70/2013. (XI. 4.) HM utasítás
a Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásának elrendeléséről szóló
66/2012. (IX. 14.) HM utasítás módosításáról
hatályos: 2013.11.05 - 2013.11.06 -

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:
1. § A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásának elrendeléséről szóló
66/2012. (IX. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2/C. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 282. §-a alapján kiadott MH EK
állománytáblájának helyesbítő ívét az Utasítás1 2. § (1) bekezdésében foglalt feladatra
figyelemmel az MH Honvédkórház átvilágításáért felelős miniszteri biztos javaslata alapján
az Utasítás2 szerinti eljárásrendben és az MH EK parancsnokával együttműködésben a HVK
Haderőtervezési Csoportfőnökség készíti elő az alábbi határidők betartásával:
a) a tervezet előkészítése, egyeztetése és felterjesztése jóváhagyásra 2014. január 20-ig;
b) a jóváhagyott okmányok kiadása 2014. február 1-jéig.”
2. § Az Utasítás
a) 2. § (1) bekezdésében a „miniszteri biztos kinevezéséről szóló 51/2012. (VII. 19.) HM
utasítás” szövegrész helyébe a „miniszteri biztos kinevezéséről szóló 45/2013. (VIII. 5.) HM
utasítás (a továbbiakban: Utasítás1)”,
b) 2. § (2) bekezdésében a „javaslatot” szövegrész helyébe a „részletes javaslatot”,
c) 2. § (2) bekezdésében az „az utasítás hatálybalépését követő második napig” szövegrész
helyébe a „2014. január 10-ig”,
d) 2/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „2013. október 31.” szövegrész helyébe a „2014. április
30.”,
e) 2/B. § (3) bekezdésében a „2013. február 1.” szövegrész helyébe a „2014. április 30.”,
f) 2/C. § (2) bekezdésében az „a munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás” szövegrész helyébe az „az Utasítás2”,
g) 2/C. § (2) bekezdésében az „a HVK” szövegrész helyébe az „a Honvéd Vezérkar”,
h) 2/D. § (1) és (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „HVKF”

szöveg lép.
3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) A HM közigazgatási államtitkára és a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)
az utasítás hatálybalépését követő 14 napon belül előkészíti a Magyar Honvédség
Honvédkórház szervezeti racionalizálásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról szóló
84/2012. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosítását.
(3) A HVKF az utasítás hatálybalépését követő 14 napon belül intézkedik a Magyar
Honvédség Honvédkórház szervezetének racionalizálásához kapcsolódó feladatok
végrehajtásáról szóló 317/2012. (HK 14.) HVKF parancs módosítására.

