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Összefoglaló a 49/2016. (XII. 28.)
EMMI rendeletről és annak 2017. évi
módosításáról
(Rendelet az emberi erőforrások
miniszterének feladatkörét érintő
ágazati honvédelmi feladatokról)

Határidő
o A 35/2017 (XII. 19) EMMI rendelet határidőt írt elő a 49/2016 (XII.
28) EMMI rendeletben foglalt feladat teljesítésére.
o A köznevelési intézmények 2018. június 30-ig kötelesek a
honvédelmi intézkedési terv aktualizált változatát megküldeni az
ágazatért felelős miniszternek.
o
o A fenti rendelet a 2011. évi CXIII törvény, a honvédelemről szóló
törvény (Hvt) felhatalmazásán alapul, és az oktatási, kulturális,
tudományos, egészségügyi ágazat egyes kérdéseit szabályozza.

A rendelet a köznevelési intézmények közül az
alábbi intézménytípusokra terjed ki:
a) óvoda,
 b) általános iskola,
 c) gimnázium,
 d) szakgimnázium,
 e) szakközépiskola,
 f) szakiskola,
 g) készségfejlesztő iskola,
 h) alapfokú művészeti iskola
 A rendelet a többi köznevelési intézménytípusra nem
vonatkozik


A rendelet előírja ezekben az intézményekben
honvédelmi intézkedési terv kidolgozását (3-5. §).


Ennek kötelezően tartalmaznia kell a különleges
működési rend megfelelően a működési
szabályokról rendelkező részt, valamint a személyi
és anyagi erőforrásokat bemutató mellékleteket.



A honvédelmi intézkedési tervet illetve aktualizált
változatát az érintett szervek vezetői minden év
október 31-ig megküldik a miniszter részére.



Ehhez a munkához az Oktatási Hivatal szakmai
dokumentumot adott közre

A rendelet fontos szabályzási területe a meghagyási
jegyzék (6-11. §).


A meghagyás „munkakörhöz kapcsolódóan és névre
szólóan végrehajtott eljárás, amely során jogszabály
vagy hatósági határozat alapján meghagyásba bevont
szerv által kijelölt személyek a meghagyási
névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján
behívásra ideiglenesen nem tervezhető kategóriába
sorolnak” (Hvt 80. § 12. pont).



Azaz az itt megnevezett (és engedélyezett) kollégák
mozgósítás esetén is el tudják látni az intézményben
a feladataikat.

A köznevelési ágazat honvédelmi feladatiról a 28. § szól.


Ez a rész arra ad felhatalmazást, hogy a
szakminiszter a tanév rendjéről, a vizsgák újra
szabályzásáról, gyorsított szakképzések
elrendeléséről, informatikai rendszerek működésének
biztosításáról különleges jogrend idején határozatot
hozhasson.

További tudnivalók a Honvédelmi Intézkedési Tervről
Rendszeres felülvizsgálatáról a köznevelési
intézmény vezetője gondoskodik.
 Az érintett személyi körnek a tervet ismernie kell,
végrehajtására fel készülnie.
 A tervet kizárólag elektronikus formában kell
megküldeni (pdf) a biztonsag@emmi.gov.hu e-mail
címre.
 Idén először, 2018. június 30-ig!


Szakmai segédlet a honvédelmi intézkedési terv
elkészítéséhez
Az Oktatási Hivatal 34 oldalas mintát tett közzé a
honvédelmi intézkedési terv elkészítéséhez.
 https://dari.oktatas.hu/files/minta_utmutato_honvedelmi_
intezkedesi_terv_elkeszitesehez.pdf
 Első része a honvédelmi intézkedési terv rendeltetését
és hatályát tartalmazza.
 A terv biztosítja az intézmény alaprendeltetése szerinti
feladatok végrehajtására való képesség fenntartását
honvédelmi típusú különleges jogrend idején, illetve más
speciális esetekben.
 Ennek alapján kell meghatározni a riasztási – értesítési
feladatokat, valamint a készenléti (ügyeleti) szolgálatba
lépés feltételeit.


A mintadokumentum tartalmi elemei
Az intézmény elsődleges feladata a gyerekek /tanulók
biztonságának / védelmének biztosítása, továbbá az
egészségük megőrzése érdekében a lehető
legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség esetén
ellátásukról való gondoskodás.
 Tartalmazza a megyei / fővárosi illetve a helyi védelmi
bizottságra vonatkozó jogi szabályzást.
 Fel kell sorolni bizonyos alapadatokat és a
kapcsolattartás adatait, valamint a szervezet irányítási
rendjét.
 Különleges jogrend idején az irányítás a Szervezeti
Irányító Csoport (SZICS) feladata.


A mintadokumentum világossá teszi…




hogy a honvédelmi intézkedési terv nem részletes
utasításokat, konkrét megoldásokat tartalmaz, hanem
ellenőrző-lista szerűen felsorolja, azokat a működési
területeket, jelentési kötelezettségeket, amelyekkel
kapcsolatban a különleges jogrend elrendelésekor
néhány órán belül intézkedéseket kell meghozni.
A dokumentum bemutatja, a különleges működési rend
idején naponta kétszer leadandó intézményi jelentés
mintáját, a meghagyási jegyzék és a meghagyási
névjegyzék űrlapját.

Tanügyi-igazgatási szakértői megjegyzések
A jogszabályban foglalt előírás segíti, hogy az intézmény
működőképessége különös jogrend idején is biztosítható
legyen, a hadköteles kollégák foglalkoztatását
előzetesen tervezhetővé teszi.
 Ennek a dokumentumnak a helye az intézményi
szabályzásban: az SZMSZ kiegészítő szabályzata.
Különleges jogrend idején ez a dokumentum veszi át az
SZMSZ szerepét.
 További elemzést igényel az, hogy a dokumentumot kelle a nevelőtestületnek megvitatnia: sem tiltást, sem
kötelező előírást nem olvastunk!


A honvédelmi intézkedési terv feladata
Javasolható, hogy a dokumentum elkészítésének
időszakában az intézmény vezetője vagy a feladattal
megbízott nevelőtestületi tag olyan képzésen vegyen
részt, amelyik a rendelet alapfogalmait áttekinti és
értelmezi.
 Egy bizonytalan ideig eltartó, de esetlegesen tartós
válsághelyzetben az intézmény működőképességének
fenntartható biztosítását külön központi beavatkozás
nélkül előkészíthetővé tenni, néhány órán belül.


A szakmai segédlet szerepe


kijelöli ennek a tervnek az értelmezési kereteit.

Ugyanakkor hiányossága, hogy nem szerkeszthető
formában került közreadásra, főleg a benne lévő űrlapok
megküldését érdemes kezdeményezni oktatásirányítási
szerveknél.
 Érdemes elolvasni, Joób Sándor :Kell-e félni az iskolai
és óvodai honvédelmi tervtől?
 https://index.hu/belfold/2018/01/05/iskolak_honvedelmi_i
ntezkedesi_terv_terrorizmus_rendkivuli_allapot/


Háttérinformáció:


A különleges jogrendről Magyarország Alaptörvénye
rendelkezik (48-53. cikk).

Különleges jogrendi időszak

Honvédelmi vonatkozású különleges
jogrendi időszak

Összefüggés, kiváltó ok / esemény

Rendkívüli állapot

Igen

Háborús veszély

Szükségállapot

Igen

Fegyveres erőszakhullám, hatalomátvételi kísérlet

Megelőző védelmi helyzet

Igen

Külső támadás veszélye, szövetségesi kötelezettség

Terrorveszélyhelyzet

Igen

Terrortámadás vagy annak jelentős veszélye

Váratlan támadás

Igen

Azonnali beavatkozás a rendkívüli helyzet vagy szükségállapot
kihirdetéséig

Veszélyhelyzet

Nem
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