkári feladatait a HM KÁT Titkárság Honvédelmi és Haderőfejlesztési Osztály (a továbbiakban: HM KÁT
HHO) osztályvezetője látja el.
(5) A PFM titkárait a PFM vezetői jelölik ki.

14. §

(1) A ZMUCS állandó tagja
a)
a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára,
b)
a HOPFM vezetője,
c)
a HFPFM vezetője,
d)
a 3. § (2) bekezdésében meghatározott kormánybiztos által kijelölt személy,
e)
a HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF) főosztályvezetője és
f)
a ZMUCS titkára.
(2) A ZMUCS állandó meghívottja a HM sajtófőnök.

15. §		
A HOPFM állandó tagja
a)
a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője mint a HOPFM vezető helyettese,
b)
a ZMUCS titkára,
c)
a HOPFM titkára,
d)
a HFPFM titkára,
e)
a HM JF főosztályvezetője,
f)
a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) főosztályvezetője,
g)
a HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály (a továbbiakban: HM KIF) főosztályvezetője,
h)
a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) főosztályvezetője,
i)
a HM Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetője,
j)
a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF) főosztályvezetője,
k)
a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője,
l)
a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője,
m)
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) főigazgatója,
n)
a KNBSZ főigazgató képviselője,
o)
az MHP haderőnemi szemlélő (szárazföldi) [a továbbiakban: MHP HSZ (SZF)],
p)
az MHP haderőnemi szemlélő (légierő) [a továbbiakban: MHP HSZ (LE)],
q)
az MHP haderőnemi szemlélő (logisztikai) [a továbbiakban: MHP HSZ (LOG)],
r)
az MHP haderőnemi szemlélő (különleges műveleti) [a továbbiakban: MHP HSZ (KM)],
s)
az MHP haderőnemi szemlélő (kibervédelmi) [a továbbiakban: MHP HSZ (KIB)],
t)
az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnöke,
u)
az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HTCSF) csoportfőnöke,
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a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
az MH egészségügyi főnöke és
az MH főpszichológusa.

16. §		
A HFPFM állandó tagja
a)
az MHP HTCSF csoportfőnöke mint a HFPFM vezető helyettese,
b)
az MHP HTCSF csoportfőnök haderőfejlesztési programokért felelős helyettese,
c)
a ZMUCS titkára,
d)
a HOPFM titkára,
e)
a HFPFM titkára,
f)
a HM JF főosztályvezetője,
g)
a HM GTSZF főosztályvezetője,
h)
a HM KIF főosztályvezetője,
i)
a HM KTKF főosztályvezetője,
j)
a HM TKF főosztályvezetője,
k)
a HM VGH főigazgatója,
l)
a KNBSZ főigazgatójának képviselője,
m)
az MHP HSZ (SZF),
n)
az MHP HSZ (LE),
o)
az MHP HSZ (LOG),
p)
az MHP HSZ (KM),
q)
az MHP HSZ (KIB),
r)
az KNBSZ Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnöke,
s)
az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnöke,
t)
az MH egészségügyi főnöke,
u)
az MH Modernizációs Intézet igazgatója és
v)
a HM KÁT HHO szakterületi szakértői.
17. §

(1) A ZMUCS ülését a ZMUCS elnöke vagy társelnöke vezeti.
(2) A PFM ülését annak elnöke vezeti.
(3) A ZMUCS elnökét, társelnökeit és tagjait, valamint a PFM vezetőjét és tagjait távollétük vagy akadályoztatásuk
esetén az általuk kijelölt személy helyettesíti.
(4) A ZMUCS és a PFM jegyzőkönyvvezetőit az ülést vezető jelöli ki az adott ülésre.

18. §		
A ZMUCS ülésén – az előterjesztő javaslatára, a ZMUCS elnöke vagy társelnökei döntése alapján – eseti
meghívottként részt vehetnek a tárgyalt napirendi pont szakterületi vagy programfelelősei, szakértők, továbbá más
honvédelmi szervezet képviselői.
19. §		
A PFM ülésén – az előterjesztő javaslatára, a PFM vezetője döntése alapján – eseti meghívottként részt vehetnek
a tárgyalt napirendi pont szakterületi vagy programfelelősei, szakértők, továbbá más honvédelmi szervezet
képviselői.

V. Záró rendelkezések
20. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
21. §		
Hatályát veszti a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes
feladatokról szóló 73/2017. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 18/2019. (III. 8.) HM utasítása
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául
szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a külföldi szolgálatot teljesítők
egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 45. § (7) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §		
A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló
részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A HM utasítás a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Ezen utasításnak a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya
megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás
módosításáról szóló 18/2019. (III. 8.) HM utasítással módosított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sorának,
valamint 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 11. sorának rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §		
Hatályát veszti a HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:7 mezője és 1. melléklet 2. pontjában foglalt
táblázat D:3 mezője.
4. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 18/2019. (III. 8.) HM utasításhoz

1. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

F

G

H

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

8. kategória)

„9.

NATO Iraki
Misszióban (NMI)
részt vevő
állomány”

2. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

„11.

(A

B

C

D

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória)

NATO Iraki Misszióban
(NMI) részt vevő
állomány

”
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A honvédelmi miniszter 19/2019. (III. 13.) HM utasítása
a belső szabályozási tevékenységről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya
1. §		
Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetekre terjed ki.

2. A belső szabályozási tevékenység irányítása
2. §		
A belső szabályozási tevékenységet a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM JIHÁT) útján
irányítja.

3. A belső rendelkezésekre vonatkozó alapvető szabályok
3. §

(1) A szakutasítást a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), honvédelmi államtitkára (a továbbiakban:
HM HOÁT), helyettes államtitkárai, továbbá a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) és
szakterületére vonatkozóan a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) szemlélői és
csoportfőnökei adhatnak ki.
(2) A HM KÁT intézkedéssel elrendelheti az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadott szakutasítás
alkalmazását a HM-ben és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, egyes rendelkezések
alkalmazását azonban kizárhatja, vagy a hivatali szervezet sajátosságaira figyelemmel eltérő rendelkezéseket
állapíthat meg.
(3) A HM helyettes államtitkárai által kiadott szakutasítás nem lehet ellentétes a HM KÁT, a HM HOÁT által kiadott
szakutasítással, intézkedéssel.
(4) Az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadott szakutasítás nem lehet ellentétes a HM KÁT,
a HM HOÁT és a HM helyettes államtitkárai által kiadott szakutasítással, intézkedéssel. Az MHP szemlélői és
csoportfőnökei által kiadott szakutasítás nem lehet ellentétes továbbá az MH PK által kiadott szakutasítással,
intézkedéssel.

4. §

(1) Az intézkedés hatálya csak az azt kiadó szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes alárendeltségébe tartozókra terjed ki.
(2) Ha az intézkedés a HM parlamenti államtitkára vagy a HM HOÁT feladatkörét is érinti, azt a HM KÁT az érintett
politikai felsővezetővel egyetértésben adja ki.
(3) Az intézkedés nem lehet ellentétes a magasabb szintű szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes által kiadott
szakutasítással és intézkedéssel. Az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadott intézkedés nem lehet
ellentétes a HM KÁT, a HM HOÁT és a HM helyettes államtitkárai által kiadott intézkedéssel. Az MHP szemlélői és
csoportfőnökei által kiadott intézkedés nem lehet ellentétes továbbá az MH PK által kiadott intézkedéssel.

5. §		
A 3. § (4) bekezdésének és a 4. § (3) bekezdésének a honvédségi szervezeteknél történő érvényesüléséért az MH PK
felel.

4. A belső rendelkezések előkészítése
6. §

(1) A belső rendelkezés tervezetének szakmai előkészítése annak a szervnek, illetve szervezetnek a feladata, amelynek
feladat- és hatáskörébe az adott feladat ellátása tartozik (a továbbiakban együtt: szakmai felelős).
(2) A belső rendelkezés tervezetét a szakmai felelős indokolással látja el, amelyben bemutatja a tervezett szabályozás
indokait, várható hatásait.
(3) Ha a belső rendelkezésnek költségvetési kihatása is van, a szakmai felelős indokolásban – részletes számítással
alátámasztva – ezt is bemutatja, és nyilatkozik arról, hogy a szükséges forrás rendelkezésre áll-e. Ha a szükséges
forrás nem áll rendelkezésre, a szakmai felelős arról is nyilatkozik, hogy azt milyen módon lehet biztosítani.
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7. §

(1) A szakmai felelős a belső rendelkezés indokolással ellátott tervezetét egyezteti az érintett szervekkel, illetve
szervezetekkel.
(2) A HM KÁT, a HM HOÁT és a HM helyettes államtitkárai által kiadandó belső rendelkezés tervezetét
az (1) bekezdésben meghatározott szerveken kívül véleményezésre meg kell küldeni a HM Jogi Főosztály
(a továbbiakban: HM JF), valamint a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály részére is.
(3) Az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadandó belső rendelkezés tervezetének törvényességét és
az utasítás szerinti kodifikációs követelmények érvényesítését az MHP Jogi és Igazgatási Főnökség főnöke biztosítja.
Erre figyelemmel az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadandó belső rendelkezés tervezetét
véleményezésre meg kell küldeni az MHP Jogi és Igazgatási Főnöksége részére.
(4) Az MH PK és az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadandó szakutasítás tervezetét véleményezés céljából meg
kell küldeni a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya részére.
(5) Az MHP szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai által kiadandó intézkedések
törvényességéről és a kodifikációs követelmények érvényesítéséről a katonai szervezet jogi és igazgatási feladatokat
ellátó szervezeti egységének vezetője gondoskodik.

8. §

(1) A belső rendelkezés egyeztetése során felmerült véleménykülönbségek megszüntetését egyeztetéssel kell
megkísérelni. Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, az aláírásra történő felterjesztésben jelezni kell
a fennmaradt véleménykülönbséget és az észrevétel el nem fogadásának indokait.
(2) A belső rendelkezést a szakmai felelős terjeszti fel aláírásra az annak kiadására hatáskörrel rendelkezőnek.
(3) A felterjesztésnek tartalmaznia kell
a)
a belső rendelkezés céljáról, szakmai és jogi alapjáról, szükségességéről,
b)
a belső rendelkezés költségkihatásáról,
c)
a megvalósítás feltételeiről, azok rendelkezésre állásáról,
d)
a belső rendelkezésben foglaltak végrehajtásának esetleges akadályairól
szóló tájékoztatást.

9. §

(1) A belső rendelkezésekről nyilvántartást kell vezetni.
(2) A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni, amely tartalmazza a belső rendelkezés megjelölését és címét, valamint
a belső rendelkezés egy példányát.
(3) A nyilvántartást
a)
a honvédségi szervezet esetében az MHP,
b)
az a) pontba nem tartozó honvédelmi szervezetek esetében a HM JF
vezeti.
(4) A belső rendelkezést a nyilvántartást vezető szerv részére a szakmai felelős küldi meg elektronikus formában.
(5) A kiadott belső rendelkezést a módosítást követően a szakmai felelős egységes szerkezetbe foglalja, lábjegyzetben
minden módosított rendelkezésnél jelezve, hogy azt mely belső rendelkezés módosította. Ugyanígy kell eljárni
a belső rendelkezés egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése esetén is. Az egységes szerkezetbe foglalt
belső rendelkezést meg kell küldeni elektronikus formában a nyilvántartást vezető szerv részére.
(6) A belső rendelkezés egészének hatályon kívül helyezése esetén annak címét kell szerepeltetni a nyilvántartásban,
lábjegyzettel jelezve azt, hogy mely rendelkezés és mely időponttal helyezte azt hatályon kívül.
(7) A nyilvántartáshoz történő hozzáférést biztosítani kell azoknak, akiknek az a feladatuk végrehajtásához szükséges,
így különösen biztosítani kell a hozzáférést a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz a HM JF részére.

5. A belső rendelkezésekkel kapcsolatos törvényességi felügyelet
10. §

(1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója által kiadott belső rendelkezést vagy
annak tervezetét a miniszter, más honvédelmi szervezetek által kiadott belső rendelkezést vagy azok tervezeteit
a miniszter, a HM KÁT vagy a HM JIHÁT kezdeményezésére a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása érdekében
– az előkészítő iratokkal együtt – részükre meg kell küldeni.
(2) A belső rendelkezéssel kapcsolatban törvényességi felügyeleti jogkörben megfogalmazott észrevételekre
a honvédelmi szervezet vezetője 15 napon belül – a jogi és igazgatási egysége bevonásával – észrevételeket tehet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője köteles a törvényességi észrevételek alapján a belső rendelkezés
módosítására vagy hatályon kívül helyezésére intézkedni.
(4) A törvényességi észrevétel következtében meghozott módosító vagy hatályon kívül helyező belső rendelkezés
tervezetét az aláírás előtt véleményezésre meg kell küldeni a HM JIHÁT részére.
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6. A belső rendelkezések szövegezésének alapvető szabályai
11. §

(1) A belső rendelkezéseket a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, szakszerűen, közérthetően és
ellentmondásmentesen kell megfogalmazni. A belső rendelkezés nem tartalmazhat szükségtelen általánosságokat
és a tárgykörtől eltérő rendelkezéseket.
(2) A belső rendelkezéseket kijelentő módban, egyes szám harmadik személyben kell megfogalmazni.
(3) A belső rendelkezésekben az ismétlődően előforduló kifejezés, szókapcsolat vagy szövegrész esetén, az ismétlődő
elem helyett rövid megjelölést lehet alkalmazni. A rövid megjelölést a rövidíteni kívánt elem első előfordulásakor
kell meghatározni, és „a továbbiakban:” kifejezéssel együtt zárójelben kell feltüntetni. A rövid elnevezés bevezetése
esetén a későbbi előforduláskor az ismétlődő elem helyett a bevezetett rövid elnevezést kell használni. Más
esetekben szövegrészek, felsorolások zárójelben történő megjelenítésére nem kerülhet sor.
(4) Ha a belső rendelkezésben jogszabályra, közjogi szervezetszabályozó eszközre vagy más belső rendelkezésre
történő hivatkozás szükséges, a hivatkozás alapján a hivatkozott jogszabálynak, közjogi szervezetszabályozó
eszköznek vagy más belső rendelkezésnek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. A hivatkozás a belső
rendelkezés szövegébe beépítve történhet
a)
ezek címének, szabályozási tárgykörének megjelölésével vagy
b)
ezek tételes megjelölésével cím, szám, a kibocsátás évének száma és a kibocsátásra jogosult elnevezésének
rövidítésével.

12. §

(1) A belső rendelkezést – terjedelmétől, jellegétől és tartalmától függően – fejezetekre, alcímekre, pontokra és
alpontokra lehet tagolni.
(2) A belső rendelkezés fejezeteit római számokkal folyamatosan és a fejezet címével kell jelölni.
(3) A belső rendelkezések alcímeit arab számokkal folyamatosan és az alcím címével kell jelölni.
(4) A pontokat arab számokkal kell jelölni.
(5) Az alpontokat a latin ábécé kisbetűivel és „)” jellel kell jelölni.

7. A belső rendelkezések felépítése
13. §		
A belső rendelkezésnek a következőket kell tartalmaznia:
a)
a belső rendelkezés megjelölése és címe,
b)
bevezető rész,
c)
általános rendelkezések,
d)
részletes rendelkezések,
e)
záró rendelkezések.

8. A belső rendelkezések megjelölése és címe
14. §		
A belső rendelkezéseket évente – a belső rendelkezés kiadójaként külön-külön – újrakezdődő arab sorszámmal,
attól tört vonallal elválasztva a kibocsátás évének számával, a belső rendelkezés kiadására jogosult beosztása
megnevezésének rövidítésével és a belső rendelkezés típusának megnevezésével kell jelölni. A Honvédelmi
Közlönyben közzétett belső rendelkezés megjelölésének a kibocsátás évének számát követően tartalmaznia kell
a zárójelben a Honvédelmi Közlöny HK rövidítését és annak a lapszámnak a számát, amelyben a belső rendelkezést
közzéteszik.
15. §		
A belső rendelkezés címének röviden meg kell jelölnie a belső rendelkezés tartalmát.

9. A belső rendelkezés bevezető része
16. §

(1) A belső rendelkezés bevezető részében meg kell jelölni azt a jogszabályt, amely belső rendelkezés megalkotására
jogosítja fel annak kiadóját.
(2) A jogszabály megjelölésének tartalmaznia kell annak teljes címét és megjelölését, továbbá azt a rendelkezését
– szakaszszám, esetleg bekezdés, pont, illetve alpont megjelölésével –, amelynek alapján a belső rendelkezés
kiadható.
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(3) A belső rendelkezés bevezető részében nem kell megismételni annak címét.
(4) A belső rendelkezés bevezető részében rövid elnevezés nem vezethető be.

10. A belső rendelkezés általános és részletes rendelkezései
17. §

(1) A belső rendelkezések általános rendelkezései között szabályozhatók
a)
a belső rendelkezés személyi és szervezeti hatálya,
b)
a belső rendelkezés alapelvei és
c)
az értelmező rendelkezések.
(2) A belső rendelkezés értelmező rendelkezéseket akkor tartalmazhat,
a)
ha az alkalmazásához egyes fogalmak kifejtése szükséges,
b)
ha a fogalom jelentése eltér köznapi jelentésétől, vagy
c)
ha a fogalom jelentése nem egyértelmű.
(3) Az értelmező rendelkezésekben az egyes fogalmakat ábécé sorrendben kell szerepeltetni.

18. §

(1) A belső rendelkezések részletes rendelkezései tartalmazzák azokat a normatív szabályokat, amelyeket nem
az általános rendelkezések vagy a záró rendelkezések között kell szerepeltetni.
(2) Ha a belső rendelkezéseket fejezetekre, illetve alcímekre tagolják, azok címének ki kell fejeznie az abban szereplő
rendelkezések tartalmát.

11. A belső rendelkezések záró rendelkezései
19. §		
A belső rendelkezés záró rendelkezései a következő felsorolásnak megfelelő sorrendben tartalmazhatják
a)
a hatályba léptető rendelkezést,
b)
az átmeneti rendelkezéseket,
c)
a módosító rendelkezéseket és
d)
a hatályon kívül helyező rendelkezéseket.
20. §

(1) A belső rendelkezésben meg kell határozni a hatálybalépés időpontját.
(2) A hatálybalépés időpontját úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az alkalmazásra történő
felkészülésre.
(3) A belső rendelkezés a közzététele napján vagy az azt követő valamely napon léphet hatályba. Kivételesen indokolt,
sürgős esetben a hatálybalépés napjaként az aláírás napja vagy az azt követő valamely nap is meghatározható azzal,
hogy ebben az esetben a szakmai felelős köteles gondoskodni arról, hogy a hatálybalépés napján a belső
rendelkezés az érintett honvédelmi szervezetek részére rendelkezésre álljon.
(4) A hatálybalépés időpontját a záró rendelkezések között minden más rendelkezést megelőzően külön pontban kell
szerepeltetni.

21. §

(1) A belső rendelkezésben átmeneti szabályokat akkor kell alkotni, ha a belső rendelkezés szükségessé teszi
a folyamatban lévő ügyekben a belső rendelkezés szabályaitól eltérő szabályok alkalmazását, vagy a belső
rendelkezésben foglaltak bevezetéséhez szükséges teendőkről kell rendelkezni.
(2) Az átmeneti szabályokat a hatályba léptető rendelkezést követően külön pontban kell szerepeltetni.

22. §		
A belső rendelkezésben annak kiadója által megalkotott más belső rendelkezést megváltoztatni csak a záró
rendelkezések között szereplő módosító rendelkezéssel lehet.

12. A belső rendelkezések módosítása
23. §

(1) Belső rendelkezést az arra hatáskörrel rendelkező személy belső rendelkezés kiadásával vagy a honvédelmi
miniszter utasítással módosíthat.
(2) Belső rendelkezés nem módosíthat jogszabályt és közjogi szervezetszabályozó eszközt.
(3) Intézkedésben szakutasítás nem módosítható. Intézkedésben más intézkedés csak akkor módosítható, ha annak
kiadására is ugyanaz a személy vagy annak jogutódja jogosult.
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(4) Szakutasításban csak olyan szakutasítás módosítható, amelynek kiadására is ugyanaz a személy vagy annak
jogutódja jogosult.
(5) Nem módosítható a belső rendelkezés címe és megjelölése, bevezető része, továbbá – ha a belső rendelkezés már
hatályba lépett – a hatálybalépést megállapító rendelkezés.
(6) A módosító honvédelmi miniszteri utasítás vagy belső rendelkezés módosító rendelkezésének hatályvesztése nem
érinti a módosított rendelkezés hatályát.
24. §

(1) A kizárólag módosításokat tartalmazó belső rendelkezés csak a következőket tartalmazhatja:
a)
bevezető rész,
b)
módosító rendelkezések,
c)
hatályon kívül helyező rendelkezések,
d)
záró rendelkezések, ezen belül a következő sorrendben:
da)
hatályba léptető rendelkezések,
db)
átmeneti rendelkezések.
(2) A módosító belső rendelkezésben rendelkezni kell arról, hogy a módosító belső rendelkezés a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

13. A belső rendelkezések hatályon kívül helyezése
25. §

(1) Belső rendelkezést hatályon kívül helyezni
a)
honvédelmi miniszteri utasítással vagy belső rendelkezéssel,
b)
a módosítandó belső rendelkezésben foglalt rendelkezést megjelölő, annak helyébe lépését kimondó
honvédelmi miniszteri utasításba vagy belső rendelkezésbe foglalt rendelkezéssel
lehet.
(2) A belső rendelkezést hatályon kívül helyező honvédelmi miniszteri utasítás vagy belső rendelkezés hatályon kívül
helyező rendelkezésének hatályvesztése nem eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett belső rendelkezés
vagy az abban foglalt rendelkezés újbóli hatálybalépését.
(3) A csak hatályon kívül helyezést tartalmazó belső rendelkezésben kizárólag a következők szerepelhetnek:
a)
bevezető rész,
b)
hatályon kívül helyező rendelkezések,
c)
záró rendelkezések, ezen belül a következő sorrendben:
ca)
hatályba léptető rendelkezések,
cb)
átmeneti rendelkezések.
(4) A hatályon kívül helyezést tartalmazó belső rendelkezésben rendelkezni kell arról, hogy a hatályon kívül helyezést
tartalmazó belső rendelkezés a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(5) A hatályon kívül helyezés esetén is alkalmazni kell a 23. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottakat.

14. A belső rendelkezések tartalmi felülvizsgálata
26. §

(1) A belső rendelkezés kiadására hatáskörrel rendelkező a szakmai felelős útján folyamatosan vizsgálja az általa kiadott
belső rendelkezések hatályosulását, a belső rendelkezésben szabályozott tárgykört érintő jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök változását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként
a)
az elavult, szükségtelen, kiüresedett, alkalmazhatatlan belső rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,
b)
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes belső rendelkezéseket módosítani kell,
vagy hatályon kívül kell helyezni.

15. A belső rendelkezések értelmezése
27. §

(1) Belső rendelkezés állásfoglalásban történő értelmezésére a kiadására hatáskörrel rendelkező jogosult.
Az állásfoglalás tájékoztató jellegű.
(2) A HM KÁT, a HM HOÁT és a HM helyettes államtitkárai által kiadott belső rendelkezés esetén az állásfoglalás
előkészítéséhez a HM JF, az MH PK, valamint az MHP szemlélői és csoportfőnökei által kiadott belső rendelkezés
esetén az MHP Jogi és Igazgatási Főnöksége és az érintett honvédelmi szervezetek szakmai támogatást nyújtanak.
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(3) A (2) bekezdés szerinti állásfoglalás tervezetével kapcsolatos véleménykülönbségeket egyeztetni kell.
(4) Az MHPK szemlélői és csoportfőnökei közötti katonai szakkérdésben az állásfoglalással kapcsolatban fennmaradt
véleménykülönbségekről az MH PK dönt.
(5) Az állásfoglalással kapcsolatban nem katonai szakkérdésben fennmaradt véleménykülönbségekről a HM KÁT dönt.
(6) A HM KÁT és az MH PK közötti véleménykülönbségről a miniszter dönt.

16. A belső rendelkezések közzététele
28. §

(1) Ha a belső rendelkezés közzététele nem kötelező, akkor a kiadására jogosult szakmai mérlegelés alapján dönthet
arról, hogy a belső rendelkezés teljes szövege vagy csak annak címe kerüljön a Honvédelmi Közlönyben közzétételre.
(2) A Honvédelmi Közlönyben nem vagy nem teljes terjedelemben közzétett belső rendelkezés esetében a kiadásra
jogosult gondoskodik arról, hogy az érintettek annak tartalmát a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg.

17. A KNBSZ-re vonatkozó sajátos szabályok
29. §

(1) A KNBSZ főigazgatója által kiadott belső rendelkezésekre nem alkalmazható a 9. § (3), (5) és (7) bekezdése, valamint
a 28. §.
(2) A KNBSZ főigazgatója által kiadandó belső rendelkezések esetén azok előkészítésének és kiadásának rendjét
a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

18. Belső rendelkezésnek nem minősülő körlevél
30. §

(1) A miniszter irányítási hatáskörében a honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtására körlevelet adhat ki.
A körlevél kiadmányozási jogát a miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben a HM politikai felsővezetőjére,
szakmai felsővezetőjére ruházhatja át.
(2) A körlevél előkészítésére a 6. § (1) bekezdését és a 7. § (1) és (2) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a körlevél
tervezetéhez indokolást nem kell készíteni.
(3) A körlevelet meg kell küldeni a végrehajtásában érintett szervek, illetve szervezetek vezetőinek.

19. Tájékoztató
31. §

(1) Feladat- és hatáskörüket érintően a szakmai felelősök a honvédelmi szervezetek állományának tájékoztatására
az állományt érintő jogszabályokról, közjogi szervezetszabályozó eszközökről tájékoztatót készíthetnek, amely
tartalmazza a jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezéseinek ismertetését, továbbá az állomány
tagjának teendőit.
(2) A tájékoztatót meg kell küldeni a honvédelmi szervezetek vezetői részére, akik gondoskodnak annak az állományuk
részére történő eljuttatásáról.

20. Záró rendelkezések
32. §		
Ez az utasítás nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott belső rendelkezések hatályát.
33. §

(1) A 2018. december 31-én hatályos, a HM KÁT és a Honvéd Vezérkar főnöke által kiadott együttes intézkedéseket
(a továbbiakban: HM KÁT–HVKF együttes intézkedések) legkésőbb 2019. december 31-ig a szakmai felelősök
felülvizsgálják.
(2) A felülvizsgálat eredményeként
a)
a HM KÁT–HVKF együttes intézkedéseket miniszteri utasítással hatályon kívül kell helyezni,
b)
azokat a HM KÁT–HVKF együttes intézkedéseket, amelyek a feladat- és hatásköri változások miatt már
kizárólag honvédségi szervezetek részére állapítanak meg feladatokat, belső rendelkezésben az MH PK-nak
kell szabályozni,
c)
azokat a HM KÁT–HVKF együttes intézkedéseket, amelyek a feladat- és hatásköri változások miatt kizárólag
minisztérium hivatali szervezete részére állapítanak meg feladatot, HM KÁT intézkedésben kell újra
szabályozni,
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amely feladatok végrehajtásánál továbbra is szükséges a HM vagy a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezet közreműködése, azokat miniszteri utasítással kell újra szabályozni,
ha belső szabályozó kiadása nem szükséges, a 30. § szerinti körlevelet kell kiadni.

34. §		
Az utasítás hatálybalépése előtt kiadott szakutasításokat a szakmai felelősök legkésőbb 2019. december 31-ig
felülvizsgálják, és annak eredményeként – ha szükséges – javaslatot tesznek azok módosítására vagy hatályon kívül
helyezésére.
35. §		
A 9. § szerinti nyilvántartásba az ott meghatározottak szerint 2019. december 31-ig fel kell venni az ezen időpontban
hatályos belső rendelkezéseket.
36. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a belső szabályozási tevékenységről szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítás.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 20/2019. (III. 13.) HM utasítása
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §		
Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) a következő 5/B–5/F. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) Az állomány (3) bekezdés szerinti repülőműszaki szolgálati beosztást betöltő tagja az R. 6. § (1) bekezdése
alapján, az utasításban előírt feltételeknek való megfelelés időtartamára, de legfeljebb a 2019. január 1-től
2019. december 31-ig terjedő időszakra munkaerő-piaci pótlékra jogosult, ha a betöltött szolgálati beosztásához
a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti rendfokozat van rendszeresítve.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerő-piaci pótlék havi összege a betöltött szolgálati beosztás
rendszeresített rendfokozata alapján
a) őrnagy, alezredes és ezredes rendszeresített rendfokozatnál 90 000 Ft,
b) százados rendszeresített rendfokozatnál 75 000 Ft,
c) főhadnagy rendszeresített rendfokozatnál 25 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során repülőműszaki szolgálati beosztásként az Ut1. 3. mellékletében az 53-as
azonosítószámú repülőműszaki munkakörcsalád
1. „A – általános”,
2. „B – repülőgép – sugárhajtóműves – sárkány-hajtómű”,
3. „C – repülőgép – dugattyús – sárkány-hajtómű”,
4. „D – helikopter sárkány-hajtómű”,
5. „E – fedélzeti rádiótechnikai rendszerek”,
6. „F – fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek”,
7. „G – fedélzeti műszer és automata rendszerek”,
8. „H – sárkány”,
9. „I – hajtómű”,
10. „K – fedélzeti akkumulátortöltő”,
11. „N – nitrogén ellátó”,
12. „O – katapult berendezések”,
13. „P – oxigén, sűrített levegő ellátó”,
14. „R – fedélzeti rakéta előkészítő”,

2019. évi 3. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

369

15. „S – minőségbiztosítási”,
16. „U – impulzustechnika”,
17. „V – különleges berendezések – gépjárművek”,
18. „X – gyakorlóberendezés, repülőszimulátor”, és
19. „Z – repülési adat értékelő”
fegyvernemi, szakági alcsoportjának az „a”–„h”, „l”, „m”, „p”, „q”, „s”–„u” munkakör típusaiba sorolt beosztásait kell
figyelembe venni.
(4) Az állomány (1) bekezdés szerinti repülőműszaki szolgálati beosztást betöltő tagja nem jogosult az e § szerinti
munkaerő-piaci pótlékra, ha az 1. §-ban vagy a 4. §-ban előírt feltételeknek is megfelel.
(5) A Hjt. 55. §-a szerinti esetben az (1)–(4) bekezdések alkalmazása során a megbízással betöltött szolgálati
beosztást kell figyelembe venni.
5/C. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban előírt feltételeknek való megfelelés időtartamára,
de legfeljebb a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra munkaerő-piaci pótlékra jogosult
az állomány azon tagja, aki
a) a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és
Irányítási Központ vagy a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis állományában teljesít szolgálatot,
b) forgószárnyas repülőgéptípusra vonatkozó érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, és
c) az Ut1. 3. mellékletében a 20-as azonosítószámú repülő munkakörcsalád
ca) „A – általános”,
cb) „G – harcihelikopter”,
cc) „H – szállító helikopter”,
cd) „I – kiképző helikopter”,
ce) „J – futárhelikopter”,
cf ) „L – elektronikai zavaró helikopter” és
cg) „N – kutató-mentő helikopter”
fegyvernemi, szakági alcsoportjába tartozó szolgálati beosztást lát el.
(2) Nem jogosult az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti munkaerő-piaci pótlékra, ha az Ut1. 3. mellékletében
a 20-as azonosítószámú repülő munkakörcsaládba tartozó olyan szolgálati beosztást tölt be, amely
a „j”, „v”–„z” munkakör típusokba került besorolásra.
5/D. § (1) Az 5/C. § alapján megállapítandó munkaerő-piaci pótlék havi összege az érvényes szakszolgálati engedély
birtokában ellátott fedélzeti beosztás alapján
a) gépparancsnok esetén 150 000 Ft,
b) másodpilóta esetén 125 000 Ft és
c) a gépszemélyzet a) vagy b) pontba nem sorolható egyéb tagja esetén 50 000 Ft.
(2) Ha az 5/C. § alapján pótlékra jogosult személy egyidejűleg több érvényes szakszolgálati engedéllyel is
rendelkezik, részére csak az egyik, a parancsnok által a betöltött szolgálati beosztáshoz rendelt fedélzeti
beosztáshoz kapcsolódó szakszolgálati engedély alapján állapítható meg a pótlék.
(3) A szolgálati és fedélzeti beosztások egymáshoz rendeléséről az állományilletékes parancsnok külön parancsot
ad ki.
5/E. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban előírt feltételeknek való megfelelés időtartamára,
de legfeljebb a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra munkaerő-piaci pótlékra jogosult
az állomány azon tagja, aki
a) a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága vagy a Magyar Honvédség 86. Szolnok
Helikopter Bázis állományában teljesít szolgálatot,
b) az Ut1. 3. mellékletében a 20-as azonosítószámú repülő munkakörcsalád „D – kiképző repülőgép” fegyvernemi,
szakági alcsoportjába tartozó szolgálati beosztást lát el, és
c) a szolgálati beosztásához kapcsolódó érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik.
(2) Nem jogosult az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti munkaerő-piaci pótlékra, ha olyan szolgálati beosztást
tölt be, amely a „z” munkakör típusba került besorolásra.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján járó munkaerő-piaci pótlék havi összegét az érvényes szakszolgálati engedély
birtokában ellátott fedélzeti beosztás alapján az 5/D. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell
megállapítani.
5/F. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban előírt feltételeknek való megfelelés időtartamára,
de legfeljebb a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra munkaerő-piaci pótlékra jogosult
az állomány azon tagja, aki
a) a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázis, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis vagy a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér
állományában teljesít szolgálatot,
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b) a (3) bekezdés szerinti légiforgalmi irányító szolgálati beosztást tölt be,
c) a beosztás ellátásához szükséges érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, és
d) közös katonai-polgári felhasználású repülőtér esetében rendelkezik a polgári légiközlekedési hatóság által előírt
szakmai továbbképzés sikeres elvégzését igazoló okirattal.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerő-piaci pótlék havi összege 150 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során légiforgalmi irányító szolgálati beosztásként az Ut1. 3. mellékletében
a) a 23-as azonosítószámú repülő harcbiztosító munkakörcsalád „C – légiforgalmi irányító” és
b) a 84-es azonosítószámú honvédelmi hatósági munkakörcsalád „Q – légiforgalmi irányító”
fegyvernemi, szakági alcsoportjába sorolt szolgálati beosztásokat kell figyelembe venni.
(4) Nem jogosult az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti munkaerő-piaci pótlékra, ha olyan szolgálati beosztást
tölt be, amely a (3) bekezdés
a) a) pontja szerinti esetben az „f”, „i”, „o”–„q”, „s”–„v”, „y” és „z”,
b) b) pontja szerinti esetben a „c”, „f”, „g”, „i”–„k”, „m”–„q”, „s”–„z”
munkakör típusokba került besorolásra.”
2. §		
Az Ut.
a)
2. § a) pontjában a „Magyar Honvédség” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium, a Magyar
Honvédség Parancsnoksága, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ vagy a Magyar
Honvédség” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Honvédség” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium,
a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ vagy
a Magyar Honvédség” szöveg,
c)
5/A. § (3) bekezdésében a „HM utasítás” szövegrész helyébe a „HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.)” szöveg
lép.
3. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az utasítás 1. és 2. §-a alapján 2019. január és február hónapra utólag megállapított munkaerő-piaci pótlékot
legkésőbb a 2019. március hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére kifizetni.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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Államtitkári intézkedések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 3/2019 (HK 3.) HM KÁT intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos
gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a következő intézkedést adom ki:
1. Az intézkedés hatálya
a)
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Vagyonfelügyeleti Főosztályra (a továbbiakban együtt:
HM VFF),
b)
a HM Jogi Főosztályra (a továbbiakban: HM JF),
c)
a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályra (a továbbiakban: HM KTKF) és
d)
a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztályra (a továbbiakban: HM GTSZF)
[az a)–d) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: kezelő szervezetek] terjed ki.
2. Az intézkedésben nem szabályozott kérdésekben a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól,
az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) előírásait kell alkalmazni.
3. A kezelő szervezetek
a)
kezelik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-a szerinti, a költségvetési támogatás
kedvezményezettjére vonatkozó adatokat,
b)
az Utasítás rendelkezéseire figyelemmel adatot szolgáltatnak a monitoring rendszer keretében a Magyar
Államkincstár részére, és
c)
a kötelezettségvállalásokról az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Áhsz.) 39. § (1) bekezdése szerinti analitikus nyilvántartást vezetnek, mely tartalmazza az
Áhsz. 14. mellékletében foglaltakat.
4. A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi
gazdálkodásának rendjéről szóló 47/2018. (XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási utasítás) 31. §
a) pontja szerinti eljárásrend alapján történik, a költségvetési beszámoláshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat
a gazdálkodási utasítás 39. §-a szerinti a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban:
HM VGHÁT) körlevél alapján kell elkészíteni.
5. A „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása” (8/2/3)
jogcímcsoport „6. Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcím
vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM KTKF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM KTKF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.
6. A „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása” (8/2/3)
jogcímcsoport „19. Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása”
jogcím vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM KTKF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM KTKF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.
7. A „Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (8/2/5)” jogcímcsoport vonatkozásában
a)
a teljesítést azon nonprofit korlátolt felelősségű társaság esetében, amely törvény alapján a honvédelemért
felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a szakmai felügyelet koordinációját végző, a HM VFF
állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM VFF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jogosult.
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8. A „Honvédelmi Sportszövetség támogatása” (8/2/6) jogcímcsoport „1. Honvédelmi Sportszövetség működésének
támogatása” jogcím vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM KTKF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM KTKF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.
9. A „Nemzetközi kártérítés (8/2/15)” jogcímcsoport vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM JF Nemzetközi Jogi Osztály állományából munkaköri leírásbankijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM JF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jogosult.
10. Az „Alapítványok, közalapítványok támogatása” (8/2/39) jogcímcsoport „1. Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása” jogcím vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM KTKF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM KTKF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.
11. Az „Alapítványok, közalapítványok támogatása” (8/2/39) jogcímcsoport „3. Hozzájárulás a hadigondozásról szóló
törvényt végrehajtó közalapítványhoz” jogcím vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM KTKF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM KTKF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.
12. A „Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” (8/2/44) jogcímcsoport vonatkozásában
a)
a teljesítést a HM VFF állományából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja, és
b)
utalványozásra a HM VFF főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jogosult.
13. Kötelezettséget
a)
az 5–6. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzatokra a HM KTKF főosztályvezetője,
b)
a 7–12. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a HM VGHÁT vállalhat.
14. Az Utasítás előírásai alapján az 5–13. pont szerinti jogosultságokkal rendelkező személyek aláírásmintáinak eredeti
példányait a kezelő szervezet a HM VGH részére megküldi. A jogosultsággal rendelkező személyében bekövetkező
változás esetén a kezelő szervezetek azonnal értesítik a HM VGH-t és megküldik részére az új aláírásmintát.
15. A „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” (8/2/43) jogcímcsoport vonatkozásában kezelő
szervezetnek a HM GTSZF minősül, és az Utasításban foglalt feladatain túl
a)
elkészíti az átcsoportosítási javaslatot, és azt számszakilag alátámasztott formában megküldi
a Pénzügyminisztérium részére előzetes engedélyeztetés céljából. A Pénzügyminisztérium által előzetesen
engedélyezett átcsoportosítási javaslatot megküldi a HM VGH részére,
b)
év közben módosuló feladatok vagy új feladat igény felmerülésekor az előirányzatátcsoportosítási igényt
megvizsgálja. A támogatott átcsoportosítási igényeket megküldi a HM VGH részére.
16. A „Légierő fejlesztés” (8/2/45) jogcímcsoport vonatkozásában kezelő szervezetnek a HM GTSZF minősül, és
az Utasításban foglalt feladatain túl elkészíti az átcsoportosítási javaslatot, és azt indoklással kiegészítve megküldi
a Pénzügyminisztérium részére előzetes engedélyeztetés céljából. A Pénzügyminisztérium által előzetesen
engedélyezett átcsoportosítási javaslatot megküldi a HM VGH részére.
17. Ez az intézkedés 2019. március 1-jén lép hatályba.

		

Dr. Kádár Pál s. k.,

		

HM közigazgatási államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárának
2/2019. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítása
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási
feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 14/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás hatályon kívül
helyezéséről
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

1. Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos
gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 14/2018. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás.
2. Ez a szakutasítás 2019. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

		

Sulyok János s. k.,

		

HM védelemgazdaságért felelős helyettes-államtitkár
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Magyar Honvédség parancsnoki rendelkezések

A Magyar Honvédség parancsnokának 75/2019. (HK 3.) MH PK parancsa
drónelhárító rendszerteszt végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 80/2019. (HK 3.) MH PK parancsa
a Magyar Honvédség Építmény-fenntartási és elhelyezési szabályzata II. részének kidolgozásáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, 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 11. § (3) bekezdés alapján a következő parancsot adom ki:

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) és az MH
katonai szervezeteire terjed ki.
2. Az MH Építmény-fenntartási és elhelyezési szabályzata II. részének (a továbbiakban: kiadvány) kidolgozásával
kapcsolatos feladatok végrehajtására kidolgozó csoportot hozok létre.
3. A kiadvány kidolgozását az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)
parancsnoka irányítja.
4. A kidolgozó csoport
a)
vezetője a Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási
(a továbbiakban: MHP LGCSF) Infrastrukturális Főnökség (a továbbiakban: IF) főnöke és
b)
vezető helyettese az MHP LGCSF IF főtisztje.

Csoportfőnökség

5. A kidolgozó csoport tagjai
a)
az MHP LGCSF,
b)
az MH Bakony Harckiképző Központ,
c)
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,
d)
az MH Logisztikai Központ és
e)
az MH Egészségügyi Központ állományából kijelölt személyek.
6. A kidolgozó csoport tagjait a küldő szerv, szervezet vezetője jelöli ki. A kijelölt tag nevéről és elérhetőségéről
az MH HFKP parancsnokát ezen parancs hatályba lépését követő 8. napig tájékoztatja.
7. Felkérem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) honvédelmi államtitkárát, hogy a HM Védelmi Igazgatási
Főosztály állományából, a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárát, hogy a HM Hatósági
Főosztály állományából, a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárát, hogy a HM Védelemgazdasági
Hivatal állományából és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorát, hogy az NKE
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományából szakértő személy részvételét a kidolgozó csoport
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munkájában biztosítani szíveskedjen, valamint erről a 6. pontban leírtak szerint az MH HFKP parancsnokát
tájékoztatni szíveskedjen.
8. A kiadvány kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a)
a fejezetek tartalmának összhangban kell lennie a jelenleg hatályban lévő, építmény-fenntartási és
elhelyezési szabályozókkal,
b)
biztosítania kell az építmény-fenntartási és elhelyezési tevékenység és a kiképzési feladatok tervezését,
szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását,
c)
biztosítania kell a személyi állomány állandó, magas szintű oktatását, képzését,
d)
meg kell felelnie az MH-ban bevezetett, vonatkozó NATO egységesítési egyezmények előírásainak és
követelményeinek,
e)
meg kell felelnie a hatályos és normatív módon kötelező NATO és magyar terminológiának és
f)
meg kell felelnie a hatályos és az adott esetben releváns építésügyi szabályoknak.
9. Az MH HFKP parancsnoka a kiadvány kidolgozási ütemtervét az MH parancsnoka részére 2019. március 15-ig
terjessze fel jóváhagyás céljából.
10. A kiadvány kidolgozása érdekében az MH HFKP parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati út
betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
11. A kiadvány hatálybalépésének tervezett időpontja 2019. november 01.
12. A lektor a szakmai felelős szervezet vezetője által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek. Kijelölés vagy
felkérés hiányában a lektor a kidolgozó csoport vezetője. A lektorálási feladatokkal megbízott személy vagy
személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
13. A parancs az aláírása napját követő napon lép hatályba*, és 2020. december 31-én hatályát veszti.

		

Korom Ferenc altábornagy s. k.,

		

Magyar Honvédség parancsnoka

* A parancs aláírásának napja 2019. február 25.

A Magyar Honvédség parancsnokának 81/2019. (HK 3.) MH PK parancsa
VECTOR 21 távcső oktatás végrehajtásáról**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 48/2019. (HK 3.) MH PK intézkedése
csapatkarjelzés rendszeresítéséről
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek,
valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről szóló 51/2017. (IX. 15.) HM utasítás
rendelkezéseire az alábbi intézkedést adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságának (a továbbiakban együtt: MHP)
hivatásos és szerződéses állományú katonáira terjed ki.
2. A csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban
történő elhelyezésének engedélyezéséről szóló 51/2017. (IX. 15.) HM utasításban (a továbbiakban: Utasítás) foglaltak
szerint elkészített, elbírált és felterjesztett csapatkarjelzést rendszeresítem, viselését az MHP hivatásos és
szerződéses állományú katonái részére engedélyezem.
3. A 2. pont szerint rendszeresített csapatkarjelzésének szöveges leírását, az ellátandók számát az intézkedés 1. számú
melléklete, valamint az eredeti és a kétszeres méretű színes grafikáját az intézkedés 2–3. számú melléklete
tartalmazza.
4. Az Utasítás 10. § (3) bekezdése szerint az MH Logisztikai Központ parancsnoka gondoskodik a jóváhagyott
csapatkarjelzés rendszeresítéséből adódó költségvetés tervezéséről, beszerzéséről, gyártásáról és az MHP hivatásos
és szerződéses állományú katonáinak csapatkarjelzéssel történő ellátásáról.
5. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.*

		

Korom Ferenc altábornagy s. k.,

		

Magyar Honvédség parancsnoka

* Az intézkedés aláírásának napja 2019. február 21.

1. melléklet a 48/2019. (HK 3.) MH PK intézkedéshez

1. A csapatkarjelzés szöveges leírása
A karjelzés alapformája álló, magyar hasított pajzs, alapszíne barna. A pajzs homorú tetejű, levágott sarkú, levágott
félkör oldalú, csücskös talpú. Központi eleme a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett szárnyú
turulmadár. Az elemet balról tölgyfaág, jobbról olajág övezi. Az ágak találkozási pontjában a nemzeti színű
„Magyar Honvédség pajzs” található. A pajzs felső részének ívét követve fekete betűkkel „MAGYAR HONVÉDSÉG”,
az alsó részen „PARANCSNOKSÁGA” felirat olvasható (Century 751 No2 BT / bold). A csapatkarjelzést 2,4 mm-es
(3 × 0,8 mm) nemzeti színű szegély övezi.
Méret (magasság × szélesség): 80 mm x 73 mm-es, álló téglalapban elhelyezhető.
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2. Színkódok
– Társasági, köznapi egyenruhához
A szegély színe:
RGB:
			piros		R 227		G 1		B 15
			fehér		R 255		G 255		B 255
			zöld 		R 0		G 150		B 63
			Pantone:
			piros		PANTONE 1797 C
			fehér		PANTONE Trans. White
			
zöld 		
PANTONE 355 C
A pajzs alap színe:
RGB:
			drapp		R 221		G 198		B 146
			Pantone:
			drapp		PANTONE 467 C
A turul és a kard színei: RGB:
			arany		R 249		G 195		B 0
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			arany		PANTONE 123 C
			fekete		PANTONE Black C
A tölgyfaág színe:
RGB:
			zöld		R 0		G 150		B 63
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			zöld		PANTONE 355 C
			fekete		PANTONE Black C
Az olajág színe: 		
RGB:
			acélkék		R 74		G 133		B 127
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			acélkék		PANTONE 5483 C
			fekete		PANTONE Black C
Az MH pajzs színei:
RGB:
			piros		R 227		G 1		B 15
			fehér		R 255		G 255		B 255
			zöld 		R 0		G 150		B 63
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			piros		PANTONE 1797 C
			fehér		PANTONE Trans. White
			
zöld 		
PANTONE 355 C
			fekete		PANTONE Black C
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Csillagok:		 RGB:
			szürke		R 156		G 156		B156
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			szürke		PANTONE 443 C
			fekete		PANTONE Black C
A pajzs felső részén a „MAGYAR HONVÉDSÉG” betűk színe:
			RGB:
			fekete		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			fekete		PANTONE Black C
A pajzs alsó részén a „PARANCSNOKSÁGA” betűk színe:
			RGB:
			fekete		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			fekete		PANTONE Black C

– 15M hadi- (gyakorló-) öltözethez:
A szegély színe:
RGB:
			fekete		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			fekete		PANTONE Black C
A pajzs alap színe:
RGB:
			zöld 		R 79		G 103		B 57
			Pantone:
			zöld		PANTONE 575 C
A turul és a kard színei: RGB:
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			szürke		R 156		G 156		B 156
			Pantone:
			fekete		PANTONE Black C
			szürke		PANTONE 443 C
Az MH pajzs színei:
RGB:
			
sötét szürke
R 110		
G 110		
B 110
			
világos szürke
R 230		
G 230		
B 230
			szürke 		R 156		G 156		B 156
			fekete 		R 0		G 0		B 0
			Pantone:
			
sötét szürke
PANTONE 444 C
			
világos szürke
PANTONE 441 C
			szürke		PANTONE 443 C
			fekete		PANTONE Black C
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A tölgyfaág és olajág színe:
RGB:
				szürke		R 156		G 156		B 156
				Pantone:
				szürke		PANTONE 443 C
A pajzs felső részén a „MAGYAR HONVÉDSÉG” betűk színe:
				RGB:
				fekete 		R 0		G 0		B 0
				Pantone:
				szürke		PANTONE 443 C
A pajzs alsó részén a „PARANCSNOKSÁGA” betűk színe:
				RGB:
				fekete 		R 0		G 0		B 0
				Pantone:
				szürke		PANTONE 443 C

3. A karjelzés heraldikai leírása:
A pajzsalak jelentése védelem – erő – megbízhatóság.
A turul a magyar mondai hagyományok totemállataként az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője.
Mint minden ragadozó madár, a turul (karvaly, sólyom) is az uralkodás, az égi eredet jelképe, az erőt, az akaratot
szimbolizálja, kiterjesztett szárnyai pedig a védelmező szándékot, az óvni akarást jelképezik. A turul karmai között
látható kard a harc, a hatalom, a bátorság, a férfias erő és a hősiesség jelképe.
A tölgyfaág a harcot, háborút, míg az olajág a békét jelenti meg. A biztonság és a védelem szimbólumaként
nyilvánvalóan utal a Magyar Honvédség alapvető feladatára.
A szegély színei a Magyar Köztársaság hivatalos állami jelképének – nemzeti lobogónknak – színei. A vörös sáv
az „erőt”, a fehér a „hűséget” és a zöld a „reményt” szimbolizálja.
4. A csapatkarjelzés terveit készítette: Dánielné Csiszár Nóra ha. és Dániel András ha.
5. A karjelzéssel ellátandók száma: mintegy 1000 fő (személyenként 3-3 darab kerüljön legyártásra).

HONVÉD
E L M Iábrázolása
K Ö Z L Ö N Y eredeti méretben
Csapatkarjelzés
képi
Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
2. melléklet a 48/2019. (HK 3.) MH PK intézkedéshez
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Társasági, köznapi egyenruhához:
Csapatkarjelzés
ábrázolása
eredeti méretben
Társasági,képi
köznapi
egyenruhához:
Társasági, köznapi egyenruhához:

15M hadi- (gyakorló-) öltözethez:
15M hadi- (gyakorló-) öltözethez:
15M hadi- (gyakorló-) öltözethez:
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A Magyar Honvédség parancsnokának 50/2019. (HK 3.) MH PK intézkedése
a Légió Létszámjelentő Modulról és a létszámjelentés rendjéről*

A Magyar Honvédség parancsnokának 76/2019. (HK 3.) MH PK intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek fegyelmi értékeléséről és fegyelmi információs rendszeréről*

* Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatása
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2019. évi
igazgatási szünetének megállapításáról*
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 49. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint
a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13 –15. §-aiban foglalt igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezésekre,
a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás) 15. § (3) bekezdésében foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében az MH Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2019. évi igazgatási szünetét az alábbiak szerint határozom
meg:
Az igazgatási szünet időtartamát a nyári időszakban egybefüggő öt, a téli időszakban két egymást követő hétben
állapítom meg.
Nyári időszakban: 2019. július 22-tól 2019. augusztus 23-ig.
Téli időszakban: 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig.
A 2019. évi igazgatási szünet elrendelését a kiemelt ügyek és ügyfélszolgáltatás biztosítása mellett úgy határozom
meg, hogy az igazgatási szünet időszakában az azonosító okmányok kiállítására vonatkozó határidőt a HM utasítás
15. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
		
		

Szűcs Imre ezredes s. k.,
parancsnok

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatása
a Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi igazolványok pótlásának költségeiről*
A honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasítás
10. § (3) bekezdése alapján a honvédségi igazolványok felróható elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása és
megsemmisülése esetén az állomány tagjai a Honvédelmi Közlönyben történő közzétételt követően az alábbi megtérítési
kötelezettséggel tartoznak:
PC alapú szolgálati és munkáltatói igazolvány: 3858 Ft
Papír alapú ideiglenes szolgálati igazolvány: 1707 Ft

		
		

Szűcs Imre ezredes s. k.,
parancsnok

* A 2018. évre vonatkozó MH KIKNYP tájékoztató (megjelent a HK 3.-ban) jelen tájékoztató megjelenésével érvényét veszti.
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatása
honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

Igazolványszám
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Szűcs Imre s. k.,
parancsnok
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
kiadásában megjelent a

Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv elõkészítésérõl,
alapvetõ intézményeirõl és fejlõdésmenetérõl
címû kötet.

A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvénykönyvhöz,
az 1959. évi IV. törvényhez fûzõdnek – annak elõkészítésével, tartalmával, késõbbi fejlõdésmenetével
foglalkoznak.
A két kötet 612 oldal terjedelmû, ára 4660 forint áfával.

A kiadvány elektronikusan megrendelhetõ a www.mhk.hu honlapcímen található
megrendelõ segítségével (https://www.mhk.hu/kiadvanyaink),
illetve személyesen megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán
[1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; telefon: 06 (1) 235-4550].
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