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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló
egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján, a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel
az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A hazai kézi lőfegyver-gyártási kapacitás a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.-n keresztül 2018 folyamán
került kiépítésre. Az üzem az elveszett gyalogsági, kézilőfegyver-gyártási képesség hiányát pótolja. A jelentős
hagyományokkal bíró hazai gyalogsági, kézilőfegyver-gyártás felélesztése Magyarország védelmi, nemzetbiztonsági
szintjének növelését szolgálja.
Magyarország Kormánya részéről elsődleges célként került megfogalmazásra a Magyar Honvédség által használt
különféle egyéni felszerelések, eszközök hazai gyártási kapacitáson történő előállítása. E folyamat optimalizálása
érdekében a társszervek részére is hozzáférhetővé kell tenni az általuk is hasznosítható, alkalmazható, a honvédelmi
miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaság által előállított különféle eszközöket és
szolgáltatásokat.
A Rendelet a mellékletben kijelölt gazdasági társaságot a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság saját fegyveres
biztonsági őrsége vonatkozásában terheli ellátási kötelezettséggel. Ez alól a Kormány adhat csak mentesítést
a Nemzetbiztonsági Kabinet előterjesztése alapján.
A Rendelet mellékletben tartalmazza a jelenleg elérhető eszközöket, egyszerűbbé téve ezzel a honvédelmi miniszter
tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaság által előállított, illetve nyújtott, ellátási kötelezettségbe
vonandó eszköz- és szolgáltatási kör későbbi bővítésének Rendeletben történő megjelenítését.
A Rendelet közvetlenül kapcsolódik a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres
szervek hazai gyártású kézi lőfegyverrel való ellátásáról szóló 1690/2018. (XII. 17.) Korm. határozathoz, melynek
2. pontja szerint a Kormány felhívja a Kormány tagjait, hogy az irányításuk alatt álló honvédelmi, rendvédelmi,
nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szerv részére szükséges kézi lőfegyvereket a honvédelmi
miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság gyártási kapacitásának igénybevételével
szerezzék be. A Rendelet – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 22/B. §-ának való megfelelés mellett, szem előtt tartva
az európai uniós és a hazai (köz)beszerzési előírásokat – a Kormány tagjai számára előírt ezen kötelezettség
biztosítását is szolgálja.
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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló
10/2019. (VII. 30.) MvM rendelethez
A Heves megyei Szűcsi Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatával kezdeményezte a településnek
a Gyöngyösi Járási Hivataltól a Hatvani Járási Hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet szerint a Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására az általános
önkormányzati választások napjával kerülhet sor.
Szűcsi település Gyöngyösi Járási Hivataltól a Hatvani Járási Hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával
összefüggésben szükséges módosítani a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendeletben Szűcsi
község járáskódját.
A jogszabály-módosítás fenti indokolásának az Indokolások Tárában – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján – történő közzététele szükséges.
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