A Magyar Honvédségre vonatkozó hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök listája
Típus:

Száma:

törvény

2011. évi CXIII.

törvény

2011. évi XXXIV.

törvény

2013. évi XCVII.

törvény
törvény
törvény
törvény
törvény
törvény
törvény
törvény
OGY határozat
Korm. rendelet

2012. évi CCV.
1992. évi XXXIII.
2011. évi CXCIX.
2012. évi I.
1995. évi CXXV.
2011. évi CXII.
2012. évi CLXVI.
2013. évi L.
94/1995. (IX.28.)
82/1992. (V. 14.)

Korm. rendelet

164/2002. (VIII. 2.)

Korm. rendelet

228/2004. (VII. 30.)

Korm. rendelet

61/2007. (III. 31)

Megnevezése:
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről (Hvt.)
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők,
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok
és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekről
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
a honvédek jogállásáról (Hjt.)
a közalkalmazottak jogállásáról
a közszolgálati tisztviselőkről
a munka törvénykönyvéről
a nemzetbiztonsági szolgálatokról
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
a légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztéséről
május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében
kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről
a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról;
a katonai szabványosítás sajátos szabályairól

Korm. rendelet

141/2008. (V. 16.)

Korm. rendelet

346/2009. (XII. 30.)

Korm. rendelet

90/2010. (III.26.)

a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes
szabályairól
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő
szabályairól;
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011.évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

Korm. rendelet

290/2011. (XII. 22.)

Korm. rendelet

109/2012. (VI. 1.)

Korm. rendelet

172/2012. (VII.26.)

Korm. rendelet

65/2013. (III. 8.)

GKM rendelet

32/2007. (III. 19.)

HM rendelet

22/1992. (X. 20.)

a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre
vonatkozó részletes szabályokról;
a tartós külszolgálatáról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások
nyilvántartásáról
a mérésügyi jogszabályok Magyar Honvédségnél történő alkalmazásáról

HM rendelet

8/1994. (V. 20.)

a meghagyással kapcsolatos követelményekről

HM rendelet

3/1996. (IV. 12.)

a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről

HM rendelet

11/1996. (IX. 25.)

az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
működésére szolgáló területeire történő belépéséről

HM rendelet

24/1997. (XI. 6.)

a Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési
feltételeiről

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése
előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint
a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön
szabályokról

HM rendelet

5/1998. (III. 6.)

HM-EüM együttes
rendelet

16/1998. (X. 28.)

HM rendelet

21/1998. (XII. 21.)

az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és
légialkalmasságáról

HM rendelet

11/1999. (VIII. 26.)

a nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben

HM rendelet

32/2000. (XI. 22.)

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi
járművek közúti közlekedéséről

HM rendelet

35/2000. (XII. 20.)

a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról,
valamint a honvédelmi célú térképellátásról

HM rendelet

27/2001. (XI. 23.)

az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített
léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről

HM rendelet

23/2002. (IV. 10.)

HM rendelet

24/2002. (IV. 10.)

HM rendelet
HM–BM együttes
rendelet

33/2002. (V. 3.)

HM–KvVM

37/2002. (V. 24.)
43/2002. (VIII. 12.)

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

a katonai toborzás rendjéről
a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. részére átadott haditechnikai eszközökről és
készletekről
az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről

HM–BM–IM–
MeHVM együttes
rendelet
HM rendelet
HM rendelet
HM–IM együttes
rendelet

46/2002. (X. 10.)
5/2003. (II. 1.)
6/2003. (II. 7.)
19/2003. (V. 8.)

HM–ESZCSM
együttes rendelet

21/2003. (VI. 24.)

HM rendelet

9/2004. (IV. 16.)

HM rendelet

12/2004. (V. 7.)

a szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának, valamint a katonával szemben elrendelt
lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályairól
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről
a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről
a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki
nyomozásáról
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi
követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal való együttműködésének rendjéről
a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól
a NATO fegyveres erők futár- és tábori posta szolgálatáról szóló 2109 LOG (EDITION
5) egységesítési dokumentum végrehajtásának egyes kérdéseiről

23/2005. (VI. 16.)
24/2005. (VI. 30.)

a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz
kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó
szabályokról
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
a katonai minőségbiztosítási feladatok végrehajtásáról
az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi
feltételeiről
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

41/2005. (XI. 24.)

a katonai célú víziközlekedésről

HM rendelet

30/2004. (XII. 6.)

HM rendelet
HM rendelet
HM–EüM együttes
rendelet
HM rendelet
HM rendelet
HM–GKM együttes
rendelet
HM rendelet

9/2005. (III. 30.)
10/2005. (IV. 14.)
22/2005. (VI. 14.)

3/2006. (II. 2.)

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól

HM rendelet

7/2006. (III. 21.)

HM rendelet

14/2006. (IV. 20.)

HM rendelet

21/2006. (VIII. 8.)

HM rendelet
HM rendelet
HM rendelet

22/2006. (VIII. 8.)
20/2007. (V. 21.)
32/2007. (VIII. 15.)

HM rendelet

39/2007. (X. 10.)

a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az
egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő
engedélyezésének szabályairól
a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült
fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról
a hadkötelesek rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben történő katonai
szolgálatra való behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjéről
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről
a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés
rendjéről

HM rendelet

7/2008. (III. 18.)

HM rendelet

18/2008. (VIII. 6.)

HM rendelet

25/2008. (XI. 28.)

HM rendelet

27/2008. (XII. 31.)

HM rendelet

1/2009. (I. 30.)

HM rendelet
HM–EüM együttes
rendelet
HM rendelet
HM rendelet

7/2009. (VI. 11.)

a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő
egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok
térítési díjairól
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
a honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és
felhasználásának szabályairól
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó
eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről

15/2009. (X. 6.)

a hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága elbírálásának rendjéről

18/2009. (XII. 18.)
19/2009. (XII. 29.)

a honvédségi járművek fenntartásáról
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

HM rendelet

9/2011. (IX. 26.)

HM rendelet

13/2011. (X. 20.)

a szolgálati célú belépésről és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és
iratmintájáról
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a
balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

16/2011. (XII. 21.)

a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a
Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk
nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához
kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról

HM rendelet

17/2011. (XII. 23.)

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének
és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és
rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek
igazolóeszközzel történő ellátásáról

HM rendelet

18/2011. (XII. 29.)

HM rendelet

5/2012. (V. 10.)

HM rendelet

9/2012. (VII. 10.)

HM rendelet

10/2012. (VII. 19.)

HM rendelet

19/2012. (VIII. 28.)

HM rendelet

HM rendelet

5/2013. (VII. 3.)

HM rendelet

7/2013. (VII. 25.)

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről
a katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját és a
hősi halott katonák után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást megállapító szerv
kijelöléséről
az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülésekhez és a magyar állami
légijárművek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrend részletes
szabályairól
a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági
tevékenység sajátos szabályairól
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról
az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok
állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos
eljárási szabályokról
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

HM rendelet

8/2013. (VIII. 9.)

HM rendelet

10/2013. (VIII. 12.)

HM rendelet

11/2013. (VIII. 12.)

HM rendelet

12/2013. (VIII. 15.)

HM rendelet

13/2013. (VIII. 21.)

HM rendelet

15/2013. (VIII. 22.)

HM rendelet

16/2013. (VIII. 30.)

HM rendelet
HM rendelet
HM rendelet
HM rendelet

17/2013. (IX. 3.)
18/2013. (IX. 5.)
19/2013. (IX. 6.)
20/2013. (IX. 16.)

HM rendelet

21/2013. (IX. 17.)

HM rendelet

2/2014. (II. 28.)

HM rendelet

8/2014. (IV. 29.)

HM rendelet
HM rendelet

10/2014. (VII. 25.)
1/2015. (II. 25.)

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek
elidegenítésének feltételeiről
a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének
szabályairól
a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások
megállapításának és folyósításának szabályairól
az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről,
továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható
elismerésekről
a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek
biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről
az étkezési utalvánnyal való ellátásról
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
az egyes költségtérítésekről
a ruházati ellátásról
a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a
honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról
a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen
tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a
szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés
lefolytatására jogosított intézmények köréről
a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes
jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról
a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

HM rendelet

2/2015. (IV. 10.)

HM rendelet

7/2015. (VI. 22.)

HM utasítás

6/2010. (I. 15.)

HM utasítás
HM utasítás

9/2010. (I. 22.)
16/2010. (I. 29.)

HM utasítás

23/2010. (II. 19.)

HM utasítás

24/2010. (II. 19.)

HM utasítás

26/2010. (II. 26.)

HM utasítás

38/2010. (III. 31.)

HM utasítás

63/2010. (V. 20.)

HM utasítás

89/2010. (X. 22.)

HM utasítás

92/2010. (X. 22.)

HM utasítás

112/2010. (XII. 29.)

HM utasítás

114/2010. (XII. 29.)

HM utasítás

118/2010. (XII. 31.)

HM utasítás

22/2011. (II. 25.)

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól
a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel
összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról
a hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának rendjéről
az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról
a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos
feladatokról
a Magyar Honvédség létesítményeinél működő fegyveres biztonsági őrségekkel
kapcsolatos hatósági feladatokról
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok
ellátásáról
a hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai
ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről
a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar
állománnyal kapcsolatos feladatokról
a Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes
feladatokról
a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő
használatának szabályozásáról
a HM Védelmi Tervező Bizottság feladatairól és működési rendjéről
a Honvéd Koronaőrség létrehozásával és egyes kijelölt objektumok protokolláris
őrzésével kapcsolatos feladatokról
a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma Esélyegyenlőségi Szabályzatának
kiadásáról

HM utasítás

55/2011. (V. 13.)

HM utasítás

67/2011. (VI. 24.)

HM utasítás

72/2011. (VI. 30.)

HM utasítás

74/2011. (VII. 8.)

HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás

79/2011. (VII. 29.)
80/2011. (VII. 29.)
84/2011. (VII. 29.)
87/2011. (VII. 29.)
108/2011. (IX. 30.)

HM utasítás

114/2011. (X. 14.)

HM utasítás

139/2011. (XII. 27.)

HM utasítás

3/2012. (I. 13.)

HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás
HM utasítás

29/2012. (V. 8.)
30/2012. (V. 8.)
38/2012. (VI. 8.)
40/2012. (VI. 15.)
41/2012. (VI. 25.)

a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági
részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok
hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külső kommunikációjának
rendjéről
a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes
protokolláris és vendéglátási kérdésekről
„a Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012–2021 közötti időszakra” kiadásáról
a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól
a törvényességi felügyeleti szakellenőrzésről
a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról
a honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodásának szabályozásáról
a Honvéd Palotaőrség létrehozásával és egyes kijelölt objektumok protokolláris
őrzésével kapcsolatos feladatokról
a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő,
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem
tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más
szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása
előkészítésének rendjéről
a honvédelmi tárca általános elektronikus információbiztonsági követelményeinek
meghatározásáról és a védelmi rendszabályok pontosításáról
a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről
az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról
a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról
az országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos egyes honvédelmi feladatokról

44/2012. (VII. 16.)

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási és
kapcsolattartási, valamint a munkáltatói kompenzációs rendszer működtetésével
összefüggő egyes feladatokról

HM utasítás

56/2012. (VIII. 3.)

a honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán
nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási
rendjéről

HM utasítás

65/2012. (IX. 7.)

a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekkel
kapcsolatos szakkiképzés egyes szabályairól

HM utasítás

77/2012. (X. 27.)

a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a
Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról

HM utasítás

81/2012. (XI. 13.)

HM utasítás

85/2012. (XII. 7.)

HM utasítás

89/2012. (XII. 21.)

HM–KüM–
NGM1/2013. (I.
14.) HM–KüM–
NGM együttes
utasítás

1/2013. (I. 14.)

HM utasítás

3/2013. (I. 14.)

HM utasítás

20/2013. (III. 14.)

HM utasítás

31/2013. (V. 17.)

HM utasítás

39/2013. (VII. 25.)

HM utasítás

a külföldi fegyveres erőket és állományukat, a nemzetközi katonai parancsnokságokat,
valamint a NATO Biztonsági Beruházási Programot megillető adómentességi igazolás
kiállításával kapcsolatos feladatokról
a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök
üzemeltetési dokumentációval történő ellátásának rendjéről
az Európai Védelmi Ügynökség működésében való magyar részvétellel összefüggő
feladatokról
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti
feladatainak végrehajtásáról
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól
a Magyar Honvédség Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának kiadásával
kapcsolatos feladatokról
a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról

HM utasítás
HM utasítás

47/2013. (VIII. 23.)
49/2013. (VIII. 30.)

HM utasítás

55/2013. (IX. 13.)

HM utasítás

56/2013. (IX. 20.)

HM utasítás

57/2013. (IX. 20.)

HM utasítás
HM utasítás

15/2014. (II. 27.)
18/2014. (III. 7.)

HM utasítás

20/2014. (III. 21.)

HM utasítás

24/2014. (III. 31.)

HM utasítás

33/2014. (IV. 30.)

HM utasítás

38/2014. (V. 30.)

HM utasítás

39/2014. (V. 30.)

HM utasítás

49/2014. (VII. 28.)

HM utasítás

51/2014. (VII. 28.)

HM utasítás
HM utasítás

53/2014. (VIII. 1.)
58/2014. (IX. 10.)

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról
a Magyar Honvédség Katonanői Bizottságról
a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű
üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások
igénybevételének szabályairól
a Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó vizsgáztatás előkészítéséről, valamint a
tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes
szabályokról
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről
a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
működtetésével kapcsolatos feladatokról
az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű
tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének
szabályairól
a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető
ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről
a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek
elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról
a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és
ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és
légügyi attasékkal való kapcsolattartásról
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

HM utasítás

62/2014. (IX. 26.)

HM utasítás

74/2014. (XI. 13.)

HM utasítás

80/2014. (XII. 5.)

HM utasítás

7/2015. (II. 20.)

HM utasítás

19/2015. (V. 11.)

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiadásáról
a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport
létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről
a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és működtetéséről, valamint a honvédelmi
szervezetek által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött műtárgyak
kezeléséről
a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek
szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

