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7. szám

JOGSZABÁLYOK
A honvédelmi miniszter
3/2015. (VI. 17.) HM
rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában és
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek tankötelezettségének megszûnését követõen a kiküldöttnek
a családi ellátmánypótlék továbbfolyósításának elõfeltételeként évente, a tanévkezdést követõ 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.”

2. §
Az R. 16. alcíme a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétõl eltérõen
az EU Mûholdközpontnál nemzeti szakértõként külföldi
szolgálatot teljesítõ kiküldött esetében a 10. § (1) bekezdés
c) pontját, a 18. § (1) bekezdés lakásberendezésre vonatkozó rendelkezéseit, (2) bekezdés b) és c) pontját, (3) és
(4) bekezdésének a lakásberendezés szállítására vonatkozó rendelkezéseit, a 19–23. §-t, a 28. § (1) bekezdés
a) pontját és (2) bekezdését, a 29. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját, valamint (3) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.
(2) A 28. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során
a havi törlesztõ részletek összegének megállapításához
a havi nettó ellátmány helyett az EU által folyósított napidíj 30 napra számított nettó összegét kell figyelembe
venni.”

3. §
Az R. a következõ 68. §-sal egészül ki:
„68. § (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
módosításáról szóló 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet4) 2. §-ával megállapított
35/A. §-át 2014. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni azzal,
hogy a HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött esetén a 10. § (1) bekezdés c) pontja,
a külföldi szolgálat megkezdéséhez kapcsolódóan a 18. §
(1) bekezdésének lakásberendezésre vonatkozó rendelkezései és a 23. § nem alkalmazhatók. A HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött részére a külföldi szolgálat HM rendelet4 hatálybalépését
megelõzõ idõszakára felmerült 35/A. § szerinti költségeket az illetékes logisztikai ellátó szerv részére benyújtott,
a lakásbérleti szerzõdés és a lakásbérleti díj megfizetésérõl
szóló bizonylat másolata, egyéb költségtérítés esetében
az arról szóló számla ellenében téríti meg a Honvédség.
A kifizetést a Honvédség a lakásbérleti szerzõdés és a lakásbérleti díj megfizetésérõl szóló bizonylat másolata és
a számla benyújtását követõ 30 napon belül teljesíti.
(2) E rendeletnek a HM rendelet4 4. § (1) bekezdésével
és 1. mellékletével megállapított 2. mellékletében foglalt
táblázat 12. sorát 2015. június 1-jétõl kell alkalmazni azzal, hogy a Honvédség a HM rendelet4 hatálybalépését
megelõzõ idõszakra esedékes külszolgálati ellátmány különbözetének összegét a HM rendelet4 hatálybalépését követõ hónapra járó külszolgálati ellátmány összegével
együtt folyósítja a kiküldött részére.
(3) E rendeletnek a HM rendelet4
a) 4. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 6. mellékletét 2015. február 1-jétõl,
b) 5. § c) pontjával megállapított 3. § (6) bekezdését
2015. január 1-jétõl
kell alkalmazni.”

4. §
(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §
Az R.
a) 1. § (5) bekezdésében a „kormánytisztviselõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk és a közalkalmazottak”,
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b) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „szervezet és
a KNBSZ” szövegrész helyébe a „szervezet, a KNBSZ és
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény”,
c) 3. § (6) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj” szövegrész helyébe a „terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemõgondozási díj, valamint a gyermekgondozási díj”, és
d) 34. § (1) bekezdésében az „EU intézményeiben” szövegrész helyébe az „EU intézményeinél, intézményközi
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szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU
intézmény)”
szöveg lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelethez
1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

B

C

1.

Állomáshely szerinti ország

Pénznem

Ellátmányalap összege)

„12.

Amerikai Egyesült Államok

USD

1055”

2. melléklet a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelethez
„6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

1.

A

B

C

D

Besorolási osztály/beosztási
kategória

UNIFIL
(Libanon)

MINURSO
(Nyugat-Szahara)

MINUSCA
(Közép-afrikai Köztársaság)

2.

I/V. fölötti

41,5 USD

72,0 USD

59,0 USD

3.

I/IV–V.

29,5 USD

60,0 USD

48,0 USD

4.

I/I–III.

19,0 USD

49,5 USD

41,0 USD

5.

II/I–X.

10,0 USD

39,0 USD

30,0 USD
„
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A honvédelmi miniszter
4/2015. (VI. 22.) 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 1–4., 7–9., 11., 12., 14., 15., 19. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 10. pontja a következõ o) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
külföldi szolgálat:)
„o) Magyarországon kívül települõ, szövetségesi területen vagy légtérben mûködtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében végzett külföldi szolgálatteljesítés.”

2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az illetmény megállapítására vonatkozó munkáltatói jogkört az állományilletékes parancsnok gyakorolja.
(2) Az illetmény-megállapítás munkáltatói jogkörét
az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi
szervének vezetõje gyakorolja, ha a megállapításra kerülõ
illetményelemre való jogosultság, illetve annak mértéke,
összege törvényben, illetve rendeletben – az állományilletékes parancsnok mérlegelési jogkörétõl független módon –
meghatározott. E rendelkezés nem alkalmazható a személyügyi szerv vezetõje illetményének megállapítására.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéstõl eltérõen a miniszter állapítja meg az illetményét
a) a HVKF-nek és helyettesének,
b) a KNBSZ fõigazgatójának és helyettesének,
c) a HM szervezeti és mûködési szabályzata szerinti
HM szervek vezetõinek,
d) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetõjének, és
e) a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetõinek.
(4) Ha – az áthelyezést kivéve – a szolgálati viszony
módosítását követõen az állomány tagja távolléti díjba tartozó illetményelemeinek mértéke változatlan, az utolsó illetmény-megállapítás marad érvényben.

7. szám

(5) A szolgálati viszony megszûnésével, megszüntetésével összefüggõ járandóságok megállapításakor az
(1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.
(6) Illetmény-megállapításnak nem minõsülõ illetményváltozásról szóló értesítés kiadására vonatkozó munkáltatói jogkört az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetõje gyakorolja.”

3. §
Az R. 11. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A Hjt. 43. § (4) bekezdése, 59. § (5) bekezdése, 108. §
(1) bekezdés c) pontja, 205. § (3) bekezdése, 229. § (1) bekezdése és 230. § (4) bekezdése alkalmazásában különös
méltánylást érdemlõ egyéni érdeknek minõsül]
„d) ha az állomány tagja szolgálatteljesítési helyének
változása miatt a közös háztartásában élõ közeli hozzátartozók, élettársak együttes költözése következtében igazolhatóan egészségi állapotuk romlásának kockázata áll
fenn.”

4. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A munkáltatói döntés, jognyilatkozat – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – tartalmazza különösen
a) a munkáltatói jogkört gyakorló beosztásának megnevezését, és az irat jellegét,
b) az állomány tagjának nevét, rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, valamint a személyügyi nyilvántartásban kezelhetõ egyéb személyi adatát,
c) az eljárás tárgyát, a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését,
d) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek a munkáltatói
döntést megalapozzák,
e) a munkáltatói döntés hatálybalépésének idõpontját,
illetve idõtartamát,
f) indokolást, kivéve, ha az indokolási kötelezettséget
a Hjt. kizárja, és
g) a Hjt. 7. § (4) bekezdésének megfelelõ tartalmú tájékoztatást a jogorvoslatról.
(2) A Hjt. 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodást
az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott tartalommal a központi személyügyi szerv készíti elõ.”

5. §
Az R. 14. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(Kizárólag egyéni határozat vagy parancs hozható)
„e) az 1. § 10. pont i) alpontja szerinti vezénylés esetén.”
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6. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja havi illetményérõl kiadott illetmény-megállapításról szóló munkáltatói döntés a 13. §ban meghatározottakon túl tartalmazza különösen
a) az illetmény-megállapítás okának megnevezését,
a kapcsolódó munkáltatói döntés számát,
b) az illetmény-megállapítás alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését, szolgálati beosztás hiányában
a rendelkezési állományba tartozás tényét, a szolgálati beosztáshoz meghatározott elõmeneteli rendet, rendszeresített rendfokozatot, valamint – a Hjt. 123. § (4) bekezdés
d) és e) pontja szerinti eset kivételével – a besorolási osztályt és a besorolási kategóriát,
c) az állomány Hjt. 123. § (4) bekezdés a), c) vagy
f) pontjának hatálya alá tartozó tagja esetén az alapilletmény alapját képezõ besorolási osztály és besorolási kategória számát,
d) a Hjt. 123. § (4) bekezdés d) vagy e) pontjának hatálya alá, vagy a Hjt. 46. § (1) bekezdés f)–i), k)–s) és
u) pontja alapján rendelkezési állományba tartozó tagja
esetén az alapilletmény megállapításának alapját képezõ
konkrét jogszabályhelyre történõ utalást,
e) az alapilletmény szorzószámát és összegét,
f) a honvédelmi szolgálati díj szempontjából irányadó
szolgálati idõ tartamát, a fokozati vizsga szintjét, valamint
a honvédelmi szolgálati díj összegét,
g) a megállapított rendszeres illetménypótlék megnevezését, a pótlékra való jogosultság alapját, a pótlék mértékét
és összegét,
h) a megállapított rendszeres kiegészítõ illetmény megnevezését, mértékét és összegét,
i) az állomány tagját megilletõ egyes illetményelemek
együttes összegét, és
j) a megállapított besorolás szerinti illetményre való jogosultság kezdõ napját.”
(2) Az R. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szerzõdéses pályakezdõ esetén az (1) bekezdés
b) pontjának alkalmazása szempontjából a tervezett beosztását kell figyelembe venni.”

7. §
Az R. 20. §-a a következõ (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az állományba vételt követõen a honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetõje a szolgálatteljesítés
elsõ napján, de legkésõbb harminc napon belül – a Hjt.
92. §-ára figyelemmel – megállapítja a szolgálati idõ kezdõ napját.
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(4) A (3) bekezdés szerint megállapított szolgálati idõ
kezdõ nap módosítására hivatalból vagy az érintett személy kezdeményezésére a Hjt. 92. §-ára figyelemmel kerülhet sor. A szolgálati idõ kezdõ napjának módosítására
a) az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetõje, vagy annak hiányában a központi
személyügyi szerv vezetõje jogosult,
b) a központi személyügyi szerv vezetõje jogosult
a honvédelmi szervezet személyügyi szervének vezetõje
és az állományilletékes parancsnok esetén,
c) a HVKF jogosult a központi személyügyi szerv vezetõje esetén, és
d) a miniszter jogosult a HVKF, a KNBSZ fõigazgatója,
valamint a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetõi esetén.”

8. §
Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) Szerzõdéses állományba vétel, hivatásos állományba visszavétel, valamint a Hjt. 32. § (2) bekezdése
szerinti állományba vétel során – ha a Hjt. eltérõen nem
rendelkezik – a korábbi hivatásos katonai, szerzõdéses-,
önkéntes tartalékos-, továbbszolgáló-, vagy sorkatonai
szolgálat alatt megszerzett rendfokozatnál alacsonyabb
rendfokozat is megállapítható.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a Hjt. 32. §
(1) bekezdés e) pontja alapján áthelyezett személy – Hjt.
40. § (2) bekezdése szerint megállapított – rendfokozata
nem lehet magasabb, mint tervezett beosztásának rendszeresített rendfokozata.”

9. §
(1) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó iskolai
végzettséget, továbbá a szakképzettséget, a szakképesítést, a szakképzettséget vagy szakképesítést helyettesítõ
képzettséget (a továbbiakban együtt: szakképzettség),
egyéb képzettségi követelményeket, valamint egészségi
korlátozásokat és pszichikai alkalmassági követelményeket a 2. melléklet határozza meg. A fizikai alkalmassági
követelményeket a honvédek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló jogszabály tartalmazza.”
(2) Az R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 2. mellékletben a pszichikai alkalmassági követelmények, valamint a fegyvernemi és a munkaköri korlátozások meghatározására használt kódokra és rövidítésekre a honvédek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló jogszabályt kell alkalmazni.”
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10. §

Az R. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § Speciális beosztásból általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztásba történõ áthelyezéskor
a) a viselt rendfokozatban eltöltött várakozási idõ a maximális várakozási idõt nem haladhatja meg, és
b) az állomány tagjának viselt rendfokozata – az áthelyezést megelõzõen – nem lehet alacsonyabb, mint az általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztás rendszeresített
rendfokozata.”

11. §
Az R. 45. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 21. § (1) bekezdését állománycsoport-váltás során is alkalmazni kell.”

12. §
Az R. 16. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„16. Vezénylés szolgálati feladat ellátására és képzésre
51. § (1) A halaszthatatlan szolgálati feladat kivételével
az állomány tagját a Hjt. 49. §-a szerinti vezénylésrõl annak kezdete elõtt legkésõbb tíz nappal tájékoztatni kell.
(2) Szolgálati feladat ellátására történõ vezénylésnek
minõsül a kötelékben történõ feladat-végrehajtás esetét kivéve, ha a honvédségi szervezet vagy annak önálló szervezeti eleme a szolgálati feladatát a szolgálatteljesítés helyétõl eltérõ helységben hajtja végre.
(3) Az állomány tagjának a Hjt. 42. § (2) bekezdés a) és
g) pontja szerinti hazai képzésre történõ vezénylése kizárólag az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történhet. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezénylés
esetén az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítés a képzés
azon idõtartamára vonatkozik, amely a vezényelt személyes megjelenési kötelezettségével jár.
(4) A Hjt. 42. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, 30 napot meg nem haladó vezénylés esetén – ideértve
az azonos és más helységbe történõ vezénylést is – a munkáltató döntésérõl az egyes költségtérítésekrõl szóló miniszteri rendelet szerinti kiküldetési rendelvény készül.”

13. §
Az R. 52. és 53. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„52. § (1) Az állomány tagját a Hjt. 55. §-a szerint megbízni a szolgálatteljesítési helyén lehet.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha az állomány tagjának
tervezett megbízása nem a szolgálati beosztása szerinti
szolgálatteljesítési helyén történik, a megbízást elrendelni
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a megbízás helyére történõ, a Hjt. 49. §-a szerinti vezényléssel egyidejûleg lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a megbízásra a vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkört gyakorló jogosult.
53. § (1) Az állomány általános elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltõ tagját állománycsoporton
belül a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettõvel magasabb, vagy azonos rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(2) Az állomány speciális elõmeneteli rendbe tartozó
szolgálati beosztást betöltõ tagját állománycsoporton belül
a) a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettõvel magasabb, vagy azzal azonos rendfokozattal rendszeresített, általános elõmeneteli rendbe, vagy
b) a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb kettõvel magasabb, vagy azzal azonos
rendfokozattal rendszeresített, speciális elõmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(3) A legénységi állomány tagját állománycsoporton
belül a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb kettõvel magasabb, vagy azzal azonos
rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával lehet
megbízni.”

14. §
(1) Az R. 69. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) Az állomány tagja által betölthetõ szolgálati beosztások általános megnevezését, az azokhoz tartozó rendszeresített rendfokozatot, a besorolási osztályt és kategóriát,
a lehetséges elõmeneteli rendet
a) a HM-ben, a miniszter irányítása alatt álló központi
hivataloknál, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél és a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságoknál a 4. melléklet,
b) a katonai szervezeteknél, a Honvédség rendelkezési
állományába tartozók esetében és a nem katonai oktatási
intézményeknél az 5. melléklet
határozza meg. A szolgálati beosztások megnevezése
a szolgálatteljesítés helyére, a szolgálati beosztás szakmai
jellegére, és funkciójára történõ és a katonai hagyományokon alapuló utalással kiegészíthetõ.
(2) A honvédelmi szervezet munkaköri jegyzékében
vagy állománytáblájában
a) a szakaszparancsnok,
b) a századparancsnok,
c) a zászlóaljparancsnok,
d) az ezredparancsnok,
e) a dandárparancsnok,
f) a dandárparancsnoknál magasabb szintû parancsnok, és
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g) az a)–f) pont szerinti vezetõkkel azonos szintû vezetõ
esetében – azonos állománycsoport esetén – a b)–g) pont
szerinti vezetõ rendfokozatánál eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatározni a helyettesítési feladatokat ellátó vezetõi szolgálati beosztásokra.”
(2) Az R. 69. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kezdõ vezetõi beosztások kivételével az altiszti
állománycsoportba tartozó vezetõ esetén a vezetõ rendfokozatánál eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatározni a helyettesítési feladatokat ellátó vezetõi szolgálati
beosztásra.”
(3) Az R. 69. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 4. és az 5. melléklet IV., V. és VI. besorolási osztályt megállapító táblázata határozza meg azon vezetõi
szolgálati beosztásokat,
a) amelyek tekintetében a Hjt. 43. § (2a) bekezdése alkalmazható,
b) ahol a Hjt. 99. § (2) bekezdése szerint rész-szolgálatteljesítés nem engedélyezhetõ,
c) amelyek tekintetében a Hjt. 110. §-a alapján vezetõi
pótszabadságra való jogosultság állhat fenn,
d) amelyek a Hjt. 123. §-a szerinti alapilletmény szempontjából vezetõi beosztásnak minõsülnek, és
e) amelyek tekintetében a Hjt. 131. § (2) bekezdés
c) pontja alkalmazható,
azzal, hogy az a)–e) pontban foglaltaktól eltérõen
a 4. melléklet E) pontjához tartozó táblázat VII. besorolási
osztálya, valamint G) és H) pontjához tartozó táblázata
„(V)” toldattal határozza meg a vezetõi szolgálati beosztásokat.”
(4) Az R. 69. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Hjt. 123. § (4) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott felsõvezetõi szolgálati beosztások, valamint
a vezénylõ zászlósi beosztások besorolását a 4. melléklet
A) pont II. és III. pontjához tartozó táblázat alapján a munkaköri jegyzékben, valamint az 5. melléklet A) és B) pontjához tartozó táblázat alapján az állománytáblában kell
megjeleníteni.”

15. §
Az R. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) A Hjt. 123. § (2) bekezdése alapján a szolgálati beosztásokat a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint
kell a Hjt. 5. melléklete szerinti besorolási osztályokba besorolni.
(2) A (3) és a (4) bekezdésbe nem tartozó, Magyarországon települõ honvédségi szervezet, a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minõsülõ köznevelési intézmény munkaköri jegyzékében, állománytáblájában, továbbá a Magyarországon települõ kato-
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nai szervezethez vezényelt állományra vonatkozó állománytáblában szereplõ
a) beosztotti szolgálati beosztás az I. besorolási osztályba,
b) vezetõi szolgálati beosztás a IV. besorolási osztályba
tartozik.
(3) A HM (4) bekezdésbe nem tartozó hivatalának,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (5) bekezdésbe nem
tartozó szervezeti elemei, a Tábori Lelkészi Szolgálat,
a Honvédség középszintû vezetõ szerve, a Honvédség
hadrendje szerinti más magasabb szintû parancsnokság
jogállású – az (5) bekezdésbe nem tartozó – honvédségi
szervezet, a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve munkaköri jegyzékében, állománytáblájában, továbbá az NKE-hez vezényelt állományra vonatkozó állománytáblában szereplõ
a) beosztotti szolgálati beosztás a II. besorolási osztályba,
b) vezetõi szolgálati beosztás az V. besorolási osztályba
tartozik.
(4) A HM, a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, a Honvédség központi pénzügyi- és számviteli-, ingatlanfenntartási- és -üzemeltetési, logisztikai-, valamint
központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,
a Honvédség beszerzési feladatokat ellátó szervezete munkaköri jegyzékében, továbbá a KNBSZ állománytáblájában szereplõ
a) beosztotti szolgálati beosztás a III. besorolási osztályba,
b) vezetõi szolgálati beosztás a VI. besorolási osztályba
tartozik.
(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az 1. §
10. pont b), c), h), j) és m) alpontja szerinti tevékenységhez
kötõdõen vagy a Magyarországon települõ honvédségi
szervezet külföldön mûködõ szervezeti eleménél létrehozott szolgálati beosztás, ha azt az állomány tagja szolgálati
érdekbõl, tartós külföldi szolgálatra vezénylés keretében
külföldön látja el, a VII. besorolási osztályba tartozik.”

16. §
Az R. a következõ 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja – ha
a viselt rendfokozata megegyezik a beosztásához rendszeresített rendfokozattal – a kötelezõ várakozási idõ lejártát
követõen egy rendfokozattal magasabb rendszeresített
rendfokozatú beosztásba nevezhetõ ki.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Hjt. 83. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a tiszti és az altiszti állomány tagja akkor nevezhetõ ki
a) kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztásba, ha
a viselt rendfokozata – a kinevezést megelõzõen – a tervezett kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztás alacsonyabb rendfokozatával azonos,
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b) speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztásba, ha
a viselt rendfokozata – a kinevezést megelõzõen – legfeljebb kettõvel alacsonyabb, mint a tervezett speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztás rendszeresített rendfokozata.
(3) A legénységi állomány tagja – állománycsoporton
belül – a beosztásához rendszeresített rendfokozathoz képest két rendfokozattal magasabb rendszeresített rendfokozatú beosztásba is kinevezhetõ.”

17. §
Az R. 93. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A tisztesi állomány tagjának elõléptetése vagy kinevezése esetén az egy éven belül készített teljesítményértékelése figyelembe vehetõ.
(6) A Hjt. 83. § (5) bekezdése szerinti kinevezéshez a kinevezés évében készített, legalább „B” teljesítményszintû
teljesítményértékelés szükséges.”

18. §
Az R. a következõ 94/A. és 94/B. §-sal egészül ki:
„94/A. (1) Ha a tiszti vagy az altiszti állomány tagjáról
a tárgyévben éves teljesítményértékelés nem készíthetõ,
akkor elõmenetelének tervezése érdekében az értékelõnek
a teljesítményértékelési eljárás során rögzítenie kell
a) a tárgyévet megelõzõ évi teljesítményértékelés során
a 7. melléklet I–III. pontja szerinti értékelési szempontok
vonatkozásában elért eredményt,
b) a teljesítményértékelés elmaradásának okát, és
c) a 94/B. § (2) bekezdése szerinti helyõrségeket.
(2) Ha a tiszti vagy az altiszti állomány tagjáról már
a tárgyévet megelõzõ évben sem készült teljesítményértékelés, akkor elõmenetelre a tárgyévben nem tervezhetõ.
(3) Az (1) bekezdés szerint végrehajtott eljárás során
készített dokumentum az elõmenetel tervezés során figyelembe vehetõ, de a tárgyévet követõ évben az egyes értékelési szempontok vonatkozásában elért eredményt már
nem lehet figyelembe venni.
94/B. § (1) A teljesítményértékelés eredményét az elõmenetel szempontjából csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az állomány tagja eredményesen teljesítette az értékelési idõszakra vonatkozóan a fizikai állapotfelmérést és végrehajtotta az éves kiképzési feladatokat.
(2) A teljesítményértékelésben a tiszti és az altiszti állomány tagja megjelölheti azokat a helyõrségeket, amelyeket elõmenetelének tervezése során elõnyben részesít.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány egybefüggõen egy évet meghaladó külföldi szolgálatot teljesítõ tagjának külföldi szolgálata alatt készült teljesítményértékelésénél a külföldi szolgálat megkezdésének idõpontját
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megelõzõ egy éven belül teljesített fizikai állapotfelmérést
és éves kiképzési feladatokat kell figyelembe venni.”

19. §
Az R. 96. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozást a tábornoki
vagy ezredes, valamint a fõtörzszászlós rendfokozattal
rendszeresített szolgálati beosztásba kiválasztottak esetén
nem kell alkalmazni.”

20. §
Az R. 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„103. § (1) A központi személyügyi szerv a szakmai felelõsökkel együttmûködve a beérkezett jelöltválasztások
alapján elvégzi az elõmenetelre tervezett jelöltek üres
szolgálati beosztásokhoz történõ hozzárendelését.
(2) A Hjt. 83. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén
– figyelemmel a Hjt. 105. §-ára – a Hjt. 83. § (2) bekezdés
a) pontja szerint megfelelõ betölthetõ magasabb beosztásnak minõsül az a szolgálati beosztás, amely
a) a központi elõmenetel tervezés során feltölthetõ beosztásként volt megjelölve, és
b) az adott beosztásra nem volt megfelelõ jelölt.”

21. §
Az R. V. Fejezete a következõ 30/A. alcímmel egészül ki:
„30/A. Fokozati vizsga
107/A. § Fokozati vizsga szempontjából nem vezetõi
beosztás az a beosztás, amely esetében a Hjt. 5. melléklete
szerint az alapilletmény az I., a II., vagy a III. besorolási
osztály szerint kerül megállapításra.
107/B. § (1) Fokozati vizsgára kötelezett a tiszti és az altiszti állomány
a) százados, õrnagy vagy alezredes, valamint fõtörzsõrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásban szolgálatot teljesítõ tagja, ha a viselt
rendfokozata azonos a beosztása rendszeresített rendfokozatával, és
b) százados, õrnagy vagy alezredes, valamint fõtörzsõrmester, zászlós vagy törzszászlós rendfokozatú tagja, ha
a viselt rendfokozata magasabb, mint a beosztásához rendszeresített rendfokozat.
(2) Az (1) bekezdést a Hjt. 46. § (1) bekezdés a), c) vagy
d) pontja szerint rendelkezési állományban lévõkre is alkalmazni kell.
(3) A tiszti és az altiszti állomány tagja a viselt rendfokozatának és beosztásának megfelelõ vizsgát tesz.
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(4) A legénységi állomány tagja viselt rendfokozatától
és beosztásától függetlenül fokozati vizsgára kötelezett.
107/C. § (1) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b),
e)–i) vagy k)–u) pontja szerint rendelkezési állományba
tartozó tagjának nem vezetõi beosztásba történõ áthelyezésekor – a vizsgakötelezettség megállapítása érdekében –
a Hjt. 85/A. § (8) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Nem áll fenn a 107/B. § szerinti vizsgakötelezettség
az állomány tagjával szemben, ha
a) a Hjt. 46. § (1) bekezdés b), e)–i) vagy k)–u) pontja
szerint került rendelkezési állományba, a rendelkezési állományba helyezéssel egyidejûleg, annak idõtartama alatt,
b) a Hjt. 57. §-a alkalmazására kerül sor, annak idõtartama alatt,
c) az a) pont hatálya alá nem tartozó, egy évet meghaladó külföldi szolgálatra vezényelték, annak idõtartama
alatt,
d) a szolgálati viszonya megszüntetésére elkezdõdött
az eljárás, vagy
e) a Tábori Lelkészi Szolgálat tagja.
(3) A vizsgakötelezettség alapjául szolgáló idõbe nem
számítható be a Hjt. 46 § (1) bekezdés j) pontja szerinti
rendelkezési állomány idõtartama.
107/D. § (1) A fokozati vizsgát az állomány
a) tiszti és altiszti tagja esetében a Katonai Vizsgaközpont,
b) legénységi tagja esetében a honvédségi szervezetének vezénylõ zászlósa által vezetett vizsgabizottság
hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsga végrehajtása esetén a Katonai Vizsgaközpont parancsnoka vagy
a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka – a Katonai Vizsgaközpont által felkészített – vizsgafelügyelõt jelöl ki.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgabizottság
elnöke a honvédségi szervezet vezénylõ zászlósa, tagjai
a vezénylõ zászlós javaslata alapján az állományilletékes
parancsnok által az altiszti állományból kijelölt kettõ fõ.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – a honvédségi szervezetek személyügyi
szerveivel történt egyeztetést követõen – minden év január
20-ig megküldi az adott évben fokozati vizsgára kötelezett
tisztek és altisztek névsorát a Katonai Vizsgaközpont részére. Az adott évben fokozati vizsgára kötelezett legénységi állomány névsorát a honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 1-jéig küldi meg a honvédségi szervezet vezénylõ zászlósa részére.
(5) A honvédségi szervezet személyügyi szerve minden
év február 15-ig – a helyben szokásos módon – kiértesíti
az adott évben fokozati vizsgára kötelezetteket.
(6) A legénységi állomány fokozati vizsgáit és a vizsgára történõ felkészítését a honvédségi szervezet vezénylõ
zászlósa szervezi meg.
107/E. § (1) Az állomány fokozati vizsgára kötelezett
tagja a Hjt. 85/A. § (6) bekezdése szerinti kérelmét legké-
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sõbb a vizsgakötelezettség éve november 20. napjáig
nyújthatja be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidõ jogvesztõ.
(3) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjára
vonatkozó döntését a benyújtott kérelmen hozza meg.
107/F. § (1) A fokozati vizsgán elért eredményt %-os
formában kell mérni.
(2) A tiszti és az altiszti állomány tagja sikeres fokozati
vizsgát tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot,
c) III. fokozat esetén a 70%-ot, és
d) IV. fokozat esetén a 75%-ot
eléri vagy meghaladja.
(3) A legénységi állomány tagja sikeres fokozati vizsgát
tesz, ha eredménye
a) I. fokozat estén az 50%-ot,
b) II. fokozat esetén a 60%-ot, és
c) III. fokozat esetén a 70%-ot,
eléri vagy meghaladja.
(4) Fokozati vizsga évente egy alkalommal tehetõ,
amely sikertelen vizsga esetén az adott évben egyszer
megismételhetõ.
(5) Sikertelennek minõsül a vizsga az állomány tagja
igazolatlan távolmaradása esetén is.
(6) A fokozati vizsgák eredményét legkésõbb a vizsga
évének november 15. napjáig a KGIR-ban rögzíteni kell.”

22. §
Az R. VI. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:
„VI. FEJEZET
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDÕ
31/A. A szolgálatteljesítési idõ beosztása
117/A. § (1) A szolgálatteljesítési idõt munkanapokra
kell beosztani, ennek során ki kell jelölni a szolgálatteljesítési idõ napi kezdõ- és befejezõ idõpontját. A szolgálatteljesítési idõ beosztása során minden olyan nap munkanapnak számít, amely nem az állomány tagjára irányadó heti
pihenõnap vagy munkaszüneti nap.
(2) A szolgálatteljesítési idõ beosztását az állomány tagjával – a 120. § (4) bekezdése kivételével – legalább öt
nappal korábban, legalább egy hétre elõre, a helyben szokásos módon kell közölni. A munkáltatói jogkört gyakorló
olyan idõbeosztást is meghatározhat, amelyet eltérõ idõbeosztás közlése hiányában alkalmaz.
(3) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a (2) bekezdés
szerint idõbeosztást nem közölt, az utolsó idõbeosztás
az irányadó.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálatteljesítési
idõ adott napra vonatkozó beosztását – továbbá szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén a heti pihenõnap kijelölését – elõre nem látható körülmény esetén legalább
kettõ nappal korábban módosíthatja. A módosítást az állomány tagjával a helyben szokásos módon kell közölni.
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31/B. A pihenõidõre vonatkozó egyes szabályok
117/B. § (1) A napi pihenõidõt – a 120. § (2) bekezdés
b) pontja kivételével – a szolgálatteljesítés kezdetétõl számított huszonnégy órás idõszakon belül, egybefüggõen
kell biztosítani.
(2) A 120. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, illetve a Hjt.
107. §-a szerinti kötelezõ pihenõidõ napjára nem lehet szabadnapot, szabadságot kiadni. A 120. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti pihenõidõ napjára ezen kívül heti pihenõnapot sem lehet kijelölni.
32. A szolgálatteljesítési idõkeretre vonatkozó egyes
szabályok
118. § (1) Szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén az állományilletékes parancsnok a Hjt. 94. § (1) bekezdése szerinti szempontokra figyelemmel határozza meg
a szolgálatteljesítési idõkeret idõtartamát és a heti szolgálatteljesítési idõ mértékét.
(2) Éves szolgálatteljesítési idõkeret az állomány azon
tagja esetén állapítható meg, aki honvédelmi érdeket szolgáló, folyamatosan mûködõ rendszerek kezelésére, biztosítására rendszeresített szolgálati beosztást tölt be.
(3) A heti szolgálatteljesítési idõhöz kapcsolódó számított napi szolgálatteljesítési idõt a 9. melléklet határozza
meg.
119. § (1) A szolgálatteljesítési idõkeretben teljesítendõ
szolgálatteljesítési idõt órában kell meghatározni úgy,
hogy az idõtartamára esõ munkanapok számát meg kell
szorozni a számított napi szolgálatteljesítési idõvel.
(2) A szolgálatteljesítési idõkeret meghatározása során
minden olyan nap munkanapnak számít, amely nem a Hjt.
101. § (3) bekezdése és 102. § (4) bekezdése szerinti heti
pihenõnap, valamint nem munkaszüneti nap.
(3) A szolgálatteljesítési idõkeret kezdõ és befejezõ idõpontját legkésõbb a szolgálatteljesítési idõkeret idõtartamát érintõ elsõ szolgálatteljesítési idõbeosztás közlésekor
kell közölni.
(4) Szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén
a) a szolgálatteljesítési idõ beosztása a 117/A. § (1) bekezdésén túl az állomány tagjára irányadó heti pihenõnapok kijelölését is tartalmazza, és
b) a munkáltatói jogkört gyakorló nem köteles minden
munkanapra szolgálatteljesítési idõt beosztani.
(5) Illetménynélküli szabadság igénybevétele esetén –
ha az idõkeret tartama nem szakadt meg – az idõkeretben
teljesítendõ szolgálatteljesítési idõt az illetménynélküli
szabadság idõtartamára esõ munkanapok és a számított
napi szolgálatteljesítési idõ szorzatával csökkenteni kell.
119/A. § (1) A számított napi szolgálatteljesítési idõnek
a nyolc órához viszonyított arányával szorozva kell teljesítettként figyelembe venni a nem tényleges munkaköri feladatellátást jelentõ igénybevétel – így különösen a kiképzési foglalkozás, a fizikai állapotfelmérés, az alkalmassági
vizsgálat, a képzésen történõ részvétel, a vezénylés alapján
ellátott szolgálati feladat – idõtartamát, kivéve az õr-,
ügyeleti, laktanyai készenléti szolgálatot és a gyakorlatot.

7. szám

(2) A számított napi szolgálatteljesítési idõvel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra esõ
a) õr-, ügyeleti és laktanyai készenléti szolgálat,
b) a Hjt. 107. §-a szerinti pihenõidõ,
c) gyakorlat,
d) szabadság, szabadnap, továbbá szolgálatteljesítési
kötelezettség alóli mentesülés,
e) egészségügyi szabadság és
f) a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti illetmény visszatartását megalapozó távollét idõtartamát.
(3) Nem lehet teljesítettként figyelembe venni a jogellenes távollét és az illetmény nélküli szabadság idejét.
(4) Az állomány tagjával a szolgálatteljesítési idõkeret
idõtartamának lejártával az (1)–(3) bekezdés szerint el kell
számolni. Ha elszámolásra vonatkozó jogszabály eltérõen
nem rendelkezik, a kifizetés legkésõbb az idõkeret idõtartamának lejártát követõ hónapra járó illetménnyel egy idõben esedékes.
(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szolgálatteljesítési idõkeretbõl nem teljesített idõ az illetményre való
jogosultságot nem érinti.
(6) A szolgálatteljesítési idõkeret tartama annak lejárta
elõtt megszakad
a) a szolgálati viszony megszûnésének, megszüntetésének, szünetelésének,
b) a szolgálatteljesítési idõkeret befejezõ idõpontján túlhaladó idõtartamú illetmény nélküli szabadság igénybevételének,
c) a szülési szabadság igénybevételének,
d) a Hjt. 46. § (1) bekezdés a)–e), g)–j), k)–m), p),
r)–u) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés,
e) a szolgálatteljesítési idõkeret változásával vagy mellõzésével járó beosztásba helyezés, illetve más honvédelmi szervezethez történõ áthelyezés, kinevezés, és
f) a Hjt. 55. §-a szerinti megbízás
kezdõ napjával.
(7) A szolgálatteljesítési idõkeret megszakadása esetén
az állomány tagjával – az idõkeret tartamának kezdõ idõpontjától a megszakadásig eltelt, 119. § (2) bekezdése szerinti munkanapok száma és a számított napi szolgálatteljesítési idõ szorzata alapján – e § szerint el kell számolni.
120. § (1) Váltásos rendszerben kell foglalkoztatni
az állomány tagját
a) folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett
szolgálati beosztás esetén, valamint
b) készenléti jellegû szolgálati beosztás esetén akkor, ha
az állomány tagjának szolgálati beosztásából adódó munkaköri feladata õr-, ügyeleti vagy laktanyai készenléti
szolgálat ellátása.
(2) Váltásos rendszerben a szolgálatteljesítési idõ beosztásával lehetõség szerint egyenletes, ismétlõdõ rendet
kell kialakítani azzal, hogy
a) a szolgálat ellátására alkalmanként tizenkettõ vagy
huszonnégy óra szolgálatteljesítési idõt lehet beosztani,
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b) az állomány tagja részére huszonnégy órás szolgálatellátást követõen legalább huszonnégy óra pihenõidõt kell
biztosítani, és
c) a szolgálatteljesítési idõkeret idõtartama alapulvételével a szolgálat ellátására beosztott szolgálatteljesítési
idõnek lehetõség szerint egyharmada esik huszonkettõ és
hat óra közé.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a legfeljebb beosztható szolgálatteljesítési idõ a Hjt. 96. § (1a) bekezdés
b) pontja szerinti tevékenységek idõtartamával – a (2) bekezdés b) pontja szerinti pihenõidõ terhére – szükség szerint, de alkalmanként legfeljebb 2,5 órával meghosszabbítható.
(4) Váltásos rendszerben – a 117/A. § (2) bekezdésétõl
eltérõen – a szolgálatteljesítési idõ beosztását az állomány
tagjával legalább tíz nappal korábban, legalább egy hónapra elõre a helyben szokásos módon közölni kell.
(5) Váltásos rendszerben – ha az adott szolgálat kezdete
munkaszüneti napra vagy pihenõnapra esik – a szolgálat
ellátására beosztott szolgálatteljesítési idõ teljes elszámolása szempontjából a szolgálat kezdõnapja az irányadó.
32/A. Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
120/A. § (1) Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
Hjt. 105. §-a szerinti besorolását, a szolgálatok fõ típusait
a 15. melléklet tartalmazza. A honvédségi szervezetek
a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésükben a 15. mellékletben meghatározott elnevezések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek között feltüntetett szövegrésszel utalhatnak. Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat jellegét, valamint fel kell tüntetni, hogy az mely szolgálattípusba sorolható.
(2) Az õr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából
vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az õr-, illetve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás
idejére a szolgálat jellege õr-, illetve ügyeleti szolgálatra
változik.
120/B. § (1) Az õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok
szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz
nappal az esedékesség elõtt közölni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérni kizárólag különösen indokolt, a feladatellátást közvetlenül veszélyeztetõ esetben lehet.
(3) Ha a Hjt. 107. § (3) bekezdése szerinti pihenõidõ
nem munkanapra esik, az állomány tagja részére a szolgálatot követõ elsõ munkanapon – a pihenõidõ ellentételezéseként – egy nap szolgálatmentességet kell engedélyezni.
33. Rész-szolgálatteljesítés
121. § (1) Az állomány tagja a rész-szolgálatteljesítés
engedélyezésére irányuló kérelmét az állományilletékes
parancsnoknak nyújthatja be. Ha az állomány tagja a kérelem benyújtásakor a Hjt. 116. § (1) bekezdése szerinti illetmény nélküli szabadságot vesz igénybe, a kérelmet az illetmény nélküli szabadság igénybevételének megszûnése
elõtt legalább hatvan nappal kell az állományilletékes parancsnoknak benyújtani.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a gyermek harmadik életéve – három vagy több gyermek esetén ötödik életéve – betöltésének idõpontját,
b) tájékoztatást arról, hogy a rész-szolgálatteljesítés kérelmezésére jogosító gyermeke után a másik szülõ illetménynélküli szabadságot, vagy rész-szolgálatteljesítést
igénybe vesz-e, és
c) a szolgálatteljesítési idõ egyenlõtlen beosztására vonatkozó javaslatot, ha az állomány tagja annak engedélyezését kezdeményezi.
(3) A Hjt. 99. § (4) és (7) bekezdése esetén az illetmény
nélküli szabadság megszüntetésével egyidejûleg az állomány tagjának a Hjt. 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti
rendelkezési állományba helyezése megszûnik.
122. § Rész-szolgálatteljesítés esetén a túlszolgálat
évenként teljesíthetõ maximális idõtartamára az idõarányosság elvét kell alkalmazni.
34. Szabadság megállapítása, kiadása
123. § (1) A Hjt. 109. és 110. §-a szerinti szabadságot
az állományilletékes parancsnok, vagy az általa kijelölt
szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes állapítja meg és
adja ki.
(2) A Hjt. 109. § (4) bekezdése szerinti pótszabadságra
való jogosultságot a 10. melléklet szerint kell megállapítani. A pótszabadságra való jogosultság megállapításakor
a pótszabadság mértékébe be kell számítani azokat a napokat, amelyeken az állománynak a kondicionáló-kiképzési,
valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjérõl szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti tagja a HM
rendelet 4. és 5. §-a alapján kondicionáló-kiképzési rendezvényen vett részt.
(3) Szolgálatteljesítési idõkeret alkalmazása esetén
a szabadságot úgy kell kiadni, hogy
a) a szabadság idõtartama legalább egy olyan munkanapot magába foglaljon, amelyet szolgálatteljesítési kötelezettség érint,
b) annak kezdõnapja szolgálatteljesítési kötelezettséggel érintett munkanapot követõ munkanap, és
c) annak befejezõ napja szolgálatteljesítési kötelezettséggel érintett munkanapot megelõzõ munkanap.
(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérõen, ha a 120. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti, illetve a Hjt. 107. §-a szerinti kötelezõ pihenõidõ munkanapra esik, akkor az azt követõ munkanap a szabadság kezdõnapja.
(5) A szolgálatteljesítési idõ beosztásának a 120. §
(2) és (3) bekezdése szerinti rendjét a szabadság kiadására
tekintet nélkül fenn kell tartani.
35. Túlszolgálat
124. § (1) Túlszolgálat csak a szolgálatteljesítési idõbeosztás szerinti szolgálatteljesítési idõn kívül esõ idõre és
alkalmanként legalább egy óra idõtartamban rendelhetõ el.
(2) A túlszolgálat elrendelésére és a túlszolgálatért járó
ellentételezés megállapítására az állományilletékes

494

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

parancsnok vagy az általa elõzetesen írásban kijelölt szolgálati elöljáró, hivatali felettes jogosult.
(3) A túlszolgálatot – annak teljesítését megelõzõen –
írásba foglalt munkáltatói döntéssel kell elrendelni.
A munkáltatói döntést az érintettel a túlszolgálat megkezdése elõtt legalább huszonnégy órával korábban, ha a szolgálati érdek ezt nem teszi lehetõvé, akkor a túlszolgálat elrendelését követõ lehetõ legrövidebb idõn belül közölni
kell.
(4) A Hjt. 103. § (8) bekezdése szerinti rendkívüli esetben a túlszolgálat a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõ
módon is elrendelhetõ, azonban utólag ebben az esetben is
haladéktalanul írásba kell foglalni a túlszolgálatra vonatkozó munkáltatói döntést.
(5) A túlszolgálatot elrendelõ munkáltatói döntésben
a túlszolgálathoz kapcsolódó valamennyi lényeges adatot
és körülményt meg kell jelölni, így különösen a túlszolgálatot teljesítõ személy nevét, rendfokozatát, személyügyi
törzsszámát, a túlszolgálat célját, kezdetét és idõtartamát.
(6) Az állomány tagja részére túlszolgálat elrendelése
esetén is biztosítani kell a Hjt. 101. § (1) bekezdése szerinti
minimális pihenõidõt.
125. § A Hjt. 103. § (7) bekezdése szerint a naptári
évenként teljesíthetõ túlszolgálat felsõ határa személyenként négyszázötven óra.
126. § (1) A Hjt. 247/H. §-a szerinti ellentételezés
a 124. § szerinti feltételeknek megfelelõ módon elrendelt
túlszolgálatért jár.
(2) A túlszolgálat ellentételezésekor a Hjt. 247/H. §
(2) bekezdése szerinti harminc napos határidõre tekintettel
az alkalmanként kiadott szabadidõ az állomány tagja napi
szolgálatteljesítési idejénél rövidebb idõtartamú is lehet.
35/A. Mentesülés a szolgálatteljesítési kötelezettség
alól
126/A. § (1) A vért adónak véradásonként két nap szolgálatmentességet kell engedélyezni, amelyet a véradást
követõen közvetlenül részére biztosítani kell.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a szolgálatmentesség
a véradást követõ két hónapon belül is kiadható az érintett
kérelmére, vagy, ha azt szolgálati érdek indokolja.
(3) Az állomány tagja részére az (1) bekezdés alapján
engedélyezhetõ szolgálatmentesség mértéke naptári évenként nõk esetében a nyolc napot, férfiak esetében a tíz napot nem haladhatja meg.
126/B. § (1) Ha a Hjt. 108. § (2) bekezdése alapján
a honvédelmi szervezet teljes állománya mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, az állományilletékes parancsnok – illetve a 3. § (1) bekezdése szerinti szervezet
kivételével a HM állományának azon tagja esetén, aki nem
a Honvéd Vezérkarnál teljesít szolgálatot, a HM KÁT –
egyidejûleg köteles a szükséges intézkedéseket megtenni
a honvédelmi szervezet alapvetõ feladatellátásának biztosítására.
(2) Az állományilletékes parancsnok a Hjt. 108. §
(2) bekezdése alapján történõ szolgálatteljesítési kötele-
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zettség alóli mentesítést lehetõség szerint tíz nappal az esedékesség elõtt rendeli el.
(3) Az állományilletékes parancsnok a szolgálati feladatellátás alóli mentesítéssel egyidejûleg rendelkezhet
a szolgálati helyen történõ megjelenésrõl is.”

23. §
Az R. 174. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A minõsítõ és a fokozati vizsga eredménye
a KNBSZ saját személyügyi nyilvántartásában kerül rögzítésre. Honvédségi szervezethez történõ áthelyezés esetén az utolsó érvényes minõsítõ vizsga pontszámát, valamint a fokozati vizsga szintjét és a vizsga letételének idõpontját kell a központi személyügyi nyilvántartó rendszerben feltüntetni.”

24. §
Az R. 271. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a honvéd altiszt-jelölt az ágazat vagy szakmairány szerinti tanulmányai során az egyes tantárgyak harmadik tanulmányi félévkor történõ zárasakor legalább kettõ tantárgyból elégtelen osztályzattal rendelkezik, az a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítésének minõsül.”

25. §
Az R. 278. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„278. § A 90. § (2) bekezdésétõl eltérõen az általános
elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban szolgálatot teljesítõ fõhadnagyok 2017. június 30-ig egy évvel
a fõhadnagyi rendfokozatba történõ elõléptetést követõen
minõsítõ vizsgára jelentkezhetnek.”

26. §
Az R. 285. és 286. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„285. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 29. § j) pontjával
megállapított 112. § (1) bekezdését azokra a tanulmányi
szerzõdésekre és vezénylésekre is alkalmazni kell, amelyek esetében a megtérítési kötelezettség 2015. július 1-je
után válik esedékessé.
286. § A Hjt. 247/G. § (6) bekezdését az állomány Hjt.
46. § (1) bekezdés g), i), k), vagy p) pontja szerinti rendelkezési állományban lévõ tagjára kell alkalmazni.”
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27. §

Az R.
1. 1. § 6. pontjában az „és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szövegrész helyébe az „ , a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minõsülõ
köznevelési intézmény és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat”,
2. 1. § 7. pont b) alpontjában a „honvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
a „miniszter”,
3. 1. § 10. pont m) alpontjában a „területen, és” szövegrész helyébe a „területen,”,
4. 1. § 10. pont n) alpontjában a „részvétel” szövegrész
helyébe a „részvétel, és”,
5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „kijelölt” szövegrész
helyébe a „HVKF által kijelölt”,
6. 3. § (2) bekezdés e) pontjában az „r)–t)” szövegrész
helyébe az „r)–u)”,
7. 3. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés f) pontja”
szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés d) pontja esetén,
továbbá a (2) bekezdés f) pontja”,
8. 3. § (3) bekezdésében a „miniszter fenntartása alá tartozó” szövegrész helyébe a „miniszter fenntartói irányítása alá tartozó”,
9. 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 1. melléklet”
szövegrész helyébe az „e rendelet, különösen az 1. melléklet”,
10. 8. § (2) bekezdésében a „javaslati lap” szövegrész
helyébe a „javaslati lap – a 6. § (2) bekezdése kivételével –”,
11. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „teljesítését, és”
szövegrész helyébe a „teljesítését”,
12. 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „fele van hátra.”
szövegrész helyébe a „fele van hátra, és”,
13. 14. § c) pontjában a „módosításáról, és” szövegrész
helyébe a „módosításáról,”,
14. 14. § d) pontjában a „során.” szövegrész helyébe
a „során, és”,
15. 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése”,
16. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „(1) bekezdés
d)–i) pontja szerinti elemek kezdõ naptól érvényes mértékét és összegét” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
e)–h) pontja szerinti elemeket”,
17. 17. § (2) bekezdés d) pontjában a „j) pontja” szövegrész helyébe az „i) pontja”,
18. 24. § (1) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény”,
19. 26. § (3) bekezdésében az „iskolai végzettség” szövegrész helyébe az „iskolai végzettség, szakképzettség”,
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20. 46. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kinevezés” szövegrész helyébe az „áthelyezés vagy kinevezés”,
21. 49. § (2) bekezdésében az „és t) pontja” szövegrész
helyébe a „ , t) és u) pontja”,
22. 59. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgálati viszonyt” szövegrész helyébe a „szolgálati viszonyt
– tábornok kivételével –”,
23. 61. § e) pontjában a „leszerelési segélyt” szövegrész
helyébe a „visszailleszkedési támogatást”,
24. 69. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdéstõl” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdéstõl”,
25. 69. § (7) bekezdésében a „honvédségi szervezetek”
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek”,
26. 69. § (7) bekezdésében az „(1)–(5) bekezdésre” szövegrész helyébe az „(1)–(6a) bekezdésre”,
27. 70. § (1) bekezdésében, 6. mellékletében, 10. melléklet elsõ és második táblázat B:1 mezõjében a „veszélynek” szövegrész helyébe a „kockázatnak”,
28. 79. § (1) bekezdés c) pontjában az „és q) pontja”
szövegrész helyébe a „ , q) és u) pontja”,
29. 87. § (1) bekezdés a) pontjában az „elõléptetésre”
szövegrész helyébe az „elõléptetésre vagy kinevezésre”,
30. 91. § (4) bekezdésében a „vizsga évét” szövegrész
helyébe a „vizsga évében és az azt”,
31. 92. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „beosztásokban” szövegrész helyébe a „beosztásokban, valamint
a rendszeresített rendfokozat elérését követõen speciális
elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban”,
32. 96. § (1) bekezdésében a „közötti idõszakban” szövegrész helyébe a „közötti, helyi tervezése minden év július 1-je és október 31-e közötti idõszakban”,
33. 96. § (4) bekezdésében az „idõponttal azonos” szövegrész helyébe az „idõponttal – a 99. § (1) bekezdése figyelembevételével összeállított jegyzékben szereplõ –
azonos”,
34. 99. § (1) bekezdésében az „adott év szeptember 1-jéig
üres, vagy megüresedõ” szövegrész helyébe az „adott évben az elõmenetel tervezés során feltölthetõ”,
35. 113. § (1) bekezdésében az „analitikus nyilvántartást” szövegrész helyébe az „analitikus elektronikus nyilvántartást”,
36. 166. § (2) bekezdésében a „89. § (3) bekezdése,
a 95. § (1) bekezdése, a 96. §, a 101. § (2) bekezdése,
a 102. § (1) és (2) bekezdése, a 103. §” szövegrész helyébe
a „89. § (3) bekezdése, a 94. § (2) bekezdése, a 95. § (1) bekezdése, a 96. §, a 101. § (2) bekezdése, a 102. § (1) és
(2) bekezdése, a 103. §, a 103/A. §”,
37. 174. § (2) bekezdésében a „minõsítõ vizsgákat” szövegrész helyébe a „minõsítõ és a fokozati vizsgákat”,
38. 185. § a) pontjában az „és m) alpontja szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „ , m) és o) alpontja szerinti
esetekben, továbbá az 1. § 10. pont b) alpontja szerint
a NATO Flying Training in Canada program keretében
külföldi szolgálatot teljesítõk vezénylése esetén”,
39. 185. § c) és d) pontjában az „1. §” szövegrész helyébe az „az a) pont kivételével az 1. §”,
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40. 190. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti
jogkört az MH ÖHP parancsnoka gyakorolja.” szövegrész
helyébe az „az (1) bekezdés e) pontja szerinti tartalmi elemeket az MH ÖHP parancsnoka besorolási parancsban
vagy határozatban állapítja meg.”,
41. 193. § (1) bekezdés b) pontjában az „és m)” szövegrész helyébe az „ , m) és o)”,
42. 207. § e) pontjában a „távolléti” szövegrész helyébe
a „túlszolgálati”,
43. 214. § (3) bekezdésében az „l) és m)” szövegrész helyébe az „l), m) és o)”,
44. 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében
a „63–73. §” szövegrész helyébe a „63–72. §”,
45. 78. alcím címében az „és a II.” szövegrész helyébe
az „ , a II. és a IV.”,
46. 7. melléklet II. pont 15. alpontjában, III. pont 4. és
5. alpontjában a „(csak vezetõ beosztásúak esetén!)” szövegrész helyébe a „(csak vezetõi beosztás esetén)”,
47. 7. melléklet IV. pont 1. alpontjában, 8. melléklet
„Fizikai felmérés eredményei az értékelés idõszakában”
táblázatában az „Elõírt szint” szövegrész helyébe a „Maximális pontszám”,
48. 10. mellékletében az „Az éves szolgálatteljesítési
idõkeretbõl a pótszabadságra jogosító szolgálati beosztásban az” szövegrész helyébe az „A tárgyévi pótszabadság
mértéke az”, és
49. 10. mellékletében az „egészségi veszélyességi pótlékra jogosító” szövegrész helyébe az „egyészségkárosító
kockázatnak kitett”
szöveg lép.
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(6) Az R. 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az R. 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

29. §
Hatályát veszti az R.
a) 1. § 13. pontja,
b) 21. § (1) bekezdés a) pontjában a „szerzõdéses” szövegrész,
c) 23. § a) pontja,
d) 54. és 55. §-a,
e) 73. §-a,
f) 82. §-a,
g) 88. §-a,
h) 96. § (5) bekezdésében a „(3) és a” szövegrész,
i) 106. § (2) bekezdése,
j) 112. § (1) bekezdésében az „ , a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés idõtartamára járó távolléti díj”
szövegrész,
k) 147. § (5) bekezdés d) pontjában a „pótlékra jogosító” szövegrész,
l) 171. § (1) bekezdése,
m) 190. § (4) bekezdése,
n) 279. §-a,
o) 281/A. §-a,
p) 282. §-a és
q) 283. § (1) és (3) bekezdése.

30. §
28. §
(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 28. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2016. január
1-jén lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

7. szám

497

1. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

2.

B

C

D

E

F

G

A hatáskör
területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

KNBSZ főigazgató

Központi személyügyi
szerv vezető

MH ÖHP parancsnok

Állományilletékes parancsnok

1.

A

HVKF

Az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje az állomány tagjára vonatkozóan

1. Szolgálati viszony
létesítése

1.1. Hivatásos szolgálati viszony
létesítése, állománycsoport-váltás,
hivatásos állományba való
visszavétel, első rendfokozatba való
kinevezés

3.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

4.

1.2. Szerződéses szolgálati viszony
létesítése, állománycsoport-váltás,
első rendfokozatba való kinevezés

5.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

6.
7.

8.

2. Szolgálati viszony
módosítása

- alezredes; őrnagy; százados;
főtörzszászlós rendfokozattal
rendszeresített beosztásba

X

- törzszászlós; zászlós rendfokozattal
rendszeresített beosztásba
- főtörzsőrmester rendfokozattal
rendszeresített beosztásba

10.

2.2. Első beosztásba történő
kinevezés

11.

- alezredes; őrnagy; százados;
főhadnagy; főtörzszászlós;
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester; szakaszvezető
rendfokozattal rendszeresített
beosztásba

12.

2.3. Áthelyezés azonos beosztásba

13.

- ezredes; főtörzszászlós
rendfokozattal rendszeresített
beosztásba

15.

X

2.1. Kinevezés magasabb beosztásba

9.

14.

X

- alezredes; őrnagy; százados;
főhadnagy; törzszászlós; zászlós;
főtörzsőrmester; törzsőrmester;
szakaszvezető rendfokozattal
rendszeresített beosztásba

2.4. Áthelyezés alacsonyabb
beosztásba

X

X

X

X

X

X

X

X
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16.

17.

- alezredes; törzszászlós
rendfokozattal rendszeresített
beosztásba

X

7. szám

X

- őrnagy; százados; főhadnagy;
zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester rendfokozattal
rendszeresített beosztásba

18.

2.5. Áthelyezés rendelkezési
állományba a Hjt. 46. § (1) bekezdés
a), c)-f) pontja esetén

19.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

20.

2.6. Áthelyezés rendelkezési
állományba a Hjt. 46. § (1) bekezdés
g)-m) és o)-t) pontja esetén

21.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

22.

2.7. Előléptetés

23.

- őrnagy; százados; főhadnagy;
hadnagy; zászlós, főtörzsőrmester;
törzsőrmester; őrmester; tizedes;
őrvezető; közkatona

24.

- központi előmenetel keretében
zászlós; főtörzsőrmester

25.

- törzszászlós

26.

2.8. A Hjt. 42. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti vezénylés, vezénylés
megszüntetése

27.

- ezredes

28.

- alezredes; őrnagy; százados;
főhadnagy; hadnagy; főtörzszászlós;
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester; őrmester;
szakaszvezető; tizedes; őrvezető;
közkatona

29.

2.9. A Hjt. 42. § (2) bekezdés b) és d)
pontja szerinti vezénylés, vezénylés
megszüntetése

30.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

31.

2.10. A hivatásos állomány Hjt. 42. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti
vezénylése, vezénylés megszüntetése

32.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

33.

2.11. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti hazai katonai
mesterképzésre vezénylés

34.

- főtiszt; tiszt

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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35.

2.12. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti hazai felsővezetői
tanfolyamra vezénylés

36.

- tábornok; főtiszt

37.

2.13. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti hazai, az NKE-n
végrehajtásra kerülő egyéb
tanfolyamra vezénylés

38.

- tábornok

39.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

40.

2. 14. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti hazai, a honvédségi
szervezetek által végrehajtásra kerülő
tanfolyamra, képzésre vezénylés

41.

- tábornok

42.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

43.

2.15. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti külföldi felsővezetői
tanfolyamra vezénylés

44.

- ezredes; alezredes

45.

2.16. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti külföldi nyelvképzésre
vezénylés

46.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

47.

2.17. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti ideiglenes külföldi
képzésre vezénylés

48.

- tábornok

49.

2.18. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti egy évet meg nem
haladó külföldi képzésre vezénylés

50.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

51.

2.19. A Hjt. 42. § (2) bekezdés g)
pontja szerinti egy évet meghaladó
külföldi képzésre vezénylés

52.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

53.

2.20. Szerződés módosítása

54.

- ezredes

499

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

500

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
55.

7. szám

- alezredes; őrnagy; százados;
főhadnagy; hadnagy; főtörzszászlós;
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester; őrmester;
szakaszvezető; tizedes; őrvezető

X

56.

2.21. A Hjt. 55. §-a szerinti megbízás

57.

- ezredes rendfokozattal
rendszeresített beosztással

X

X

58.

- tábornoki rendfokozattal
rendszeresített beosztás ellátásával –
tábornok kivételével

X

X

59.

- alezredes; őrnagy; százados;
főhadnagy; főtörzszászlós;
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester; szakaszvezető
rendfokozattal rendszeresített
beosztással

60.

2.22. A Hjt. 57. § (1) bekezdése szerinti
magasabb rendfokozat megállapítása

61.

- őrnagy; százados; főhadnagy;
hadnagy; törzszászlós; zászlós;
főtörzsőrmester; törzsőrmester;
őrmester

62.

2.23. A Hjt. 57. § (1) bekezdése szerinti
alacsonyabb rendfokozat
megállapítása

63.

- ezredes; alezredes; őrnagy;
százados; főhadnagy; főtörzszászlós;
törzszászlós; zászlós; főtörzsőrmester;
törzsőrmester

64.

2.24. Szolgálati viszony
szünetelésének tudomásul vétele

65.

- tábornok; főtiszt; tiszt; altiszt;
zászlós; tisztes; közkatona

66.

3. Szolgálati viszony
megszüntetése

X

X

X

X

3.1. Hivatásos szolgálati viszony Hjt.
59. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti
megszüntetése

67.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

68.

3.2. Hivatásos szolgálati viszony Hjt.
59. § (2) bekezdés d)-e) pontja szerinti
megszüntetése

69.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

70.

3.3. Szerződéses szolgálati viszony
Hjt. 59. § (2) bekezdése szerinti
megszüntetése

X

X
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71.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

72.

3.4. Döntés a Hjt. 61. § (1) és (5)
bekezdése szerinti rövidebb
határidőről

73.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

74.

4. Egyéb döntések

501
X

X

4.1. A Hjt. 80. §-a szerinti
összeférhetetlenség alóli mentesítés

75.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

76.

4.2. A Hjt. 81. § (1) bekezdése szerinti
más kereső tevékenység
engedélyezése

77.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes;
közkatona

78.

4.3. A Hjt. 99. § (1) bekezdése szerinti
rész-szolgálatteljesítés engedélyezése

79.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

80.

4.4. A Hjt. 116. és 117. §-a szerinti
illetménynélküli szabadság
engedélyezése

81.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

82.

4.5. Az engedélyezett
illetménynélküli szabadság rövidebb
időtartamra vonatkozó kérelem
alapján történő megszüntetése

83.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

84.

4.6. A Hjt. 22. § (2) bekezdése szerinti
bejelentéssel kapcsolatos tudomásul
vétel vagy tiltás

85.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

86.

4.7. A Hjt. 25. § (1) bekezdése szerinti
eltérés engedélyezése

87.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

88.

4.8. A Hjt. 25. § (4) bekezdése szerinti
bejelentéssel kapcsolatos tudomásul
vétel

89.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

90.

4.9. „Katonai szolgálat halottjává”
nyilvánítás

91.

- tábornok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

502

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
92.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

93.

4.10. A Hjt. 94. §-a szerinti
szolgálatteljesítési idő
meghatározása

94.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

95.

4.11. A Hjt. 201. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján történő
engedélyezés

96.

- tábornok

97.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona

98.

4.12. Beosztásból történő
felfüggesztés, illetmény-visszatartás

99.

- ezredes rendfokozattal
rendszeresített beosztásból

100.

- alezredes-főhadnagy;
főtörzszászlósfőtörzsőrmester; szakaszvezetőőrvezető rendfokozattal
rendszeresített beosztásból
4.13. Eltérő munkarend
engedélyezése

101.
102.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

103.

4.14. A Hjt. 85/A. § (6) bekezdése
szerinti halasztás engedélyezése

104.

- alezredes-százados; törzszászlósfőtörzsőrmester; szakaszvezetőőrvezető
4.15. Felvétel a Hjt. 76. § (1)
bekezdése szerinti szolgálaton
kívüliek közé
- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

105.

106.
107.

7. szám
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

5. Tanulmányi szerződés 5.1. Doktori (PhD) képzés
kötése hazai képzésen
történő részvételre

108.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

109.

5.2. Honvédtiszti mesterképzés
keretében nem induló, tervezett
előmenetelhez kapcsolódó polgári
mesterképzés

110.

- tábornok

111.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

112.

5.3. Katonai képzés keretében nem
induló, tervezett előmenetelhez
kapcsolódó tanfolyam, képzés

113.

- tábornok

114.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

X

X
X

X
X

7. szám
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115.

116.

6. Tanulmányi
támogatások
megtérítési
kötelezettsége és
visszakövetelésük

6.1. A tanulmányi támogatás
megtérítése alóli mentesítés

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

117.

6.2. A tanulmányi támogatás
megtérítésére vonatkozóan fizetési
könnyítés

118.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

119.

6.3. A tanulmányi támogatás
megtérítésére vonatkozó fizetési
felszólítás

120.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

121.

7. Fegyelmi döntések

503

X

X

X

7.1. Fegyelmi eljárás elrendelése,
felfüggesztése, megszüntetése

122.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

123.

7.2. Figyelmeztetés alkalmazása

124.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

125.

7.3. Feddés, megrovás, szigorú
megrovás kiszabása

126.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

127.

7.4. Alapilletmény csökkentése, e
fenyítés végrehajtásának
felfüggesztése

128.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

129.

7.5. Kötelező várakozási idő
meghosszabbítása, e fenyítés
végrehajtásának megszüntetése

130.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

131.

7.6. Szolgálati viszony megszüntetése

132.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

133.

- tisztes; közkatona

134.

7.7. Lefokozás

135.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

136.

- tisztes

137.

7.8. Pénzbírság, pénzbüntetés
kiszabása, e fenyítések
végrehajtásának felfüggesztése

138.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
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139.

8. Méltatlansági
döntések

140.
142.

8.1. Méltatlansági eljárás elrendelése,
felfüggesztése, megszüntetése,
méltatlanság megállapítása
- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

141.

X

- tisztes; közkatona
9. Kártérítésre
vonatkozó döntések

- tábornok

144.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes;
közkatona
9.2. Kártérítési igény előterjesztésére
történő felhívás

145.
146.

X

9.1. Határozathozatal kártérítési
eljárásban

143.

147.

7. szám

X
X

- tábornok; főtiszt; tiszt; altiszt;
zászlós; tisztes; közkatona
10. Vezénylés külföldi
szolgálatra

X

10.1. Ideiglenes külföldi
szolgálatteljesítés

148.

- tábornok

149.

10.2. A Hvt. 80. § a) pontja szerinti,
külföldön történő alkalmazás

150.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

151.

10.3. Vezénylés egy évet meg nem
haladó időtartamra nemzetközi
szervezetek hivatalaihoz,
parancsnokságaira és katonai
szervezeteihez, továbbá más ország
védelmi minisztériumába, katonai
parancsnokságára, illetve
alakulatához

152.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

153.

10.4. Vezénylés egy évet meg nem
haladó időtartamra Magyarország
önálló külföldi képviseleteire és
külföldön működő nemzeti
szervezeteinél teljesített szolgálatra

154.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

155.

10.5. Vezénylés egy évet meghaladó
időtartamra béketámogató
műveletben való részvételre történő
szolgálatteljesítésre

156.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

157.

- tisztes

158.

10.6. Vezénylés egy évet meg nem
haladó időtartamra béketámogató
műveletben való részvételre történő
szolgálatteljesítésre

159.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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160.

10.7. A tartós külföldi szolgálatot
teljesítők vezénylése egy évet meg
nem haladó időtartamra
béketámogató műveletben való
részvételre történő
szolgálatteljesítésre

161.

- főtiszt; tiszt;, zászlós; altiszt; tisztes

162.

10.8. Humanitárius és katasztrófaelhárítási műveletekben való
részvétel

163.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

164.

10.9. Nemzetközi katonai megfigyelői
és szaktanácsadói feladatok ellátása

165.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

166.

10.10. Egy évet meg nem haladó
katonadiplomáciai tevékenység

167.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

168.

10.11. Egy évet meg nem haladóan
pályázat alapján nemzetközi
szervezetekben való
szolgálatteljesítés

169.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

170.

10.12. Külföldi oktatói vagy
tudományos tevékenység folytatása

171.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

172.

10.13. Külföldi gyakorlaton,
kiképzésen történő részvétel

173.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes

174.

10.14. Külföldi állomásozás

175.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

176.

10.15. Hadművelet közvetett
támogatása külföldről, nem
hadműveleti területen

177.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

178.

10.16. Vezénylés két- vagy többoldalú
megbeszélésekre, szakmai
egyeztetésekre

179.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

180.

10.17. A Hjt. 205. § (3) bekezdése
szerinti vezénylés megszüntetése

181.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes
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182.

10.18. Magyarországon kívül települő,
szövetségesi területen vagy
légtérben működtetett fegyveres
készenléti szolgálat fenntartása
érdekében végzett külföldi
szolgálatteljesítés

183.

- főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes

184.

11. A KNBSZ hivatásos
állományára vonatkozó
döntések

7. szám

X

11.1. A Hjt. 192. § (3) bekezdés a)-c)
pontja szerinti bejelentéssel
kapcsolatos tudomásul vétel vagy
tiltás

185.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

186.

11.2. A Hjt. 192. § (3) bekezdés d)
pontja szerinti bejelentéssel
kapcsolatos tudomásul vétel

187.

- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt

X

X
„
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7. szám

2. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„2. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez
A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK
GYŰJTEMÉNYE, VALAMINT A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
1.

ALKALMAZOTT FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK GYŰJTEMÉNYE
1.1. Rendszeresített rendfokozat
01–19
rendfokozati azonosító kód az MH Munkaköri Térképében foglaltaknak megfelelően.
1.2. Képesítési és egyéb követelmények
1.2.1. Iskolai végzettség:
ÁI
É
PF
FKV
PE
EKV

alapfokú iskolai végzettség
érettségi
polgári alapfokozatú BSc/BA, polgári főiskola
katonai alapfokozatú BSc, katonai főiskola
polgári mesterfokozatú MSc/MA, polgári egyetem
katonai mesterfokozatú MSc, egyetemi szintű katonai végzettség

1.2.2. Szakképzettség:
KF

középfokú, vagy alapfokú iskolai végzettségre épülő államilag elismert szakképesítés

SZKF

szakirányú középfokú

FF

felsőfokú

SZFF

szakirányú felsőfokú

BK

az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrend
képzés sikeres elvégzése

BZK

zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet
végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése

BSZF

adott beosztás ellátásához előírt, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű ké
sikeres elvégzése

1.2.3. Egyéb képzettségi követelmény:
FVT

felsővezetői tanfolyam sikeres elvégzése

JSZV

jogi szakvizsga

KSZV

közigazgatási szakvizsga

OSZV

orvosi szakvizsga

GYSZV

gyógyszerész szakvizsga

PSZV

pszichológus szakvizsga
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2. A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI
2.1. Összhaderőnemi általános katonai, általános szárazföldi, általános légierő, általános logisztika, vezénylő altisztek,
vám- és általános munkakörök
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

19

vezérezredes

4.

18

altábornagy

5.

17

vezérőrnagy

6.

16

dandártábornok

7.

15

ezredes

8.

14

alezredes

9.

13

őrnagy

10.

12

százados

11.

11

főhadnagy

12.

09

főtörzszászlós

13.

08

törzszászlós

14.

07

zászlós

15.

06

főtörzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

Pa/V,
Pv/V

FVT

EKV, PE

pszichikai
követelmények

SZFF
Pa/V, Pv/IV
K12, K23,
K24
FKV, PF
BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

Pa/IV
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2.2. Szárazföldi
2.2.1. lövész, harckocsizó, tüzér
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.
16

dandártábornok

15

ezredes

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

3.
4.
5.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

Pa/V, Pm/IV,
Pv/V

FVT
EKV

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

14.

03

szakaszvezető

15.

02

tizedes

16.

01

őrvezető

F1-F8, K23,
K24
SZFF

Pa/V, Pm/IV,
Pv/IV
Pa/IV,
Pm/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

FKV
BSZF
É

11.

pszichikai
követelmények

F1-F8,
K3, K2, K14,
K10, K15,
K20, K22,
K25

BZK, SZKF
BK, SZKF

Pa/III, Pm/III

ÁI

2.2.2. felderítő és elektronikai hadviselési szakirányú vezető szervezetek munkakörei
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.

3.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

16

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

Pa/V, Pm/IV,
Pv/V

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

FVT

EKV, PE

Pa/V, Pv/V
SZFF

FKV, PF
BSZF
É

pszichikai
követelmények

BZK, SZKF
BK, SZKF

Pa/V, Pv/IV
F1-F8,
K12, K23,
K24
Pa/IV
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2.2.3. felderítő (nem mélységi), elektronikai hadviselési
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

pszichikai
követelmények
Pa/IV, Pk/IV,
Pv/IV

SZFF

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

FKV, PF

É

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

K1, K3, K5,
K6, K11,
K14, K15,
K17, K20,
K22, K23,
K24

BSZF
BZK, SZKF

Pa/IV, Pk/IV

BK, SZKF

ÁI

Pa/III, Pk/IV

2.2.4. mélységi és speciális felderítő
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

pszichikai
követelmények
Pa/IV, Pk/IV,
Pv/IV

SZFF
FKV, PF
BSZF
É

BZK, SZKF

K1, K3, K5,
K6, K11,
K14, K15,
K17, K20,
K22, K23,
K24

Pa/IV, Pk/IV

BK, SZKF

ÁI

Pa/III, Pk/IV
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2.2.5. különleges műveleti
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

pszichikai
követelmények
Pa/IV, Pk/IV,
Pv/IV

FF, BSZF

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

FKV, PF

É

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

K1, K3, K5,
K6, K11,
K14, K15,
K17, K20,
K22, K23,
K24

BSZF
BZK, SZKF

Pa/IV, Pk/IV

BK, SZKF

ÁI

Pa/III, Pk/IV

2.2.6. műszaki
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF

egészségi
kizáró
korlátozások
F5, K3, K13,
K14, K15,
K17, K23,
K24, K25

FKV, PF

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

F5, K3, K13,
K14, K15,
K17, K23,
K24

Pa/III, Pm/III
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2.2.7. vegyivédelmi
A

B

C

1.

E

Rendszeresített
rendfokozat

15

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

ezredes
EKV, PE

4.

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2.

3.

D

14

alezredes
SZFF

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

F3, K3, K13,
K14, K15,
K17, K18,
K23, K24,
K25

FKV, PF

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV

Pa/IV, Pm/IV
BSZF

É

13.

egészségi
kizáró
korlátozások

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

F3, K3, K13,
K14, K15,
K17, K18,
K25

Pa/III, Pm/III

F

G

tűzoltó
szakállomány
esetében KF

2.2.8. civil-katonai együttműködési, lélektani műveleti, információs műveleti
A

B

C

1.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

É

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV

BSZF, FF

BZK, SZKF
BK, SZKF,
BSZF

ÁI

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

FKV, PF

egyéb
képzettségi
követelmény

K12, K23,
K24
Pa/IV
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2.3. Légierő
2.3.1. repülőgép-, helikopter személyzet
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

18

altábornagy

4.

17

vezérőrnagy

5.

16

dandártábornok

6.

15

ezredes

7.

14

alezredes

8.

13

őrnagy

9.

12

százados

10.

11

főhadnagy

11.

09

főtörzszászlós

12.

08

törzszászlós

13.

07

zászlós

iskolai
végzettség

06

főtörzsőrmester

15.

05

törzsőrmester

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

F

G

FVT

EKV, PE
SZFF

FKV, PF
BSZF
É

14.

szakképzettség

BZK, SZKF
BK, SZKF

2.3.2. légvédelmi rakéta és tüzér
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.

3.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

15

iskolai
végzettség

szakképzettség

FVT

ezredes
EKV

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

egyéb
képzettségi
követelmény

SZFF

egészségi
kizáró
korlátozások
F4, F6,
K2, K3, K4,
K7, K14,
K15, K19,
K20, K22,
K23, K24,
K25, K26

FKV

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV

Pa/IV, Pm/IV
BSZF

É

pszichikai
követelmények

F4, F6,
K2, K3, K4,
K7, K14,
K15, K19,
K20, K22,
K25, K26

Pa/III, Pm/III
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2.3.3. légi vezetés, repülő harcbiztosító
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

FVT

EKV, PE
SZFF

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

FKV, PF
BSZF
É

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

KF

2.4. Vezetés, irányítás
2.4.1. általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes híradás, futár és tábori posta híradás
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

5.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF
FKV, PF

egészségi
kizáró
korlátozások
F6, F8,
K2, K3, K8,
K14, K16,
K19, K23,
K24, K25,
K26

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV

Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

KF

F6, F8,
K2, K3, K8,
K14, K16,
K19, K25,
K26

Pa/III, Pm/III
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2.4.2. repülésbiztosító-, földi repülésirányító szolgálat
A

B

C

1.

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

13

őrnagy

5.

D

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

FKV, PF

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

F5,
K3, K12,
K15, K19,
K20, K22,
K23, K24

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV

Pa/IV, Pv/IV

BSZF
É

13.

egészségi
kizáró
korlátozások

F5,
K3, K12,
K15, K19,
K20, K22

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

KF

Pa/III, Pm/IV

Pa/III, Pm/III

2.4.3. ügyviteli, információvédelmi
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

pszichikai
követelmények

Pa/V, Pv/IV

FF
FKV, PF
BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

F8,
K23, K24,
K26

Pa/IV, Pm/IV

Pa/III, Pm/III
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2.4.4. vezetési, informatikai
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

iskolai
végzettség

szakképzettség

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

8.

egyéb
képzettségi
követelmény

pszichikai
követelmények

Pa/V, Pv/IV

SZFF
FKV, PF

F8,
K23, K24,
K26

BSZF
BZK, SZKF

É

Pa/IV, Pm/IV

Pa/III, Pm/III

BK, SZKF

2.5. Logisztika
2.5.1. üzembentartás, páncélos és gépjárműtechnika
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

Pa/V, Pv/IV

FVT

EKV, PE
SZFF

Pa/IV, Pv/IV

FKV, PF
BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

SZKF

pszichikai
követelmények

F7, F8,
K3, K14,
K24, K25
Pa/III, Pm/III
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2.5.2. vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

F3, F7, F8,
K2, K14,
K15, K17,
K23, K24

FKV, PF

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

13.

egészségi
kizáró
korlátozások

BZK, SZKF
BK,
SZKF

ÁI

F3, F7, F8,
K2, K14,
K15, K17,
K24, K25

Pa/III, Pm/III

F

G

KF

2.5.3. fegyverzettechnika, aktív eszközök, elektronika, műszaki technika, mérésügy
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

13

őrnagy

5.
6.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF
FKV, PF

egészségi
kizáró
korlátozások
F7, F8,
K2, K3, K8,
K14, K16,
K19, K23,
K24, K26

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV

Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

SZKF

F7, F8,
K2, K3, K8,
K14, K16,
K19, K25,
K26

Pa/III, Pm/III
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2.5.4. repülőműszaki
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

F

G

FVT

EKV, PE
SZFF

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

FKV, PF
BSZF
É

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

BZK, SZKF
BK, SZKF

ÁI

SZKF

2.5.5. ellátó (hadtáp), közlekedés és szállítás
A

B

C

1.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF

egészségi
kizáró
korlátozások
F8,
K3, K15,
K24, K23

FKV, PF

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

BZK, SZKF
BK,
SZKF

ÁI

SZKF

F8,
K3, K15

Pa/III, Pm/III
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2.5.6. harcanyag
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV

SZFF
FKV

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

F3, F5, F8,
K17, K20,
K22, K23,
K24

BSZF
É

11.

Pa/IV, Pm/IV

BZK, SZKF
BK,
SZKF

ÁI

Pa/III, Pm/III

SZKF,
KF

2.6. Térképészet, meteorológia
2.6.1. térképész
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

4.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

7.

11

főhadnagy

8.

08

törzszászlós

9.

07

zászlós

10.

06

főtörzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT
PE
SZFF
FKV, PF

É

Pa/V, Pv/IV
K15, K20,
K22, K23,
K24, K26
K15, K20,
K22, K26

BSZF, SZKF

pszichikai
követelmények

F8,
K15, K20,
K22, K23,
K26

Pa/IV,
Pm/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

Pa/III, Pm/III
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2.6.2. meteorológia
A

B

C

1.

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.

3.

D

14

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

alezredes
PE

4.

13

őrnagy

5.

12

százados

6.

08

törzszászlós

7.

07

zászlós

8.

06

főtörzsőrmester

É

K15, K20,
K22, K23,
K24, K26

SZFF

BSZF

pszichikai
követelmények
Pa/IV, Pv/IV,
Pm/IV
Pa/IV, Pm/IV

F8,
K15, K20,
K22, K23,
K24, K26

Pa/III, Pm/III

F

G

2.7. Pénzügy
A

B

C

1.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V

EKV, PE
SZFF

F8,
K23, K24

FKV, PF

Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

Pa/V, Pv/IV

SZKF

F8,
K24

Pa/III, Pm/III
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2.8. Egészségügy
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

17

vezérőrnagy

4.

16

dandártábornok

5.

15

ezredes

6.

14

alezredes

7.

13

őrnagy

8.

12

százados

9.

11

főhadnagy

10.

09

főtörzszászlós

11.

08

törzszászlós

12.

07

zászlós

13.

06

főtörzsőrmester

14.

05

törzsőrmester

iskolai
végzettség

03

szakaszvezető

16.

02

tizedes

17.

01

őrvezető

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V

PE
SZFF

Pa/V, Pv/IV

OSZV, PSZV,
GYSZV

Pa/IV, Pv/IV

PF, PE

Pa/IV, Pm/IV
BSZF

É

15.

szakképzettség

SZKF
Pa/III, Pm/III

ÁI

2.9. Egyéb támogatás
2.9.1. államháztartási belső ellenőrzés
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE
SZFF
FKV, PF

egyéb
képzettségi
követelmény

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V

K23, K24

Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV
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2.9.2. infrastrukturális
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV, PE
SZFF

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

F8,
K3, K15,
K23, K24

FKV, PF

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV, Pm/IV

BSZF
É

11.

egészségi
kizáró
korlátozások

F8,
K3, K15

SZKF

Pa/III, Pm/III

2.10. Gép- és harcjárművezetők
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

07

zászlós

4.

06

főtörzsőrmester

5.

05

törzsőrmester

6.

03

szakaszvezető

7.

02

tizedes

8.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

SZKF, BZK
É

ÁI

BK, SZKF

F1-F8,
K3, K14,
K15, K20,
K22, K24

Pa/IV, Pm/IV

Pa/III, Pm/III
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2.11. Katonai hatósági és szakirányítási tevékenység, adatvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem,
munkaegészségügy
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

14

alezredes

5.

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

11

főhadnagy

9.

9

főtörzszászlós

10.

8

törzszászlós

11.

7

főtörzsőrmester

12.

6

törzsőrmester

8.

iskolai
végzettség
szakirányítási
munkakörök
kivételével
EKV,
PE

szakképzettség

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V

Pa/V, Pv/IV
SZFF

szakirányítási munkakörök
kivételével
FKV,
PF

É

egyéb
képzettségi
követelmény

JSZV, KSZV

szakirányítási munkakörök
kivételével
K12,
K23, K24
Pa/IV

SZKF

2.12. Katonai nemzetbiztonsági
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.

3.

18

altábornagy

4.

17

vezérőrnagy

5.

16

dandártábornok

6.

15

ezredes

7.

14

alezredes

8.

13

őrnagy

9.

12

százados

10.

09

főtörzszászlós

11.

08

törzszászlós

12.

07

zászlós

13.

06

főtörzsőrmester

iskolai
végzettség

EKV,
PE

D
E
F
Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
egészségi
egyéb
kizáró
szakképzettségi
korlátoképzettség
követelmény
zások

G

pszichikai
követelmények

Pa/V, Pv/V,
Pv/IV
SZFF
K12, K15,
K19, K23,
K24, K26

FKV, PF

Pa/V, Pk/V,
Pk/IV

BSZF
É

BSZF,
BZK
BK

Pa/IV
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2.13. Oktatás, képzés, kiképzés
A

B

C

1.

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

14

alezredes

5.

D

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

Pa/V, Pv/V,
Pm/IV

FVT
EKV, PE

Pa/V, Pv/IV,
Pm/IV

SZFF

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

pszichikai
követelmények

Pa/V, Pm/IV

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

FKV, PF

É

14.

03

szakaszvezető

15.

02

tizedes

16.

01

őrvezető

K15, K23,
K24, K26

BSZF
BZK, SZKF

Pa/IV, Pm/IV

BK, SZKF

ÁI

Pa/III, Pm/III

2.14. Jogi és igazgatási
A

B

C

1.
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

16

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V

PE
SZFF
PE, PF

Pa/V, Pv/IV

JSZV
K23, K24
KSZV, JSZV

Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV
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2.15. Humán
A

B

C

1.

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

D

16

iskolai
végzettség

szakképzettség

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV

F8, K23,
K24, K26

SZFF

Pa/IV, Pv/IV

FKV, PF
BSZF
É

11.

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV, PE

8.

egyéb
képzettségi
követelmény

BSZF, SZKF

F8

Pa/IV, Pm/III

F

G

2.16. Tábori lelkészek
A

B

C

1.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

PE

pszichikai
követelmények
Pa/V,
Pv/V

SZFF

K23, K24
Pa/IV

PF
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2.17. Katonai igazgatás, védelmi igazgatás
2.17.1. katonai igazgatás
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós
törzszászlós

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT

EKV,
PE és FKV

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV

SZFF

9.

08

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

FKV, PF

Pa/IV
K23, K24

BSZF
É

Pa/III

BSZF,
KF

2.17.2. védelmi igazgatás
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

FVT, JSZV

EKV, PE

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/V
Pa/V, Pv/IV

SZFF
FKV, PF
K12, K23,
K24
BSZF
É

BSZF, KF

Pa/IV
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2.18. Egyéb biztosítás és kiszolgálás
2.18.1. katonai rendész
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény
FVT

EKV

egészségi
kizáró
korlátozások
K23, K24

FF

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV

K12, K23,
K24

FKV

Pa/IV, Pm/IV
BSZF
É

11.

pszichikai
követelmények

BZK, SZKF
BK, KF

F5-F8, K12,
K23, K24

Pa/III, Pm/III

F

G

ÁI

2.18.2. díszelgő
A

B

C

1.

D

E

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

EKV
FF
FKV

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

FVT

K23, K24

Pa/V, Pv/IV

F1-F8, K15,
K23, K24,
K25

Pa/IV, Pv/IV

F1-F8, K15,
K25

Pa/III, Pm/III

BSZF
É

BZK, SZKF
BK, KF

ÁI
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2.18.3. katonazenész
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

08

törzszászlós

9.

07

zászlós

10.

06

főtörzsőrmester

11.

05

törzsőrmester

iskolai
végzettség

szakképzettség

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások
F8,
K23, K24,
K25

PE
SZFF
PF

É

pszichikai
követelmények
Pa/V, Pv/IV
Pa/IV, Pv/IV
Pa/IV

F8,
K25

konzervatórium

Pa/III

2.18.4. kutatás, fejlesztés
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

16

dandártábornok

4.

15

ezredes

5.

14

alezredes

6.

13

őrnagy

7.

12

százados

8.

11

főhadnagy

9.

09

főtörzszászlós

10.

08

törzszászlós

11.

07

zászlós

12.

06

főtörzsőrmester

13.

05

törzsőrmester

14.

03

szakaszvezető

15.

02

tizedes

16.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

EKV, PE

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

FVT

K23, K24,
K26

Pa/V, Pv/IV

SZFF
Pa/IV, Pv/IV

FKV, PF
BSZF
É

SZKF

K2, K17,
K23, K24,
K26
Pa/III, Pm/III

ÁI
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2.18.5. koronaőr, palotaőr
A

B

C

1.

D

E

F

G

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények
Rendszeresített
rendfokozat

2.
3.

15

ezredes

4.

14

alezredes

5.

13

őrnagy

6.

12

százados

7.

11

főhadnagy

8.

09

főtörzszászlós

9.

08

törzszászlós

10.

07

zászlós

11.

06

főtörzsőrmester

12.

05

törzsőrmester

13.

03

szakaszvezető

14.

02

tizedes

15.

01

őrvezető

iskolai
végzettség

szakképzettség

EKV, PE
FF
FKV, PF

egyéb
képzettségi
követelmény

egészségi
kizáró
korlátozások

pszichikai
követelmények

FVT

K23, K24

Pa/V, Pv/IV

K15,
K23, K24,
K25

Pa/IV, Pv/IV

F1–F8,
K15, K25

Pa/III, Pm/III

BSZF
É

BZK, KF
BK, KF

ÁI
„

Besorolási
kategória

1.

3.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

10.

11.

8.

9.

13.

7.

8.

9.

6.

7.

10.

5.

6.

12.

4.

5.

11.

2.

3.

4.

2.

1.

A

B

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

A) A HM-ben rendszeresíthető beosztások

„4. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

3. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

altiszt

főtiszt

főtiszt;
parancsőrtiszt

tanácsadó (K)

szakreferens (K)

kiemelt főtiszt

tiszt

zászlós

zászlós

személyi titkár;
tiszt

kiemelt főtiszt

D

Speciális előmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

C

I. A HM-ben rendszeresíthető szolgálati beosztások

csoportfőnök-helyettes (K);
irodavezető (K);
osztályvezető (K);
titkárságvezető (K);
vezető szakreferens (K)
államtitkári titkárságvezető (K);
csoportfőnök (K);
főosztályvezető (K);
vezérkari irodavezető (K)

vezető kiemelt főtiszt

MH vezénylő zászlós (K)

F

vezető kiemelt főtiszt

Speciális előmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

E
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18.

19.

20.

20.

21.

22.

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A

F7

8.

1.

F5

F4

5.
F6

F3

4.

7.

F2

6.

F1

3.

A

2.

1.

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

Honvéd Vezérkar törzsigazgató
(K)
Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese (K)
Honvéd Vezérkar főnöke (K)

MH vezénylő zászlós (K)

Általános előmeneteli rend

B

III. A HM-ben rendszeresíthető vezénylő zászlósi szolgálati beosztások

Honvéd Vezérkar törzsigazgató (K)

Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (K)

Honvéd Vezérkar főnöke (K)

Általános előmeneteli rend

B

II. A HM-ben rendszeresíthető felsővezetői szolgálati beosztások

főtanácsadó (K)
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Besorolási
kategória

1.

3.

19.

20.

22.

16.

18.

21.

15.

17.

17.

14.

16.

18.

13.

15.

20.

12.

19.

11.

10.

14.

8.

9.

13.

7.

8.

9.

6.

7.

10.

5.

6.

12.

4.

5.

11.

2.

3.

4.

2.

1.

A

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

szakreferens (K)

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

D

főtiszt
kiemelt főtiszt

tiszt

zászlós

zászlós

altiszt

Speciális előmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

C

B) A miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál rendszeresíthető szolgálati beosztások

főigazgató-helyettes (K);
igazgató (K);
titkár (K);
vezető szakreferens (K)
főigazgató (K)

vezető kiemelt főtiszt

F

titkár;
vezető kiemelt főtiszt

zászlós

Speciális előmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

E
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Besorolási
kategória

1.

3.

19.

20.

22.

16.

18.

21.

15.

17.

17.

14.

16.

18.

13.

15.

20.

12.

19.

11.

10.

14.

8.

9.

13.

7.

8.

9.

6.

7.

10.

5.

6.

12.

4.

5.

11.

2.

3.

4.

2.

1.

A

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

D

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

zászlós

zászlós

altiszt

Speciális előmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

C

irodavezető;
osztályvezető;
parancsnok;
vezető kiemelt főtiszt
főigazgató-helyettes (K);
igazgató (K)
főigazgató (K)

vezető főtiszt

F

irodavezető;
vezető kiemelt főtiszt;
vezető kiemelt pénzügyi
referens főtiszt

vezető pénzügyi referens
főtiszt

zászlós

Speciális előmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

E

C) A pénzügyi- és számviteli-, beszerzési-, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai-, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások

7. szám
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Besorolási
kategória

1.

3.

17.

19.

20.

16.

18.

22.

15.

17.

18.

14.

16.

19.

13.

15.

21.

12.

20.

11.

10.

14.

8.

9.

13.

7.

8.

9.

6.

7.

10.

5.

6.

12.

4.

5.

11.

2.

3.

4.

2.

1.

A

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

C

D

főtiszt;
tábori lelkész
kiemelt főtiszt;
kiemelt tábori lelkész;
püspöki titkár

zászlós

zászlós

altiszt

Speciális előmeneteli rend

II. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

D) A Tábori Lelkészi Szolgálatnál rendszeresíthető szolgálati beosztások

tábori püspök (K);
tábori rabbi (K)

F

helynök;
hivatalvezető

vezető kiemelt tábori lelkész

Speciális előmeneteli rend

V. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

E
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

főtörzsőrmester

7.

8.

9.

10.

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

őrmester

törzsőrmester

6.

8.

szakaszvezető

4.

5.

tizedes

őrvezető

7.

3.

5.

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

6.

1.

2.

4.

Besorolási
kategória

3.

2.

1.

A

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

Általános előmeneteli
rend

D

F

H

főtiszt

kiemelt főtiszt;
kirendeltségvezető (V)

főszerkesztő;
igazgató-helyettes;
irattárvezető;
irodavezető;
könyvtárvezető;
levéltárvezető;
osztályvezető;
térképtárvezető

irodavezető;
osztályvezető;
vezető kiemelt főtiszt

kiemelt főtiszt

igazgató (K);
parancsnok-helyettes
(K)
parancsnok (K)

tiszt
vezető főtiszt

vezető főtiszt

Speciális előmeneteli
rend

VII. Besorolási osztály
Általános előmeneteli
rend

G

főtiszt

zászlós

Speciális előmeneteli
rend

V. Besorolási osztály
Általános előmeneteli
rend

E

tiszt

zászlós

zászlós

altiszt

Speciális
előmeneteli rend

II. Besorolási osztály

C

E) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál rendszeresíthető szolgálati beosztások

7. szám
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20.

21.

22.

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

Besorolási
kategória

1.

3.

főtörzsőrmester

20.

18.

22.

16.

17.

19.

15.

16.

21.

14.

15.

17.

13.

14.

18.

12.

13.

20.

11.

12.

19.

9.

10.

11.

7.

8.

9.

8.

10.

törzsőrmester

5.

6.

7.

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

őrmester

szakaszvezető

tizedes

4.

6.

őrvezető

2.

3.

5.

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

4.

2.

1.

A

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

D

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

zászlós

zászlós

altiszt

Speciális előmeneteli rend

II. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

C

F) A nemzeti rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatot ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások

18.

19.

20.

vezető főtiszt
irodavezető;
vezető kiemelt főtiszt
főigazgató-helyettes (K);
igazgató (K)
főigazgató (K)

F

zászlós

Speciális előmeneteli rend

V. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend
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Besorolási
kategória
1.

3.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

12.

15.

11.

10.

14.

8.

9.

13.

7.

8.

9.

6.

7.

10.

5.

6.

12.

4.

5.

11.

2.
3.

4.

2.

1.

A

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

Rendszeresített
rendfokozat

B

képviseletvezető (V) (K)

igazgató (V) (K);
képviseletvezető (V) (K);
osztályvezető (V) (K)

képviseletvezető-helyettes
(V);
kiemelt főtiszt;
osztályvezető (V)

főtiszt

D

zászlós

altiszt

Speciális előmeneteli rend

VII. Besorolási osztály
Általános előmeneteli rend

C

G) A Magyarország határain kívül katonai diplomáciai tevékenységet ellátó szervezetnél rendszeresíthető szolgálati beosztások
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Besorolási
kategória
1.

3.

11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

10.

12.
12.

9.

11.

14.

8.

10.

13.

6.

7.
7.

5.

6.

9.

4.

5.

8.

2.
3.

4.

2.

1.

A

B

vezérezredes

altábornagy

vezérőrnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

közkatona

katonai bíró (V)

katonai bíró;
katonai bíró (V)

kiemelt főtiszt

főtiszt

tiszt

zászlós

zászlós

altiszt

C

Speciális előmeneteli rend

I-VII. Besorolási osztályba nem tartozó
Rendszeresített rendfokozat

H) A katonai tanácsokkal rendelkező bíróságoknál rendszeresíthető szolgálati beosztások

„
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F3
F4
F5
F6
F7

5.

6.

7.

8.

Z4
Z5
Z6

7.

4.

6.

Z3

3.

5.

Z1
Z2

2.

1.

A

F2

4.

B) Vezénylő zászlósi beosztások

F1

3.

A

2.

1.

A) Felsővezetői szolgálati beosztások

„5. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

4. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

B
Általános előmeneteli rend

vezénylő zászlós – század szintű szervezeti alegység

vezénylő zászlós – zászlóalj szintű szervezeti alegység

egység vezénylő zászlós – csapat szintű szervezet

egység vezénylő zászlós – középszintű vezető szerv

MH ÖHP vezénylő zászlós

MH ÖHP parancsnok

B
Általános előmeneteli rend
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

A

főhadnagy

hadnagy

főtörzszászlós

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

vezénylő zászlós (K)

zászlós

Középszintű és más
magasabb szintű
parancsnokságok

Rendszeresített
rendfokozat

közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester

C

B

parancsnok;
parancsnok-helyettes;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
részlegvezető;
részlegvezető (P);
részlegvezető-helyettes;
részlegvezető-helyettes (P)

parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós
vezénylő zászlós (K);
zászlós

parancsnok;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
altiszt;
altiszt (P)
parancsnok;
altiszt
parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

laboratóriumvezető (P);
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
részlegvezető (P);
részlegvezető-helyettes;
részlegvezető-helyettes (P)

parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós
vezénylő zászlós (K)

parancsnok;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
altiszt;
altiszt (P)
parancsnok;
altiszt
parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

D
E
Dandárok, repülő és
helikopter
Ezred és ezred jogállású
bázisok, dandár jogállású
szervezetek
szerveztek
Általános előmeneteli rend

I. A IV., AZ V. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

C) Az MH katonai szervezeteinél rendszeresíthető szolgálati beosztások – a honvéd egészségügy kivételével

laboratóriumvezető;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
részlegvezető-helyettes;
részlegvezető-helyettes (P)

parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

parancsnok;
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (P);
altiszt;
altiszt (P)
parancsnok;
altiszt
parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

F
Önálló zászlóalj és önálló
zászlóalj
jogállású
szervezetek

parancsnok;
parancsnok-helyettes;
tiszt

parancsnok;
altiszt
laktanyaügyeleteshelyettes;
parancsnok;
zászlós
laktanyaügyeletes;
zászlós

Speciális
előmeneteli rend

G
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13.

14.

15.

16.

15.

16.

17.

18.

ezredes

alezredes

őrnagy

százados

főnök;
igazgató;
irodavezető;
katonai képviselő helyettes;
osztályvezető;
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök

alosztályvezető;
főnök helyettes;
irodavezető;
irodavezető-helyettes;
váltásparancsnok

alosztályvezető-helyettes;
laktanyaügyeletes;
parancsnok;
részlegvezető

alosztályvezető;
alosztályvezető-helyettes;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető-helyettes;
zenekarvezető
alosztályvezető;
alosztályvezető-helyettes;
csoportvezető-helyettes;
főnök helyettes;
helyőrségkomendáns;
karmester-helyettes;
laktanyaügyeletes;
osztályvezető helyettes;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
szolgálatvezető mérnök;
törzsfőnök;
váltásparancsnok;
vezető objektumkomen-dáns
alosztályvezető;
csoportvezető;
főnök;
igazgató-helyettes;
karmester;
képviselővezető-helyettes;
osztályvezető;
osztályparancsnok;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök;
törzsfőnök-helyettes;
zászlóaljparancsnok
katonai képviselő-helyettes;
főkarmester;
igazgató;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök
képviseletvezető;
parancsnok;
szolgálatfőnök;
törzsfőnök

főnök;
laboratórium-vezető;
osztályvezető;
osztályparancsnok;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
szolgálatfőnök;
szolgálatfőnök-helyettes;
törzsfőnök;
váltásparancsnok;
zászlóaljparancsnok

alosztályvezető-helyettes;
főnök helyettes;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
részlegvezető-helyettes
alosztályvezető;
főnök;
főnök helyettes;
helyőrségkomendáns;
irodavezető;
laboratórium-vezető;
osztályvezető-helyettes;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
szolgálatfőnök-helyettes;
törzsfőnök;
törzsfőnök-helyettes

parancsnok

parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
törzsfőnök;
zászlóaljparancsnok

helyőrségkomendáns;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
törzsfőnök-helyettes

alosztályvezető;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető-helyettes

kiemelt főtiszt

főnök;
főtiszt;
karmester;
parancsnok;
szolgálatvezető mérnök

karmester-helyettes;
laktanyaügyeletes;
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
tiszt
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Rendszeresített
rendfokozat

A

4.

2.
3.

1.
2.

Középszintű és más
magasabb szintű
parancsnokságok

B

20.

22.

1.

C

vezérezredes

19.

21.

őrvezető

közkatona

altábornagy

vezérőrnagy

18.

főnök (K);
parancsnok (K);
törzsfőnök-helyettes (K)
főnök (K);
katonai képviselő (K);
törzsfőnök (K)
parancsnok (K)
főnök (K)

20.

dandártábornok

17.

19.

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
matróz;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;

D
E
Dandárok, repülő és
helikopter
Ezred és ezred jogállású
bázisok, dandár jogállású
szervezetek
szerveztek
Általános előmeneteli rend

II. AZ I., A II. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

katonai képviselő (K);
parancsnok (K)

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;

F
Önálló zászlóalj és önálló
zászlóalj
jogállású
szervezetek

Speciális
előmeneteli rend

G
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6.

5.

4.

3.

szakaszvezető

tizedes

aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;

szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető

raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető
bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;

szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8.

7.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5.
6.

főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes

törzsőrmester

őrmester

tiszt (P)
tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt
nemzeti képviselő

zászlós
zászlós

tiszt (P)
tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt

altiszt;
altiszt (P)
altiszt
zászlós
zászlós
zászlós

harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutya-kiképző;
őrkutya-vezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

tiszt (P)
tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt

altiszt;
altiszt (P)
altiszt
zászlós
zászlós

harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutya-kiképző;
őrkutya-vezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

tiszt (P)
tiszt
főtiszt

altiszt;
altiszt (P)
altiszt
zászlós
zászlós

harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutya-kiképző;
őrkutya-vezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

tiszt
tiszt
főtiszt

altiszt
zászlós
zászlós

altiszt
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közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

őrnagy

százados

főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy

törzszászlós

zászlós

főtörzsőrmester

törzsőrmester

B
Rendszeresített rendfokozat

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

alosztályvezető-helyettes;
részlegvezető;
részlegvezető-helyettes
alosztályvezető;
gyógyszertárvezető-helyettes;
könyvtárvezető;
osztályvezető-helyettes
parancsnok;
rendelőintézet vezető asszisztens;
részlegvezető;
telepvezető;
vezető dietetikus;
vezető gyógytornász;
vezető közegészségügyi felügyelő

vezénylő zászlós (K)

zászlós
zászlós

altiszt

laktanyaügyeletes;
tiszt
főtiszt;
parancsnok;
parancsnok-helyettes

központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
parancsnok-helyettes;
részlegvezető;
főnök helyettes

parancsnok;
altiszt
zászlós
laktanyaügyeletes;
zászlós

E
Speciális előmeneteli rend

központparancsnok-helyettes;
részlegvezető

parancsnok;
parancsnok-helyettes (P);
altiszt
parancsnok;
altiszt
zászlós
zászlós

C
D
MH Egészségügyi Központ
Csapategészségügy
Általános előmeneteli rend

I. A IV., AZ V. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

D) A honvéd egészségügyben rendszeresíthető szolgálati beosztások
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes

dandártábornok

ezredes

alezredes

alosztályvezető;
főorvos;
gyógyító referens;
gyógyszertárvezető;
intézetparancsnok-helyettes;
intézetvezető;
intézetvezető-helyettes;
osztályvezető;
osztályvezető-helyettes;
parancsnok-helyettes;
rehabilitációs referens;
rendelővezető főorvos;
részlegvezető főorvos
hivatalvezető;
igazgató;
igazgató-helyettes;
igazságügyi szakértő főorvos;
intézetvezető;
irodavezető;
központparancsnok;
osztályvezető;
osztályvezető főorvos;
parancsnok-helyettes;
rendelővezető;
részlegvezető;
törzsfőnök
főnök (K);
igazgató (K)
parancsnok (K)
egészségügyi főnök

alosztályvezető;
főnök;
főnök helyettes;
központparancsnok;
rendelővezető
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közkatona

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes

törzsőrmester

őrmester

szakaszvezető

tizedes

őrvezető

B
Rendszeresített rendfokozat

A

1.
2.
3.

altiszt;
altiszt (P)
altiszt
zászlós
zászlós
zászlós
tiszt (P)
tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt

tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt

gépkocsivezető;
harcjárművezető;
raktáros
egészségügyi katona;
gépkocsivezető;
harcjárművezető
gépkocsivezető;
harcjárművezető

altiszt;
altiszt (P)
altiszt
zászlós
zászlós
zászlós

egészségügyi kisegítő;
műtőssegéd

beteghordó;
egészségügyi katona

ellátó;
raktáros

C
D
MH Egészségügyi Központ
Csapategészségügy
Általános előmeneteli rend

II. AZ I., A II. ÉS A VII. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

tiszt
főtiszt

altiszt
zászlós
zászlós

E
Speciális előmeneteli rend
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

15.

16.

17.

18.

A

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

dandártábornok

ezredes

alezredes

őrnagy

B
Rendszeresített
rendfokozat
közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
alosztályvezető;
vezető-helyettes
egyetemi docens;
adjunktus;
dékáni titkárságvezető;
gazdasági igazgató-helyettes;
igazgató;
irodavezető;
központparancsnok;
parancsnok-helyettes;
központvezető;
osztályvezető
egyetemi docens;
egyetemi tanár;
hivatalvezető;
vezető szakreferens;
vizsgaközpont parancsnok;
felsőfokú vezetőképző tanfolyami központ parancsnok
egyetemi tanár

Speciális előmeneteli rend

C

I. AZ V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

E) Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán rendszeresíthető szolgálati beosztások
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19.
20.
21.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.

18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A

tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt
egyetemi tanár

altiszt
zászlós
zászlós

Speciális előmeneteli rend

C

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
B
Rendszeresített
rendfokozat
közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes

vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A

B
Rendszeresített
rendfokozat
közkatona
őrvezető
tizedes
szakaszvezető
őrmester
törzsőrmester
főtörzsőrmester
zászlós
törzszászlós
főtörzszászlós
hadnagy
főhadnagy
százados
őrnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérőrnagy
altábornagy
vezérezredes
tiszt
főtiszt
kiemelt főtiszt

altiszt
zászlós
zászlós

Speciális előmeneteli rend

C

I. AZ I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

F) A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások

„
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5. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
„9. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez
Szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén alkalmazható heti szolgálatteljesítési idő és a hozzá kapcsolódó
számított napi szolgálatteljesítési idő
A

B

Heti szolgálatteljesítési idő mértéke
órában

Heti szolgálatteljesítési időből
számított
napi szolgálati idő órában

1.

2.

54

10,8

3.

53

10,6

4.

52

10,4

5.

51

10,2

6.

50

10,0

7.

49

9,8

8.

48

9,6

9.

47

9,4

10.

46

9,2

11.

45

9,0

12.

44

8,8

13.

43

8,6

14.

42

8,4

15.

41

8,2

16.

40.

8,0
„
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6. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
1. Az R. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.49. alponttal egészül ki:
„2.49. Katonai-rendvédelmi koordinációs ügyeleti szolgálat”
2. Az R. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.11. alponttal egészül ki:
„5.11. MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens tartalék szakasz”

7. melléklet a 4/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

1. Az R. 15. melléklet 5. pont 5.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.8. MH V4 EU Harccsoport”
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A honvédelmi miniszter
5/2015. (VI. 22.) HM
rendelete
egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés
a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában
és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti
honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a honvédelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézmény;”

2. §

3. §
Hatályát veszti az R1. 11. § (1) bekezdésében a „korú”
szövegrész.

3. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló
17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása
4. §

1. A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
1. §
A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a következõ 32/A. §-sal
egészül ki:
„32/A. § (1) A HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve az általa lefolytatott kártérítési eljárása
során – ha a kár mértékének bizonyítása miatt az eljárási
határidõ a 60 napot meghaladja – határozatban kártérítési
elõleget állapíthat meg a károsult részére.
(2) A kártérítési elõleg abban az esetben állapítható
meg, ha a tényállás tisztázása során a kárigény jogalapja
bizonyított vagy a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve részérõl nem vitatott.
(3) A kártérítési elõleg összegét a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve a káresemény, valamint a kár becsült mértékére vonatkozó adatoknak a figyelembevételével állapítja meg.
(4) A kártérítési elõleg összegét a kártérítési eljárás során megállapított kártérítés összegébe be kell számítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti határozatra a 33. §-t,
az (1) bekezdés szerinti határozattal kapcsolatos jogorvoslatra a 34. §-t alkalmazni kell.”

Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013.
(IX. 3.) HM rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §
13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,”

4. Az egyes költségtérítésekrõl szóló
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása
5. §
Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés 5. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §
13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény;”
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6. §

Az R2. a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:
„VI/A. FEJEZET
KÖZALKALMAZOTTAK
RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
33/A. § A közalkalmazott naptári évre vonatkozó, miniszteri utasításban meghatározott összegû ruházati költségtérítésre (a továbbiakban: ruházati költségtérítés) jogosult, amelyet a kulturált munkahelyi megjelenést elõsegítõ
felsõruházati cikkek és lábbeli megvásárlására használhat
fel. A ruházati költségtérítést az e fejezetben foglaltak szerint kell kifizetni.
33/B. § (1) A közalkalmazott – ha e rendelet eltérõen
nem rendelkezik – teljes összegû ruházati költségtérítésre
jogosult.
(2) A 33/C. §-ban foglalt módszer szerint megállapított
idõarányos ruházati költségtérítésre jogosult az a közalkalmazott,
a) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben kezdõdik,
b) akinek a határozott idejû közalkalmazotti jogviszonya a határozott idõ lejártával a tárgyév közben szûnik
meg,
c) akinek a közalkalmazotti jogviszonya a tárgyév közben
ca) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (16) bekezdése, 25. § (2) bekezdés a)–c), f) és g) pontja vagy a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy
cb) nem megfelelõ munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggõ – alkalmatlansága miatt felmentéssel
szûnik meg, vagy
d) aki a tárgyéven belül harminc napnál hosszabb idõt
tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve, ha azt a (4) bekezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.
(3) Ha a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezést követõen a közalkalmazott továbbra is
e rendelet hatálya alá tartozik, esetében az idõarányosítás
nem alkalmazható.
(4) A ruházati költségtérítés kifizetésének idõpontjában
gyermekgondozás, valamint tartósan beteg gyermek gondozása, felügyelete, valamint közeli hozzátartozó otthoni
ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó,
a tárgyévben ruházati költségtérítésben nem részesült, teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazott ruházati
költségtérítése
a) teljes összegû, ha a munkába lépése a tárgyév elsõ félévére esik, vagy
b) a teljes összeg felének megfelelõ összegû, ha munkába lépése a tárgyév második félévére esik.
(5) A részmunkaidõben foglalkoztatott közalkalmazott
– ideértve a Péptv. szerint foglalkoztatottakat is – részére
járó ruházati költségtérítés megállapítására az (1)–(4) be-
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kezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott
meghatározott mértékû ruházati költségtérítésnek a teljes
munkaidõ és a kinevezés szerinti részmunkaidõ arányának
megfelelõ része, de legalább 30%-a jár.
(6) Nem jogosult ruházati költségtérítésre az a közalkalmazott, aki egész évben fizetés nélküli szabadságát tölti.
33/C. § Az idõarányosan járó ruházati költségtérítés
összegének megállapításánál a tárgyév minden egyes olyan
hónapja a ruházati költségtérítés teljes összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek legalább egy napján
a) a közalkalmazotti jogviszony fennáll, kivéve
a 33/B. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti felmentéssel, továbbá a lemondással összefüggõ munkavégzés
alóli mentesítés idõszakát, és
b) a közalkalmazott nincs a 33/B. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.
33/D. § (1) A közalkalmazott részére – ha ez a ruházati
költségtérítés összegének megállapításakor megállapítható – az idõarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megfelelõ ruházati költségtérítést kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szûnik
meg, vagy ha a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti körülmény bekövetkezése miatt idõarányosítás válik szükségessé, a kifizetett ruházati költségtérítés és az idõarányosan járó ruházati költségtérítés különbözetét – munkáltatói
elõlegnyújtásból eredõ követelésként – a közalkalmazottól
vissza kell követelni.
33/E. § (1) Az elszámolási kötelezettséget a tárgyévre
szóló, Magyarországon a munkáltató – áthelyezés esetén
ideértve a korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított számlával, a kifizetés idõpontját követõ harminc napon belül – annál a munkáltatónál kell teljesíteni, amelynél
fennálló jogviszonyára tekintettel a közalkalmazott a ruházati költségtérítésben részesül.
(2) Ha a közalkalmazott a meghatározott határidõig
a ruházati költségtérítéssel nem, vagy csak részben számol
el, a részére keletkezõ adó- és járulékteher összegét a következõ havi illetményébõl le kell vonni, amelynek végrehajtására a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli
szerve intézkedik.
(3) A ruházati költségtérítés kifizetésének idõpontjában
vagy azt követõ harminc napon belül külföldi szolgálatot
teljesítõ vagy külföldi képzésen részt vevõ közalkalmazottnak elszámolási kötelezettség fennállása esetén az elszámolási kötelezettségét a külföldi szolgálatot vagy külföldi képzést követõ harminc napon belül, de legkésõbb
a tárgyév december 31-ig kell teljesítenie.”

7. §
Az R2. a következõ 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B. § E rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2015. (VI. 22.)
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. §-ával megállapított
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21. § (4) bekezdés b) pontját az R3. hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”
8. §
Az R2. 21. § (4) bekezdés b) pontjában a „valamint szobánként” szövegrész helyébe a „valamint a másfél szobán
felüli szobánként” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 6. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
6/2015. (VI. 22.) HM
rendelete
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri
rendeletek módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés
a) pont ac) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása
1. §
(1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továb-
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biakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját
képezõ bázisösszeg,
2. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti
honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a honvédelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési
intézmény,
3. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos
kötelezõ legkisebb munkabér havi összege,
4. parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a közalkalmazottak vonatkozásában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ,
5. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében
a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és
számviteli szervezeti elem.”
(2) Az R1. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

2. §
Az R1.
a) 10. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 17. §
(1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés a) pontjában,
20. § (1) és (2) bekezdésében és 23. §-ában az „az illetményalap” szövegrész helyébe az „a felszámítási alap”,
b) 15. § (2) és (3) bekezdésében az „illetményalap” szövegrész helyébe a „felszámítási alap” és
c) 24. § (2) bekezdésében a „Magyarország központi
költségvetésérõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatározott illetményalap” szövegrész helyébe
a „ felszámítási alap”
szöveg lép.

2. A külföldi szolgálatot teljesítõk
egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása
3. §
(1) A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2. § (1) bekezdése a következõ 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját
képezõ bázisösszeg,”
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(2) Az R2. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

7. szám

A honvédelmi miniszter
7/2015. (VI. 22.) HM
rendelete
a honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól

4. §
Az R2.
a) 37. § (2) bekezdésében a „Hjt. 2. § 15. pontja szerinti
illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)” szövegrész helyébe a „felszámítási alap”,
b) 37. § (4) bekezdés a) és b) pontjában „az illetményalap” szövegrész helyébe „a felszámítási alap” és
c) 5. mellékletében „az illetményalap”szövegrész helyébe „a felszámítási alap”
szöveg lép.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában,
a 86. § vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
o) pontjában és (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

3. Az egyes költségtérítésekrõl szóló
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

I. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ALAPILLETMÉNYE,
HONVÉDELMI SZOLGÁLATI DÍJA, STANAG 6001
PÓTLÉKA, MUNKAERÕ-PIACI PÓTLÉKA

5. §

1. Az alapilletmény

(1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése
a következõ 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. felszámítási alap: a juttatások alapját képezõ bázisösszeg;”
(2) Az R3. 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft.”

1. §

6. §
Az R3. 21. § (4) bekezdésében a „Hjt. 2. § 15. pontjában
meghatározott illetményalap” szövegrész helyébe a „felszámítási alap” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 123. § (4) bekezdés d) pontja
alapján a Hjt. 5. mellékletében foglaltaktól eltérõen a vezénylõ zászlósi állomány legalább század vezénylõ zászlósi szintû szolgálati beosztást (a továbbiakban: beosztás)
betöltõ tagjának alapilletményét ,, , a beosztás szempontjából irányadó honvédségi szervezet és a beosztást magában
foglaló szervezeti egység szintje figyelembevételével –
a honvédelmi illetményalap és a következõ szorzószámok
alkalmazásával kell megállapítani:
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.
12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt.vhr.) 69/A. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó szervezetnél betöltött
aa) század vezénylõ zászlósi beosztás esetén 6,35,
ab) zászlóalj vezénylõ zászlósi beosztás esetén 7,00,
ac) egység szintû vezénylõ zászlósi beosztás esetén
7,50.
b) a Hjt.vhr. 69/A. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó
szervezetnél – a c) pontban meghatározott honvédségi
szervezetet kivéve – betöltött egység szintû vezénylõ zászlósi beosztás esetén 8,00,
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)
középszintû vezetõ szervének vezénylõ zászlósi beosztása
esetén 8,50 és
d) a Honvédség MH vezénylõ zászlósi beosztása esetén
9,00.
(2) A Hjt. 123. § (4) bekezdés e) pontja alapján az állomány Honvéd Vezérkar törzsigazgatói beosztást betöltõ
tagjának alapilletményét a Hjt. 6. mellékletének 6. pontja
szerinti alapilletmény-szorzószámmal kell megállapítani.

7. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
2. A honvédelmi szolgálati díj
2. §

A Hjt. 92. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása
szempontjából a szolgálati idõbe beszámító idõszakokat
össze kell számítani, ha a tényleges szolgálati viszony idõtartamai között megszakítások vannak.
3. Az illetménypótlékok általános szabályai
3. §
(1) Az illetménypótlék az állomány tagjának az illetménypótlékra jogosító szolgálati tevékenység esetén a tevékenység tényleges kifejtésének idejére, az illetménypótlékra jogosító beosztás esetén – a 6. § (6) bekezdése szerinti eset kivételével – a beosztás betöltésének idejére jár.
(2) A Hjt. 2. § 32. pontja szerinti rendszeres illetménypótlékot a jogosultság megszerzésének vagy megszûnésének írásba foglalt munkáltatói döntésben meghatározott
napjától kell megállapítani vagy megszüntetni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékra való jogosultság idõközben megváltozik, a pótlék
összegét a jogosultság változásának írásba foglalt munkáltatói döntésben meghatározott kezdõ idõpontjától kell módosítani.
(4) Az eseti illetménypótlékot legkésõbb a jogosultság
idõtartamának lezárultát vagy az elõírt feladat teljesítését
követõ hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részére folyósítani.
4. §
(1) E rendelet alkalmazásában eseti illetménypótléknak
minõsül minden II–III. Fejezet szerinti, a Hjt. 2. § 32. pontjának hatálya alá nem tartozó illetménypótlék.
(2) Az állomány tagja részére a készenléti tevékenységért, az ügyeleti tevékenységért, a gyakorlaton végzett tevékenységért, az egészségügyi ügyelet ellátásáért járó fokozott igénybevételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek idõtartamát érintõ túlszolgálatért járó ellentételezés –
ideértve a túlszolgálat szabadidõvel vagy túlszolgálati díjjal történõ megváltását is – közül bármely két juttatás azonos idõszakra együttesen nem állapítható meg.

4. A STANAG 6001 pótlék
5. §
(1) A Hjt. 127. §-a szerinti pótlékra való jogosultság
kezdõ idõpontjának a Hjt. 127. § (1) bekezdése szerinti
esetben a beosztásba történõ kinevezés, áthelyezés napját,
vagy a pótlékra jogosító nyelvtudást igazoló okmánynak
a) az állományilletékes honvédségi szervezet,
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b) a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény, vagy
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
(a honvédségi szervezetek és a KNBSZ a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezet) részére történõ benyújtását
követõ hónap elsõ napját kell tekinteni.
(2) A Hjt. 127. §-a szerinti pótlékra való jogosultság
kezdõ idõpontjának a Hjt. 127. § (5) bekezdése szerinti
esetben a pótlékra jogosító nyelvtudást igazoló okmány állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a Hjt. 42. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény részére történõ benyújtását követõ hónap elsõ napját
kell tekinteni.
(3) Az idegennyelv-tudást államilag elismert nyelvvizsgával, a hatályos NATO szabványnak megfelelõ,
a STANAG 6001 követelményrendszer szerinti eredményt
igazoló bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékû okirattal kell igazolni.
(4) A képzés nyelve tekintetében STANAG 6001 követelményrendszer szerinti eredményt igazoló bizonyítvány
nélkül is STANAG 3333 idegennyelv-tudásnak minõsül
a Honvédség képzési rendszerén belül az egy évet megszakítás nélkül meghaladó, külföldi képzésen történõ részvétellel szerzett felsõfokú végzettség, vagy az azt kiegészítõ
szakosító továbbképzésen, vagy a vezetõképzésen szerzett
végzettség.
(5) STANAG 3333 idegennyelv-tudásnak minõsül
a legalább STANAG 3333 szintû, STANAG 2222 idegennyelv-tudásnak minõsül a legalább STANAG 2222, de
STANAG 3333-t el nem érõ szintû, STANAG 1111 idegennyelv-tudásnak minõsül a legalább STANAG 1111, de
STANAG 2222-t el nem érõ szintû idegennyelv-tudás.

5. A munkaerõ-piaci pótlék
6. §
(1) A Hjt. 128. § (5) bekezdése alapján az állomány tagja részére – a (4), (5) és (7) bekezdés figyelembevételével – munkaerõ-piaci pótlék állapítható meg, ha
a) az általa betöltött beosztás
aa) folyamatos betöltése a Honvédség kiemelt stratégiai
érdeke,
ab) a Honvédség szempontjából kiemelt jelentõségû felkészültség, nehezen pótolható szakmai tapasztalat meglétét követeli, vagy
ac) olyan fegyvernemi vagy szakági alcsoportba tartozik, amely idõszakosan olyan mértékû területi, illetve szerkezeti munkaerõ-piaci hatásoknak van kitéve, amelyeknek
ellensúlyozása – a célzott toborzási és belsõ átcsoportosítási intézkedések megtétele mellett is – indokolt, és
b) az általa betöltött beosztás szerepel a (4) bekezdés
szerinti utasításban.

558

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja részére – a (3), (6) és (8) bekezdés figyelembevételével – egyes
beosztásokban az azokkal együttjáró többlet igénybevétel,
magasabb szintû szakmai követelmények, teljesítmény-elvárások, illetve fokozott irányítási felelõsség elismerése
céljából is megállapítható a munkaerõ-piaci pótlék, ha
a) a többlet igénybevétel, a magasabb szintû szakmai
követelmények, teljesítmény-elvárások, illetve a fokozott
irányítási felelõsség az állomány tagja részére más illetményelem megállapításával nem ismerhetõ el, és
b) a pótlék megállapításáról a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) elõzetesen írásbeli
döntést hozott.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti miniszteri döntésnek tartalmaznia kell a pótlékra jogosult személy nevét,
rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, szolgálati helyét,
beosztását, a munkaerõ-piaci pótlék összegét, valamint
az arra való jogosultság kezdetét és idõtartamát.
(4) Az (1) bekezdés szerinti esetkörbe tartozó azon beosztásokat, amelyeket betöltõk részére munkaerõ-piaci
pótlékot kell megállapítani, valamint az ezen beosztásokat
betöltõk részére megállapítandó munkaerõ-piaci pótlék
összegét a miniszter – a KNBSZ állománya tekintetében
a KNBSZ fõigazgatója – utasításban határozza meg.
Az utasítást idõszakosan, de legalább évente egyszer felül
kell vizsgálni, és amennyiben azt a körülmények indokolják, módosítani kell.
(5) Azon beosztások esetében, amelyek vonatkozásában az azokat betöltõk részére a (4) bekezdés szerinti utasítás munkaerõ-piaci pótlék megállapítását határozza meg,
a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ határozott idõre, de
legfeljebb az arra jogosító beosztás betöltésének idejére állapítja meg az állomány tagja részére a munkaerõ-piaci
pótlékot.
(6) A (2) bekezdés szerinti beosztásokat betöltõk esetében a munkáltatói jogkört gyakorló – a (2) bekezdés
b) pontja szerinti miniszteri döntés alapján – határozott
idõre, az arra jogosító beosztás betöltésének idejére, de
legfeljebb a tárgyév végéig állapítja meg az állomány tagja
részére a munkaerõ-piaci pótlékot.
(7) A (4) bekezdés szerinti utasítás módosítása esetén
a munkaerõ-piaci pótlékot az érintett beosztásokban felül
kell vizsgálni. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ
az (1) bekezdés alapján megállapított munkaerõ-piaci pótlékot csak a (4) bekezdés szerinti utasítás ez irányú módosítása esetén, annak alapján szüntetheti meg, illetve a pótlék összegét csak annak megfelelõen módosíthatja.
(8) Ha a pótlék megállapításkor figyelembe vett,
a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel a jogosult vonatkozásában már nem, vagy a korábbinál alacsonyabb mértékben áll fenn, a miniszter ez alapján hozott döntése alapján a (2) bekezdés szerint megállapított munkaerõ-piaci
pótlék – a (3) bekezdés szerinti jogosultsági idõtartam lejárta elõtt is – indokolás nélkül megszüntethetõ, illetve annak összege módosítható.

7. szám

II. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ÁLTAL VÉGZETT,
VESZÉLYESSÉGI ILLETMÉNYPÓTLÉKRA
JOGOSÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK
6. A repülési tevékenység díjazása
7. §
Repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlékra jogosult az állomány
a) repülõ beosztást betöltõ és repülõ kiképzést végrehajtó légijármû-vezetõ és légijármû fedélzeti személyzetébe
tartozó egyéb (a továbbiakban együtt: repülõhajózó), és
b) külföldön repülõhajózó képzésen résztvevõ, de nem
repülõhajózó beosztást betöltõ
tagja.

8. §
(1) A 7. § szerinti pótlék mértéke az állomány 7. § szerinti tagja fedélzeti beosztásától, kiképzettségétõl és
a szakmai feladatok végrehajtásában való alkalmazhatóságától függ, melyek alapján a pótlékra jogosultak közül
a) a korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) állomány az I. kategóriába,
b) a korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) állomány a II. kategóriába, és
c) a kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) állomány
a III. kategóriába
tartozik.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti hadrafoghatósági kategóriákba tartozás feltételeit, a hadrafoghatósági
kategóriába sorolás részletes eljárásrendjét a miniszter
utasításban határozza meg.
(3) A pótlék havi mértékét a honvédelmi illetményalap
százalékában meghatározva az 1. melléklet tartalmazza.

7. A repülõgép berepülési tevékenység díjazása
9. §
(1) Repülõgép berepülési tevékenységért veszélyességi
pótlék jár annak a repülõhajózónak, aki repülõgépet vagy
helikoptert gyári javítás, idõszakos vizsga, csapatjavítás,
hajtómûcsere alkalmából, valamint bonyolult meghibásodás légi kivizsgálása esetén, továbbá új típusú repülõgépet
vagy helikoptert a szállító féltõl történõ mûszaki átvétele
után berepül.
(2) A pótlék mértékét berepült gépenként a honvédelmi
illetményalap százalékában meghatározva a 2. melléklet
tartalmazza.
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8. Az ejtõernyõs ugrási tevékenység díjazása
10. §
(1) Ejtõernyõs ugrási tevékenységért járó veszélyességi
pótlékra az állomány azon tagja jogosult, akinek az ejtõernyõs ugrás végrehajtása – a betöltött beosztás munkaköri
azonosító kódja alapján – a beosztása ellátásával együtt
járó feladata.
(2) A pótlék mértéke – a kiképzettség és a szakmai feladatok végrehajtásában való alkalmazhatóság foka alapján – a hadrafoghatóságtól és a beosztáshoz kötõdõen
használt ejtõernyõ típusától függõen havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) légcellás beosztást betöltõk esetében
aa) beugró-oktató szintnél 133%,
ab) oktató szintnél 114%,
ac) korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) szintnél 45%,
ad) korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) szintnél 30%,
ae) kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) szintnél
10% és
b) körkupolás beosztást betöltõk esetében
ba) korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) szintnél 10%,
bb) korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) szintnél 7%,
bc) kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) szintnél 5%.

9. Az ejtõernyõ beugrási tevékenység díjazása
11. §
(1) Ejtõernyõ beugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlékra jogosult az állomány beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ azon tagja, aki ipari javított vagy átszerelt (a továbbiakban együtt: ipari javított) vagy gyári új
légijármûnek minõsített ejtõernyõvel vagy repülõgép-vezetõ mentõernyõvel hatósági légi alkalmassági vagy üzemeltetõi ellenõrzõ ugrást (a továbbiakban együtt: beugrás)
hajt végre.
(2) A pótlék mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában ernyõnként
a) repülõgép-vezetõ mentõernyõ, vagy ipari javított légijármûnek minõsített ejtõernyõ beugrásáért 31,9% és
b) gyári új légijármûnek minõsített ejtõernyõ beugrásáért 23,7%.
(3) Az ipari javított ernyõ beugrásáért csak akkor jár
a pótlék, ha a beugrás a garanciális, kifogásolási határidõn
belül történt.
(4) Ha egy mentõ- vagy ejtõernyõ vizsgálatához több ellenõrzõ ugrást is szükséges végrehajtani, ezen beugrásokért együttesen a (2) bekezdés szerinti mértékû pótlék jár.
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(5) A pótlék megállapításának alapja az állomány beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ tagja által teljesített beugrásokról vezetett nyilvántartás.

12. §
(1) A 11. § szerinti pótlék összegének megállapításánál
a) repülõgép-vezetõ mentõernyõnek kell tekinteni a repülõgép-vezetõk és a légijármû-személyzet részére életmentõ ernyõként rendszeresített ernyõt,
b) légijármûnek minõsített ejtõernyõnek kell tekinteni
az ejtõernyõs ugrások végrehajtásához használt, nem kizárólagosan mentési célra szolgáló ernyõt, és
c) ipari javított ernyõnek kell tekinteni azt az a) vagy
b) pont szerinti ernyõt, amelynek egy vagy több fõrészét
vagy azok részeit kicserélték.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szempontjából fõrésznek minõsül a kupola, a teljes zsinórzat és a teljes heveder.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal azonosnak számító
cserének minõsül az, amely a kupolának legalább 10%-át,
háromnál több fõtartózsinórt, repülõgép-vezetõ mentõernyõ combhevederét érinti.

10. A tûzszerész tevékenység díjazása
13. §
(1) Az állománynak az aknazár telepítését, elaknásított
terület mentesítését, lõtér lövészet utáni mentesítését, ismeretlen fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag vagy robbanótest felkutatását – ideértve a külföldön mûveleti területen feltételezett robbanótestek felkutatása céljából tûzszerészeti tevékenység keretében végzett személy- és gépjármû átvizsgálást is –, hatástalanítását, megsemmisítését,
továbbá szállítását végzõ aknakutató, aknász vagy tûzszerész beosztást betöltõ, valamint a felsorolt feladatokban
közvetlenül résztvevõ és robbanásveszélyes helyen tartózkodó tagja az elõzõekben felsorolt tûzszerész tevékenységért veszélyességi pótlékra jogosult.
(2) Nem jogosult a pótlékra az állomány azon tagja, aki
kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre az (1) bekezdés
szerinti feladatokat.

14. §
(1) A 13. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) annak, aki az aknazár telepítését, elaknásított terület
mentesítését, lõtér lövészet utáni mentesítését, ismeretlen
fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag vagy robbanótest
felkutatását, hatástalanítását vagy megsemmisítését közvetlenül végzi, 17%,
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b) az ismeretlen fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag,
robbanótest szállítását végzõ gépjármû, hajó vezetõjének
8,5%, és
c) annak, aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, de
a 13. § (1) bekezdése szerinti feladatellátás során robbanásveszélyes helyen tartózkodik, 5,3%.
(2) A pótlékra jogosító idõtartam megállapításakor
az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának idõtartamait
naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszámított idõtartam egész órával maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó idõt a pótlék összegének megállapításakor egy teljes óra pótlékra jogosító
idõtartamként kell figyelembe venni.

15. §
A 13. § szerinti pótlék megállapításának alapja
a) belföldön a tûzszerész feladatot elrendelõ parancs,
a névre szóló megbízólevél, valamint a járõrnapló és
b) külföldön, mûveleti területen a tûzszerész feladatot
elrendelõ parancs és a járõrnapló.

11. A búvár tevékenység díjazása

7. szám

III. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA ÁLTAL VÉGZETT,
FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTELI
ILLETMÉNYPÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ
TEVÉKENYSÉGEK
12. A készenléti tevékenység díjazása
19. §
(1) Készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter által rendeletben vagy utasításban, illetve a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) vagy a KNBSZ
fõigazgatója által intézkedésben elrendelt, a Hjt. 105. §
(3) bekezdése szerinti készenléti szolgálatot teljesít.
(2) Nem jogosult a pótlékra az, aki a készenléti szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgálati rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati feladatként látja el.
(3) A pótlék megállapításának alapja a pótlék folyósítását megalapozó szolgálatokat mûködtetõ honvédelmi szervezetnél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél a szolgálatokról
kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.

16. §
(1) Búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlékra
az állomány azon tagja jogosult, aki búvár beosztást tölt be
és búvárfeladatot teljesít.
(2) A búvárjelölt a búvártanfolyam ideje alatt végzett
búvár tevékenységért is jogosult az (1) bekezdés szerinti
pótlékra.
17. §
(1) A 16. § szerinti pótlék mértéke óránként a honvédelmi illetményalap százalékában
a) folyóvízben végrehajtott merülésért 3,6%,
b) állóvízben végrehajtott merülésért vagy búvárkeszonban végrehajtott feladatért 2,7%.
(2) A búvár részére víz alatti robbantás, tûzszerész tevékenység végzése esetén az (1) bekezdés szerinti juttatáson
felül, óránként a honvédelmi illetményalap 5,3%-ának
megfelelõ összegû, további veszélyességi pótlék is jár.

18. §
(1) A 16. § szerinti pótlék csak annak állapítható meg,
aki jóváhagyott terv vagy külön intézkedés alapján, szolgálati feladatként hajt végre búvármerüléseket vagy túlnyomásos térben feladatokat.
(2) A pótlék megállapításának alapja a végrehajtott merülésekrõl vezetett merülési napló.

20. §
(1) Laktanyai készenléti szolgálat esetén a 19. § szerinti
pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap
0,27%-a.
(2) A készenléti szolgálat jellegétõl függetlenül
az (1) bekezdés szerinti pótlékra jogosult
a) a készenléti szolgálatot teljesítõ nyomozótiszt,
b) az állomány NATO Reagáló Erõk, illetve az Európai
Unió Harccsoportjának és az Európai Unió irányítása alatt
végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûvelet kötelékébe felajánlott katonai egység, alegység állományában
belföldön készenléti szolgálatot teljesítõ tagja,
c) az állomány gépjármû-baleseti helyszínelõ készenléti
szolgálatot teljesítõ tagja,
d) az MH Egészségügyi Központban (a továbbiakban:
MH EK), valamint a honvédelmi szervezeteknek az MH
egészségügyi fõnök szakmai felügyelete alá tartozó szervezeti egységei tekintetében az MH egészségügyi fõnök
által készenléti szolgálatra kijelölt helyõrségekben egészségügyi készenléti szolgálatot teljesítõ katonaorvos vagy
egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi állományú katona,
és
e) az állománynak az a)–d) pont alá nem tartozó, a miniszter által rendeletben vagy utasításban, a HVKF és
a KNBSZ fõigazgatója által parancsban vagy intézkedésben idõlegesnek nem minõsített készenléti szolgálatot teljesítõ tagja.
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(3) Azon laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetén,
amelyek a (2) bekezdésben nem szerepelnek, az állomány
tagja a 19. § szerinti pótlékra óránként a honvédelmi illetményalap 0,2%-ának megfelelõ mértékben jogosult.
(4) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja szerinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítõ tagja részére
járó pótlék mértékét az (1)–(3) bekezdésben és a 19. §
(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.

13. A készenléti szolgálatban végzett katasztrófavédelmi
tevékenység díjazása
21. §
(1) A Hjt. 247/I. § (3) bekezdése alapján az állomány
katasztrófavédelmi feladat végrehajtása érdekében elrendelt készenléti szolgálatba vezényelt tagja a készenléti
szolgálat idõtartama alatt a napi szolgálatteljesítési idõn
kívül általa ténylegesen kifejtett katasztrófavédelmi feladatvégzés idejére a 19. § szerinti pótlék helyett túlszolgálati díjra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás megállapításának
alapja az arra jogosító katasztrófavédelmi tevékenységet
irányító helyszíni vezetõ által aláírt külön nyilvántartás.
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b) a laktanya-, az objektumügyeletes, a felderítõ szolgálat, a honvédelmi szervezet riasztó-értesítõ feladatokat ellátó legmagasabb szintû ügyeleti szolgálata, a Légi Irányító Központ légtérmegfigyelõ, légvédelmi irányító és harcvezetõ ügyeleti szolgálat, valamint az MH legmagasabb
szintû híradó, informatikai és információvédelmi ügyeleti
szolgálata esetében 0,24%,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb ügyeletesi,
az õrparancsnoki, a zászlóalj vagy század napostiszti szolgálat, valamint a katonai rendészeti szolgálat esetén
0,17%.
(2) Az ügyeletes helyettesének az ügyeletessel azonos
feltételek szerint és azonos összegben jár a pótlék.
(3) Azon (1) bekezdés szerinti szolgálatok esetében,
amelyeket a mûködtetésükre vonatkozó szolgálati intézkedés alapján tartalmilag a készenléti szolgálatra jellemzõ
körülmények között kell ellátni, a 22. § szerinti pótlék helyett a 20. § szerinti pótlék jár.

24. §
A 22. § szerinti pótlék megállapításának alapja a pótlék
folyósítását megalapozó szolgálatokat mûködtetõ honvédelmi szervezeteknél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél
a szolgálatokról kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.

14. Az ügyeleti tevékenység díjazása
22. §

15. A gyakorlaton végzett tevékenység díjazása
25. §

(1) Ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi
pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter
által kiadott rendeletben vagy utasításban, vagy a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára, a HVKF vagy a KNBSZ fõigazgatója által kiadott intézkedésben elrendelt, vagy engedélyezett 24 órás õr-, ügyeleti, vagy katonai rendészeti szolgálatot lát el a Hjt. 105. § (2) bekezdése szerinti feladatrendben.
(2) Nem jogosult a pótlékra az, aki a 24 órás ügyeleti
szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti
szolgálati rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati
feladatként látja el, valamint az, aki a 26. §-ban meghatározott gyakorlatokon teljesít ügyeleti szolgálatot.

23. §
(1) A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) az ügyeletes parancsnoki, légierõ ügyeletes parancsnoki és a Honvédség középszintû vezetõ szerve hadmûveleti központjának ügyeleti szolgálata esetében 0,32%,

(1) Az állomány tagja a miniszteri utasításban, valamint
a HM közigazgatási államtitkára, a HVKF, a KNBSZ fõigazgatója vagy a Honvédség középszintû vezetõ szervének parancsnoka által intézkedésben vagy parancsban elrendelt belföldi gyakorlaton végzett tevékenységért fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlékra a gyakorlatvezetõk, a gyakorlatokon ellenõrzési vagy döntnöki feladat ellátására kijelölt személyek is jogosultak.

26. §
(1) A 25. § szerinti pótlék szempontjából csak azok
a gyakorlatok vehetõk figyelembe, amelyek idõtartama
a 24 órát meghaladja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem tekinthetõk gyakorlatnak a nem gyakorlat keretében elrendelt – kiképzés, továbbképzés, gyakorlattal nem összefüggõ ellenõrzés miatti – távollétek, valamint azok az igénybevételek, amelyekért a résztvevõk külön pénzbeli juttatásban részesülnek.
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(3) A 25. § szerinti pótlék megállapításakor a gyakorlat
helyszínén ténylegesen eltöltött idõtartamból csak a 24
órával maradéktalanul osztható rész 24 órát meghaladó hányadát lehet figyelembe venni.
27. §
A 25. § szerinti pótlék naponkénti összege a honvédelmi
illetményalap 7,7%-a.

7. szám

sül az állomány tagja, ha szolgálati tevékenységét jellemzõen a napi szolgálatteljesítési idõ több, mint felében – ionizáló sugárzásnak kitett beosztásban jellemzõen legalább
napi 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezõnek kitett körülmények között kell végeznie, vagy a részére
nyújtott védelem csak egyéni védõeszköz olyan állandó
vagy tartós használatával valósul meg, amely a viselõje
számára fokozott megterhelést jelent.

32. §
28. §
A 25. § szerinti pótlék megállapításának alapja a gyakorlatokon töltött napokról vezetett nyilvántartás.

16. Az orvosi ügyeleti tevékenység díjazása

Az állomány azon tagja, aki nem a 31. § (2) bekezdése
szerinti beosztást tölt be, azonban szolgálati tevékenységét
a havi szolgálatteljesítési idõ egy részében a 31. § (2) bekezdése szerinti körülmények között végzi, az érintett idõtartamra óránként a honvédelmi illetményalap
0,28%-ának megfelelõ mértékû fokozott igénybevételi
pótlékra jogosult.

29. §
Az MH EK-ban az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi
ügyelet ellátásáért a katonaorvos, továbbá az egészségügyi
tiszt, altiszt, legénységi állományú katona fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.
30. §
A 29. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi
illetményalap százalékában meghatározva
a) orvos esetében
aa) hétköznap teljesített ügyelet esetén 3,6%,
ab) heti pihenõnapon teljesített ügyelet esetén 4,2%,
ac) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 4,7%, és
b) az állomány a) pontba nem tartozó tagja esetében
ba) hétköznap teljesített ügyelet esetén 2,6%,
bb) heti pihenõnapon teljesített ügyelet esetén 2,9%,
bc) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 3,3%.

17. Az egészségkárosító kockázatnak kitett tevékenységet
végzõk díjazása

33. §
A 31. és 32. § szerinti pótlék megállapításának alapja
a) a 31. § szerinti esetben a pótlékra jogosító beosztásokról, és
b) a 32. § szerinti esetben a pótlékra jogosító tevékenységek elvégzésérõl
az állományilletékes parancsnok által írásban kijelölt
személy által vezetett részletes nyilvántartás.

18. A repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó
tevékenység díjazása
34. §
(1) Az állomány repülõmûszaki beosztású tagja a repülõ
és helikopter mûszaki üzembentartó tevékenységért havonta a honvédelmi illetményalap 20,6%-ának megfelelõ
mértékû fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.
(2) A pótlékra jogosító beosztásokat a Honvédség középszintû vezetõ szervének parancsnoka által kiadott jegyzék tartalmazza.

31. §

19. A különleges mûveleti tevékenység díjazása

(1) Az állomány azon tagja, aki olyan – miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend szerint minõsített – beosztást tölt be, amelyben szolgálati tevékenységét rendszeresen egészségkárósító kockázatnak kitett körülmények
között végzi, havonta a honvédelmi illetményalap
46,3%-ának megfelelõ mértékû fokozott igénybevételi
pótlékra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szempontjából rendszeresen egészségkárosító kockázatnak kitett beosztást betöltõnek minõ-

35. §
(1) Különleges mûveleti tevékenységért járó fokozott
igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha
a) sikeresen elvégezte a különleges mûveleti alaptanfolyamot, szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben, és
aa) a Honvédség különleges mûveleti feladatokat ellátó
szervezetének különleges mûveleti alegységénél beosztást
tölt be,
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ab) az aa) alpont szerinti honvédségi szervezet aa) alpontba nem tartozó alegységénél beosztást tölt be, vagy
ac) az aa) alpont szerintitõl eltérõ honvédségi szervezetnél tölt be beosztást,
b) az a) pont ab) alpontja szerinti alegységnél vagy
az ac) alpontja szerinti honvédségi szervezetnél tölt be beosztást, és a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen
részt vesz az a) pont aa) alpontja szerinti honvédségi szervezet alapfeladatához kötõdõ tevékenység támogatásában,
vagy
c) eseti jelleggel különleges mûveleti kiképzésen vesz
részt, és nem tartozik az a) és b) pont szerinti személyi
körbe.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti, továbbá a különleges mûveleti alaptanfolyamot sikeresen elvégzett és illetménypótlékra jogosító tevékenységet végzõ – az (1) bekezdés a) pontja szerinti – személyek körét a Honvédség
különleges mûveleti feladatokat ellátó egységének állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet parancsnoka, minden egyéb esetben a Honvédség középszintû vezetõ szervének parancsnoka által évente kiadott jegyzék tartalmazza.
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csolódóan végzett feladatrendszer, valamint az adott oktatói fokozatban vagy beosztásban eltöltött idõtartam figyelembevételével, továbbá a 3. mellékletben meghatározott
alsó határnál magasabb mértékû pótlék megállapításához
szükséges, a 60. § (3) bekezdése szerinti helyi keret rendelkezésre állása esetén – az NKE rektorának javaslata
alapján az állományilletékes parancsnok állapítja meg.

39. §
Az állomány MH Altiszti Akadémián oktatói vagy kiképzõi beosztást – kinevezéssel, áthelyezéssel, vezénylés
alapján vagy megbízás keretében – ellátó tagja az oktatói,
illetve kiképzõi tevékenységért fokozott igénybevételi
pótlékra jogosult, amelynek összege havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) tisztek esetében
aa) kiképzõi beosztásban 60%,
ab) oktatói beosztásban 46%, és
b) altisztek esetében
ba) kiképzõi beosztásban 33%,
bb) szakoktatói beosztásban 20%.

36. §
(1) A 35. § szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap százalékában
a) a 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben 150%,
b) a 35. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti
esetben 100%, és
c) a 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 75%.
(2) A 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a pótlék mértéke naponta a honvédelmi illetményalap 6,5%-a.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pótlék megállapításának alapja a különleges mûveleti kiképzésen résztvevõkrõl, és az általuk különleges mûveleti kiképzésen töltött napokról az állományilletékes parancsnok által írásban
kijelölt személy által vezetett nyilvántartás.

20. Az oktatói tevékenység díjazása
37. §
Az állomány Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) szolgálatot teljesítõ, oktatói fokozattal
rendelkezõ tagja az oktatói tevékenységért havonta
a 3. melléklet szerinti mérték és a honvédelmi illetményalap szorzatának megfelelõ összegû fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.

21. A délutáni és éjszakai egészségügyi tevékenység
díjazása
40. §
(1) Az MH EK-ban szolgálatot teljesítõ – három mûszakban foglalkoztatott – katonaorvos vagy egészségügyi
tiszt, altiszt, legénységi állományú katona részére a délutáni és éjszakai egészségügyi tevékenységért fokozott
igénybevételi pótlék jár.
(2) A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) orvos esetében
aa) délutáni mûszakban 0,78%,
ab) éjszakai mûszakban 1,55%, és
b) az állomány a) pont alá nem tartozó tagja esetében
ba) délutáni mûszakban 0,52%,
bb) éjszakai mûszakban 1,03%.
(3) A pótlék mértékének megállapítása szempontjából
a délutáni mûszak idõtartama 14 órától 22 óráig, az éjszakai mûszaké 22 órától másnap 6 óráig tart.

22. A díszelgési tevékenység díjazása
41. §

38. §
A jogosultak esetében a 37. § szerinti pótlék konkrét
mértékét és összegét – az oktatói fokozat és az ahhoz kap-

(1) Az állománynak az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység
(a továbbiakban: 32. NHD) állományába tartozó, (3) be-
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kezdés szerinti tagja a beosztásából adódó fokozott igénybevételért pótlékra jogosult.
(2) Az állomány zenekari tevékenységért pótlékban részesülõ tagja nem jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta
a honvédelmi illetményalap százalékában
a) a Honvéd Koronaõrség állománya esetében 150%,
b) a Honvéd Palotaõrség állománya, valamint
a 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében
100%,
c) a Honvéd Díszzászlóalj állománya esetében 75%, és
d) az a)–c) pontba nem tartozó, díszelgõ fegyvernemi
vagy szakági azonosítóval rendelkezõ beosztást betöltõ állomány esetében 50%.

23. A zenekari tevékenység díjazása
42. §
(1) Az állomány katonazenész munkaköri azonosító
kódú beosztást betöltõ tagja – a katonai tiszteletadással
járó társadalmi, állami és katonai ünnepek lebonyolításában való közremûködéssel és az arra történõ felkészüléssel
összefüggésben – a beosztásából adódó fokozott igénybevételért pótlékra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta
a honvédelmi illetményalap 50%-a.

24. A szövetségesi együttmûködési tevékenység
díjazása
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IV. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA KIEGÉSZÍTÕ
ILLETMÉNYE ÉS EGYÉB
ILLETMÉNYJOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK
26. A kiegészítõ illetmények általános szabályai
45. §
A 46–48. §, továbbá a Hjt. 247/K. § (1) bekezdése szerinti kiegészítõ illetmény a Hjt. 2. § 41. pontja alkalmazásában rendszeres kiegészítõ illetménynek minõsül.

27. A bérminimum kiegészítõ illetmény
46. §
(1) A Hjt. 122. § (6) bekezdése szerinti különbözet
összegét bérminimum kiegészítõ illetmény címén kell
az állomány tagja részére megállapítani.
(2) A megállapított bérminimum kiegészítõ illetményt
a Hjt. 122. § (6) bekezdése szerinti illetményelemek bármelyikének összegében bekövetkezõ változás esetén felül
kell vizsgálni, melynek eredményeként annak összegét
a szükséges mértékben kell korrigálni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen meg kell
szüntetni az állomány tagja bérminimum kiegészítõ illetményre való jogosultságát, ha a Hjt. 122. § (6) bekezdése
szerinti illetményelemek együttes összegének növekménye eléri vagy meghaladja a korábban megállapított bérminimum kiegészítõ illetmény összegét.

43. §

28. A megbízás miatti kiegészítõ illetmény

Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó
tagja a Hjt. 128. § (4) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi pótlékra a szövetségesi együttmûködési tevékenység keretében ellátott beosztása betöltésének idõtartamára
jogosult.

47. §

25. Az akciószolgálati tevékenység díjazása
44. §
A KNBSZ állományába tartozó azon hivatásos katona,
aki a KNBSZ fõigazgatójának jóváhagyása alapján akciószolgálati tevékenységet végez, a feladatellátás idõtartamára fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, amelynek
mértéke óránként a honvédelmi illetményalap 0,5–5,0%-a.
A pótlék konkrét mértékét feladatonként a fõigazgató határozza meg.

(1) Ha az állomány Hjt. 55. § (1) bekezdése alapján
megbízott tagjának a megbízással betöltött beosztás szerinti, távolléti díjba tartozó illetménye kevesebb, mint
a megbízás kezdõ idõpontja elõtti napon érvényes havi távolléti díja, a különbözetet a megbízás idõtartamára a Hjt.
55. § (3) bekezdése alapján, megbízás miatti kiegészítõ illetmény címén kell részére megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ illetményt
a megbízással ellátott beosztáshoz kötõdõ, távolléti díjba
tartozó illetményelemek mértékében bekövetkezõ változás esetén felül kell vizsgálni, és összegét azok figyelembevételével a változás idõpontjától ismételten meg kell állapítani. Amennyiben a megbízással ellátott beosztáshoz
kötõdõ, távolléti díjba tartozó illetményelemek növekményének együttes összege eléri vagy meghaladja az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ illetmény összegét, ez utóbbi
juttatás folyósítását meg kell szüntetni.
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29. Az egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetménye
48. §
(1) Az állománynak az MH EK állományában munkaköri feladatként a járó- vagy fekvõbeteg szakellátásban
egészségügyi tevékenységet végzõ tagja (a továbbiakban
e § vonatkozásában: egészségügyi dolgozó) az Eütev.
16. § (7) bekezdése alapján havonta kiegészítõ illetményre
jogosult, melynek összegét az érintett részére egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetménye címén kell folyósítani.
(2) Ha az egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetményében részesülõ egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a részére egészségügyi
dolgozók kiegészítõ illetménye jogcímén korábban megállapított kiegészítõ illetményt a változás napjával felül
kell vizsgálni, melynek során a (3) és (4) bekezdés szerint
kell eljárni.
(3) Ha a változás következtében az egészségügyi dolgozó illetménye nem éri el az új beazonosított besorolás szerint rá irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor olyan mértékben kell megemelni a részére már
korábban megállapított kiegészítõ illetmény összegét,
hogy azzal együtt az illetménye elérje az új beazonosított
besorolás szerinti garantált közalkalmazotti illetmény
összegét.
(4) Ha a változás következtében az egészségügyi dolgozó illetménye eléri, vagy meghaladja az új beazonosított
besorolás szerint rá irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor a részére már korábban megállapított kiegészítõ illetmény összegét nem kell módosítani.
(5) Ha az egészségügyi dolgozó illetménye növekszik,
az esetben a részére már korábban megállapított kiegészítõ
illetményt a változás napjával felül kell vizsgálni, melynek
során a (6) és (7) bekezdés szerint kell eljárni.
(6) Ha az illetménynövekedéssel egyidejûleg az egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása
nem változik, akkor a részére már korábban megállapított
kiegészítõ illetmény összegét nem kell módosítani.
(7) Ha az illetménynövekedéssel egyidejûleg az egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása
is változik, akkor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.
(8) Ha az egészségügyi dolgozó illetménye csökken,
az esetben a részére már korábban megállapított kiegészítõ
illetményt a változás napjával felül kell vizsgálni, melynek
során a (9) és (10) bekezdés szerint kell eljárni.
(9) Ha az egészségügyi dolgozó illetménye úgy csökken, hogy azzal egyidejûleg a beazonosított közalkalmazotti besorolása nem változik, de az illetménye már nem
éri el a beazonosított közalkalmazotti besorolás szerint rá
irányadó garantált közalkalmazotti illetmény összegét, akkor olyan mértékben kell megemelni a részére már korábban megállapított kiegészítõ illetmény összegét, hogy az-
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zal együtt az illetménye elérje a beazonosított besorolás
szerinti garantált közalkalmazotti illetmény összegét.
(10) Ha az illetménycsökkenéssel egyidejûleg az egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása
is változik, akkor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.
(11) Ha az egészségügyi dolgozó – kinevezéssel, áthelyezéssel vagy rendelkezési állományba helyezéssel – kikerül az (1) bekezdés szerinti beosztásából, akkor illetményét az új beosztásának megfelelõen kell megállapítani azzal, hogy ha ez utóbbi már nem minõsül az (1) bekezdés
szerinti beosztásnak, akkor az egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetményére a továbbiakban már nem lesz
jogosult.

30. A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetmény
49. §
(1) Ha az állomány tagja részére az 53. § alapján a belföldi vezénylés helyén megállapított eseti illetménypótlékok együttes összege nem éri el a vezénylés elõtti beosztásában kapott eseti illetménypótlékok együttes összegét,
a különbözetet részére a vezénylés ideje alatt pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetmény címén kell megállapítani. A különbözet megállapításánál a vezénylés elõtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok együttes összegeként a vezénylést megelõzõ utolsó négy zárt naptári negyedévben folyósított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Ha az állomány tagja a fennálló szolgálati viszonya alapján nem rendelkezik négy zárt
negyedévvel, a vezénylést megelõzõ zárt negyedévekben
folyósított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell
figyelembe venni.
(2) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetményre
való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és
szükség esetén összegét az (1) bekezdés szerinti egyhavi
számított átlag és az adott hónapra kifizetett eseti illetménypótlékok együttes összege különbözeteként kell
megállapítani.
(3) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetményre
való jogosultság megszûnik a megállapítására okot adó
körülmény megszûnésekor.

31. Az illetményre való jogosultság általános szabályai
50. §
(1) Az illetmény megállapítását és a már megállapított
illetmény összegének módosítását a (2)–(4) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
(2) Más beosztásba helyezés esetén az új alapilletményt
a beosztásba történt kinevezés, áthelyezés írásba foglalt
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munkáltatói döntésben meghatározott napjától kell megállapítani.
(3) Az állomány speciális elõmeneteli rendbe tartozó
beosztást betöltõ tagja esetében a Hjt. 123. § (4) bekezdés
f) pontjának alkalmazása során a beosztásban elérhetõnél
eggyel alacsonyabb rendfokozatot a beosztás szempontjából irányadó honvédelmi szervezet, illetve a Hjt. 42. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény munkaköri jegyzéke, illetve állománytáblája, a beosztásban elérhetõnél eggyel alacsonyabb rendfokozathoz
tartozó besorolási kategóriát pedig a Hjt. 5. melléklete figyelembevételével kell megállapítani.
(4) Szerzõdéses pályakezdõ esetén az elsõ tervezett beosztáshoz tartozó alapilletmény összegének – a Hjt. 123. §
(4) bekezdés b) és f) pontja alapján történõ – megállapítása
során a (3) bekezdés figyelembevételével kell eljárni.

32. Az illetményre való jogosultság
a beosztásból való távollét esetén
51. §
Egészségügyi szabadság igénybevétele esetén az illetménynek a Hjt. 121. § (1) bekezdés e), f) és h)–j) pontja
alapján történõ esetleges csökkentésérõl, megvonásáról
vagy visszatartásáról a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõnek az eset körülményeinek és az állomány tagja nyilatkozatának figyelembevételével kell írásba foglalt munkáltatói döntésben rendelkeznie.

52. §
(1) Az illetmény Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti
visszatartása esetenkénti mértékének megállapításakor
az eljárás tárgyát képezõ cselekmény súlyát kell figyelembe venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala során
az eljárás tárgyát képezõ cselekmény súlyán túlmenõen
az állomány eljárás alá vont tagja családjának szociális
helyzete is figyelembe vehetõ.

33. A belföldi vezénylés ideje alatti illetményjogosultság
53. §
(1) Az 55–57. §-ban meghatározott esetek kivételével
az állomány azon tagja, akit – az eredeti beosztásában való
meghagyása mellett, de a beosztással együttjáró feladatok
ellátása alól mentesítve – a szolgálat érdekében feladat
végrehajtása vagy képzésen történõ részvétel céljából egy
hónapot meghaladó idõtartamra belföldre vezényeltek, illetményként a vezénylést megelõzõ illetményének a távolléti díjba tartozó illetményelemeire, valamint – a Hjt.-ben
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és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – a feladatellátás vagy képzés helyén megállapítható eseti illetménypótlékra, továbbá
a 49. § szerinti feltételekkel eseti kiegészítõ illetményre
jogosult.
(2) Az állomány (1) bekezdés szerint vezényelt tagja illetményének a vezénylés ideje alatti felemelésére az eredeti beosztása szerinti honvédelmi szervezet, illetve a Hjt.
42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási
intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetõje jogosult.

34. A külföldre vezénylés ideje alatti
illetményjogosultság
54. §
(1) Az 55–57. §-ban és az (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az állomány Hjt. 2. § 40. pontja szerinti tartós külföldi szolgálatra – ideértve a külföldi képzést is – vezényelt tagja a külföldi tartózkodás idõtartamára folyósított egyéb juttatásokra tekintettel illetményként
a vezénylést megelõzõ alapilletményre, honvédelmi szolgálati díjra, a 45–48. § szerinti feltételekkel kiegészítõ illetményre, valamint a (2)–(4) bekezdés szerinti feltételekkel illetménypótlékra jogosult.
(2) Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont
a)–c), e), g) és k)–m) alpontja szerinti külföldi szolgálata
ideje alatt – a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén –
csak a STANAG 6001 pótlék, külföldön folytatott tényleges repülõhajózó vagy tûzszerész tevékenység esetén a repülési vagy tûzszerész tevékenységért járó veszélyességi
pótlék, valamint a területi pótlék és – a 6. § alapján pótlékra jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén –
a munkaerõ-piaci pótlék állapítható meg.
(3) Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d)
és f) alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt –
a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – csak
a STANAG 6001 pótlék, a területi pótlék, az akciószolgálati tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és –
a 6. § alapján pótlékra jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén – a munkaerõ-piaci pótlék, valamint
a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) alpontja szerinti külföldi szolgálat során
a) a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén
a tûzszerész tevékenységért járó veszélyességi pótlék,
b) folytatott tényleges repülõhajózó tevékenység esetén
a repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék,
c) repülõmûszaki beosztás ellátására történõ vezénylés
esetén a repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék
állapítható meg.
(4) Az állomány külföldi képzést folytató tagja részére –
a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosult-
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sági feltételeknek való megfelelés esetén – a külföldi képzés ideje alatt csak a STANAG 6001 pótlék és – a 6. § alapján pótlékra jogosítóként meghatározott beosztás betöltése
esetén – a munkaerõ-piaci pótlék, valamint külföldön folytatott tényleges repülõhajózó tevékenység esetén a repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék állapítható
meg.
(5) Az állomány a Hjt.vhr. 1. § 10. pont o) alpontja szerinti külföldi szolgálatra vezényelt tagja a külföldi szolgálat ideje alatt illetményként – a vezénylés idõtartamától
függetlenül – a vezénylést megelõzõ alapilletményre, honvédelmi szolgálati díjra, rendszeres illetménypótlékokra,
valamint a 45–48. § szerinti feltételekkel kiegészítõ illetményre jogosult.
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56. §

Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés e) és m) pontja szerinti rendelkezési állományban külföldön szolgálatot teljesítõ tagja esetében, ideértve a külföldi képzésben résztvevõket is, az illetményt az 54. § figyelembevételével kell
megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy a Hjt. 46. § (1) bekezdés e) pontjába tartozók esetén – az 54. § (3) bekezdése
szerinti esetek kivételével – a beosztástól függõ illetményelemeket az adott külföldi beosztást tartalmazó, a Honvédség vagy a KNBSZ által kiadott állománytábla, munkaköri
jegyzék alapján kell meghatározni.

57. §
35. A rendelkezési állományba tartozók
illetményjogosultsága
55. §
(1) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a), c), d), f)–i),
k)–s) és u) pontja szerinti rendelkezési állományban belföldön szolgálatot teljesítõ vagy belföldi képzésben résztvevõ tagja a (2)–(5) bekezdés szerinti feltételekkel jogosult illetményre.
(2) E rendeletet az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a),
c) és d) pontja szerinti szervezetnél szolgálatot teljesítõ
tagja illetményének megállapítása során az adott szervezetre a Honvédség vagy a KNBSZ által kiadott állománytábla, munkaköri jegyzék szerinti beosztás figyelembevételével kell alkalmazni.
(3) A (4) bekezdés és a Hjt. 123. § (5) bekezdése figyelembevételével kell megállapítani az állomány azon tagjának illetményét, aki a Hjt. 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgálatteljesítést követõen a Hjt. 46. § (1) bekezdés
f) pontja alapján szolgálatteljesítésre valamely honvédelmi szervezethez vagy a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti nem katonai oktatási intézményhez kerül visszavezénylésre.
(4) Ha az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés f)–i), k)–s) és
u) pontja szerinti tagját belföldre vezénylik, illetményre
az 53. § szerint jogosult, azzal az eltéréssel, hogy az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés n) és o) pontja szerinti tagja
esetében egyidejûleg a Hjt. 131. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti illetmény visszatartást is érvényesíteni kell.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az állomány
Hjt. 46. § (1) bekezdés l) pontja szerinti tagja a rendelkezési állományban töltött idõ alatt – a Hjt. 123. § (5) bekezdés
b) pontja szerinti alapilletményen és a Hjt. 125. § (1) bekezdés szerinti honvédelmi szolgálati díjon felül –
a 45–49. § szerinti feltételekkel kiegészítõ illetményre, valamint – a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott
jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – a szolgálatteljesítés helyén megállapítható illetménypótlékra
jogosult.

Az állomány rendelkezési állományba tartozó, a Hjt.
49. § (2) bekezdése szerinti esetekben feladatellátásra
vagy a Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja szerint képzésre
vezényelt tagja illetményének a vezénylés ideje alatti felemelésére a Honvédség központi személyügyi szervezetének vezetõje jogosult.

36. Az illetményre való jogosultság
az állomány tagjának halála esetén
58. §
Az állomány tagjának elhalálozása esetén a halál bekövetkezésének napjáig járó idõarányos illetményt és egyéb
illetményjellegû juttatásokat az örökös vagy törvényes
képviselõje részére a jogerõs hagyatékátadó végzés vagy
az öröklési bizonyítvány alapján, a végzés állományilletékes honvédelmi szervezet részére történõ benyújtásának
napját követõ hónap végéig kell folyósítani.

37. Az illetmény megállapításának eljárási szabályai
59. §
Az illetmény összegének megállapítása során úgy kell
eljárni, hogy a Hjt. 122. § (5) bekezdése alapján elõbb
a Hjt. 122. § (1) bekezdése szerinti illetményelemeket külön-külön egész forintra kerekítve kell kiszámítani, majd
azokat össze kell adni. Az illetmény kiszámítása során
a kerekítés általános matematikai szabályait kell alkalmazni.
38. Az illetménygazdálkodás szabályai
60. §
(1) Az állomány tagja egyes illetményelemeinek megállapítására felhasználható keretekkel – a (2) és (3) bekezdés

568

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

szerinti felosztásnak megfelelõen – központi szinten és helyi vezetõi hatáskörben kell gazdálkodni.
(2) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint
központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete
(a továbbiakban: a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete) által kezelt központi
keretet terheli a (3) bekezdés szerinti eset kivételével az állomány tagja részére megállapított illetmény összege.
(3) Az állományilletékes parancsnok részére a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó
szervezete által rendelkezésre bocsátott helyi keretet terheli az oktatói tevékenységért járó fokozott igénybevételi
pótlék e rendelet szerinti mértékének alsó határánál magasabb összegben történõ megállapítása esetén a pótlék
összegének az alsó határ feletti része.
(4) A (3) bekezdés szerinti helyi keret felhasználásáról
részletes nyilvántartást kell vezetni.

39. A szabadság, szabadnap megváltása
61. §
(1) A Hjt. 113. § (2) bekezdése szerinti esetben az állomány tagja részére szabadságmegváltás címén járó juttatás
összege megegyezik a ki nem adott szabadság idõtartamával arányos összegû távolléti díjjal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ki nem adott szabadság egy
napjára esõ távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy
a szolgálati viszony megszûnése, illetve a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba történõ
áthelyezés esetén az áthelyezés napját megelõzõ napon érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat osztani
kell 21 nappal.

62. §
(1) A Hjt. 247/I. § (2) bekezdése szerinti esetben az állomány tagja részére – a 90 napon belül ki nem adott szabadnapok ellentételezéseként – szabadnap megváltása címén
járó juttatás összege megegyezik a ki nem adott szabadnapok idõtartamával arányos összegû távolléti díjjal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ki nem adott szabadnapokra
esõ távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szabadnapra való jogosultság keletkezésének napja szerinti hónap utolsó napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat osztani kell 21 nappal, és az így megkapott egy
napi távolléti díjat meg kell szorozni a megváltandó szabadnapok számával.
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V. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJÁNAK ILLETMÉNYJELLEGÛ
ÉS EGYÉB JUTTATÁSAI
40. A túlszolgálat díjazása
63. §
(1) A (2) bekezdés szerinti állomány kivételével az állomány vezetõi beosztást betöltõ tagja által teljesített túlszolgálatért a Hjt. 247/H. § (1)–(6) bekezdése szerint állapítható meg szabadidõ vagy díjazás.
(2) A honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka és helyettese, a Hjt. 5. melléklete szerinti 16. vagy
annál magasabb besorolási kategóriába tartozó vezetõi beosztást betöltõk, a Hjt. 6. melléklete szerinti felsõvezetõi
beosztást betöltõk, valamint az 1. § (1) bekezdése szerinti
vezénylõ zászlósi beosztást betöltõk által teljesített túlszolgálatért sem szabadidõ, sem díjazás nem állapítható
meg.
(3) A túlszolgálat túlszolgálati díjjal történõ ellentételezésekor a túlszolgálat teljesítése szerinti naptári hónap
utolsó napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díj összegét osztani kell 174-gyel, a rész-szolgálatteljesítés keretében teljesített túlszolgálat esetén pedig a 174
– a rész-szolgálatteljesítés napi óraszáma figyelembevételével – arányosan csökkentett részével, és az így megkapott egy órai távolléti díjat meg kell szorozni a teljesített
túlszolgálat óraszámával.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a rész-szolgálatteljesítés idõtartamának utolsó napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díj összegét kell osztani a (3) bekezdés szerinti osztószámmal, ha a rész-szolgálatteljesítés
idõtartamának utolsó napja a túlszolgálat teljesítése szerinti naptári hónap utolsó napja elõttre esik.
(5) A Hjt. 247/H. § (6) bekezdése szerinti esetben a túlszolgálat – a Hjt. 103. § (5) bekezdése szerint megállapított – idõtartamára járó túlszolgálati díjat a szolgálatteljesítési idõkeret elszámolását követõ hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ez esetben a túlszolgálat egy
órára esõ díjazásának meghatározása során a (3) bekezdést
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy távolléti díjként
a szolgálatteljesítési idõkeret lejárta szerinti naptári hónap
utolsó napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat kell figyelembe venni.

64. §
(1) Nem rendelhetõ el a túlszolgálat az állomány azon
tagja részére, akit a teljesítendõ túlszolgálatért túlszolgála-
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ti díj illetne meg, azonban a túlszolgálat pénzbeli ellentételezéséhez szükséges fedezet a honvédelmi szervezet, illetve a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai
oktatási intézmény meglévõ túlszolgálati díjkerete terhére
nem biztosított.
(2) A honvédelmi szervezet, illetve a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézmény
részére rendelkezésre álló túlszolgálati díjkeretet a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó
szervezete biztosítja, amelynek felhasználásáról a honvédelmi szervezetnél és a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti nem katonai oktatási intézménynél részletes nyilvántartást kell vezetni.
(3) A Hjt. 247/H. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartásban a túlszolgálatot teljesítõ személy nevét, rendfokozatát,
személyügyi törzsszámát, az általa teljesített túlszolgálat
idõpontját és óraszámát, az ellentételezés formáját és mértékét, a szabadidõ kiadásának idõpontját vagy a túlszolgálati díj kifizetésének megtörténtét is fel kell tüntetni.
A nyilvántartást az állomány tagja munkaköri leírásában
rögzített szolgálati rend alapján irányadó szolgálatteljesítési idõ, valamint a honvédelmi szervezet, illetve a Hjt.
42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási
intézmény által egyénenként vezetett szolgálatteljesítési
idõ-nyilvántartásban foglaltak alapján kell vezetni.

41. A szerzõdés-hosszabbítási díj
65. §
A szerzõdés-hosszabbítási díj összegét a szerzõdés-hosszabbítást megelõzõ szerzõdésben vállalt szolgálati idõ utolsó napján érvényes távolléti díj alapján kell kiszámítani.

42. A visszailleszkedési támogatás
66. §
A visszailleszkedési támogatás összegének megállapításakor a felmentési idõ vagy a lejáró szerzõdés utolsó
napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni.

43. A jubileumi jutalom
67. §
Ha az állomány tagja a jubileumi jutalomra jogosító
szolgálati idõ elérése napján a Hjt. 131. §-a szerinti illetmény-visszatartás miatt csökkentett illetményben részesült, az õt a 93. § (2) bekezdésére figyelemmel utólagosan
megilletõ jubileumi jutalmat a csökkentés figyelmen kívül
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hagyásával, a Hjt. 131. § (5) bekezdése alkalmazásával
kell megállapítani.

68. §
(1) A jubileumi jutalom folyósítási határidõt követõ kifizetése esetén annak összegét a jogosultságra alapot adó
idõtartam leteltének napján érvényes távolléti díj alapján
kell megállapítani.
(2) A jubileumi jutalom (1) bekezdés szerinti utólagos
kifizetése során – ide nem értve a Hjt. 247/K. § (5) bekezdése szerinti esetet – a Hjt. 129. § (6) bekezdése figyelembevételével kell eljárni.

44. A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri juttatása
69. §
(1) A Hjt. 134. § (1) bekezdése szerinti repülõhajózók és
ejtõernyõsök egyszeri pénzjuttatásának (a továbbiakban:
egyszeri pénzjuttatás) évenkénti alapösszegét a kifizetés
idõpontjában érvényes honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva a 4. melléklet alapján kell megállapítani.
(2) A repülõhajózó és ejtõernyõs állomány részére a repülõhajózó vagy az ejtõernyõs beosztásban eltöltött évek
számának figyelembevételével az (1) bekezdés szerinti
alapösszeget ki kell egészíteni a kiképzettségi szint, illetve
az elért osztályos fokozat alapján
a) évente az alapösszeg 10%-ával
aa) a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen aranykoszorús elsõ osztályú fokozattal repült, vagy
ab) a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen aranykoszorús elsõ osztályú fokozattal ugrott évek
után,
b) évente az alapösszeg 7%-ával
ba) a korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen elsõ osztályú fokozattal repült, vagy
bb) a korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen elsõ osztályú fokozattal ugrott évek
után,
c) évente az alapösszeg 5%-ával
ca) a korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen másodosztályú fokozattal repült,
vagy
cb) a korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen másodosztályú fokozattal ugrott
évek után,
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d) évente az alapösszeg 3%-ával
da) a kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen harmadosztályú fokozattal repült, vagy
db) a kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) minõsítéssel, a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen harmadosztályú fokozattal ugrott évek után.
(3) Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításakor
az alapösszegnek a (2) bekezdés szempontjából figyelembe veendõ idõarányos részét növelni kell az osztályos fokozatok alapján felszámítható kiegészítés százalékával.
(4) Az alapösszeget és a kiegészítést teljes hónapokra
kell számítani úgy, hogy töredék hónap esetén a 15 napot
meghaladó idõszakot teljes hónapként kell figyelembe
venni, a 15 napot meg nem haladót pedig figyelmen kívül
kell hagyni.
70. §
(1) Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál
az állománytábla vagy munkaköri jegyzék szerinti repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásban, valamint a honvéd
tisztjelöltként – 2011. január 1-jét megelõzõen ösztöndíjas
hallgatóként – repülõhajózó kiképzéssel vagy ejtõernyõzéssel eltöltött idõt kell alapul venni.
(2) Ha a repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásban eltöltött idõ nem folyamatos, a 30 napnál hosszabb megszakítás idõtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Az egyszeri pénzjuttatásra alapot adó idõ kiszámításánál a hat hónapnál rövidebb képzési idõ esetén a képzés
teljes idõtartamát, hat hónapot elérõ és egy évet meg nem
haladó képzési idõ esetén hat hónapot, egy évet meghaladó
képzési idõ esetén pedig évenként hat hónapot kell beszámítani, ha a honvéd tisztjelölt – 2011. január 1-jét megelõzõen ösztöndíjas hallgató – a tervezett repülési vagy ugrási
feladatokat végrehajtotta.
(4) A fegyelmi okból történt letiltás, a beosztásból való
felfüggesztés idejét – ha azok az egy hónapot meghaladják – a repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásban eltöltött
idõ megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

71. §
Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál
a hajózó- vagy ejtõernyõs napló adatait kell alapul venni.
A kifizetett egyszeri pénzjuttatás összegét, a kifizetés idõpontját, valamint az elszámolt idõszakot a hajózó- vagy ejtõernyõs naplóba be kell jegyezni.

72. §
Az egyszeri pénzjuttatás kifizetését a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ írásba foglalt munkáltatói döntésben
engedélyezi.
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45. Az utazással töltött idõ díjazása
73. §
(1) A Hjt. 140/C. §-a szerinti esetben a 20. § (1) bekezdése szerinti pótlék összegével azonos mértékû idõarányos
díjazás illeti meg az állomány tagját.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti díjazásra
az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó azon tagja, aki nem a HM
képzési igényeihez kapcsolódóan hajt végre belföldi kiküldetést.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából utazási
idõnek minõsül
a) személygépkocsival történõ utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig eltelt idõ,
b) tömegközlekedési eszközzel történõ utazás esetén
annak indulásától a megérkezéséig tartó, valamint az átszállással töltött idõ,
c) a tömegközlekedési eszköz megérkezésétõl a kiküldetés szerinti szolgálatteljesítési idõ kezdetéig, valamint
a szolgálatteljesítési idõ végétõl a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idõ.
(4) Az (1) bekezdés szerinti díjazás megállapítása szempontjából a havonta összeszámított utazási idõbõl az egy
órával nem osztható töredékidõre csak akkor jár díjazás,
ha annak idõtartama a 30 percet meghaladja. Ez esetben
a díjazás mértéke szempontjából a 30 percet meghaladó töredékidõt teljes órának kell tekinteni.
(5) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben utazási idõként a (3) bekezdés c) pont alapján számított idõtartamot,
de kiküldetésenként legfeljebb összesen 12 órát lehet figyelembe venni.
(6) Az (1) bekezdés szerinti díjazás megállapításának
alapja a díjazás szempontjából irányadó utazási idõtartamokról a menetlevél vagy csoportos kiküldetési rendelvény alapján az állományilletékes parancsnok által írásban
kijelölt személy által vezetett nyilvántartás.

VI. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONA
ILLETMÉNYE ÉS ILLETMÉNYJELLEGÛ
JUTTATÁSAI
74. §
(1) Az önkéntes mûveleti tartalékos katona rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékos katona szerzõdéskötési díját a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ állapítja meg.
(2) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésõbb a teljesített évet követõ második hónap
utolsó napjáig kell kifizetni.
(3) A szerzõdéskötési díjat próbaidõ kikötése esetén
a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül, egyéb esetekben
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legkésõbb a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell
kifizetni. A kifizetett szerzõdéskötési díj nem követelhetõ
vissza.
(4) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálatteljesítés idõtartama alatti illetményét – a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pont figyelembevételével – az 54. §-ban foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.
(5) A 46. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülõ
önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLT ÖSZTÖNDÍJA
75. §
Az egyes tanulmányi szemeszterekre megállapított
alapösztöndíj-kiegészítés a következõ tanulmányi szemeszter elsõ napját megelõzõ napig, a VIII. szemeszter
esetén pedig a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony megszûnése napjáig jár.
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ként a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) az 1–35. ugrás között 2%,
b) a 36–75. ugrás között 3,5%,
c) a 76. ugrástól 5%.
(3) Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtásában történõ közremûködés alapján a honvéd tisztjelölt részére meghatározott feladatok végrehajtásáról
részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék a katasztrófavédelmi feladat lezárultát
követõen kerül elszámolásra. Az elszámolás során minden
megkezdett naptári nap teljes napnak minõsül.
(4) Az (5) bekezdés szerinti eltéréssel a 73. § szerinti díjazásra jogosult az a honvéd tisztjelölt, aki a HM képzési
igényeihez kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben
vagy hajt végre belföldi kiküldetést.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásakor a szolgálatteljesítési
idõ szolgálati rend szerinti beosztása alatt honvéd tisztjelölt esetén a tisztjelölti szolgálati viszonnyal összefüggõ
kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységek
belsõ intézkedésben szabályozott napirendjéhez kötõdõ
idõtartamot kell érteni.

76. §
77. §
(1) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja
cím IV. pontja szerinti repülési pótlékot az adott tanévre
elõírt repülési feladatok 100%-os teljesítését követõ hónapra járó ösztöndíjjal együtt, de legkésõbb a tanulmányi
év utolsó napját követõ 10. napig kell a jogosult részére folyósítani. A tanulmányi kötelezettségként elõírt repülési
feladatok teljesítésérõl az állományilletékes parancsnok
által kijelölt személy részletes nyilvántartást vezet. A repülési pótlék mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
a) az I–II. szemeszterben 25%,
b) a III–IV. szemeszterben 50%,
c) az V–VI. szemeszterben 75%,
d) a VII–VIII. szemeszterben 100%.
(2) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja
cím IV. pontja szerinti ejtõernyõs ugrási pótlék csak a tanulmányi kötelezettségként elõírt és teljesített igénybevétel után jár, azonban a pótlék mértékének megállapítása
során a teljesített ugrások számába a Honvédségnél tanulmányi kötelezettségként végrehajtott ugrásokon kívül
a polgári ejtõernyõs kiképzés vagy ejtõernyõs sporttevékenység – ideértve az edzést és a versenyt is – során végrehajtott nyilvántartott ugrások számát is be kell számítani.
A tanulmányi kötelezettségként elõírt és végrehajtott ejtõernyõs ugrásokról, valamint az ejtõernyõs ugrási pótlék
mértékének megállapítása során a teljesített ugrások számába beszámító egyéb igazolt ugrásokról az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy részletes nyilvántartást vezet. Az ejtõernyõs ugrási pótlék mértéke ugráson-

A honvéd tisztjelölt ösztöndíját, az egyes pótlékokra
való jogosultságát és mértékét – az NKE igazolása, valamint a vonatkozó nyilvántartás alapján – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

VIII. FEJEZET
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLT ÖSZTÖNDÍJA
78. §
Az egyes tanulmányi félévekre megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következõ tanulmányi félév elsõ napját megelõzõ napig, a 14/2. félév esetén pedig a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszûnése napjáig jár.

79. §
Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy
a katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok végrehajtásában történõ közremûködés alapján a honvéd altiszt-jelölt részére meghatározott feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 8. melléklet II. A honvéd
altiszt-jelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék a katasztrófavédelmi feladat lezárultát követõen kerül elszámolásra. Az elszámolás során minden
megkezdett naptári nap teljes napnak minõsül.
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80. §

A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, valamint a vonatkozó nyilvántartás alapján a pótlékra való jogosultságát
az állományilletékes parancsnok határozza meg.

IX. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA, AZ ÖNKÉNTES
TARTALÉKOS KATONA,
A HONVÉD TISZTJELÖLT ÉS ALTISZT-JELÖLT
TELJESÍTMÉNYJUTTATÁSA
81. §
(1) A Hjt. 132/A. § alapján teljesítményjuttatás állapítható meg azon honvéd részére, aki szolgálati feladatait huzamos idõn keresztül kiemelkedõen hajtja végre, külön
pénzbeli elismerése az általa elvégzett és az illetményben
el nem ismerhetõ többletfeladatok alapján indokolttá válik, illetve szolgálati viszonyával összefüggõ tevékenysége során kimagasló teljesítményt nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítményjuttatás megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy
a) a teljesítményjuttatás összege álljon arányban az annak alapjául szolgáló tevékenység színvonalával, súlyával, eredményességével, a többletteljesítmény minõségével és mennyiségével,
b) az egy személy részére megállapított teljesítményjuttatás éves együttes összege nem lehet több a hathavi távolléti díj összegénél,
c) egy személy részére ugyanazon kifejtett teljesítményért, tevékenységért csak egyszer állapítható meg teljesítményjuttatás, és
d) a teljesítményjuttatás megállapítására jogosult vezetõ
önmagát teljesítményjuttatásban nem részesítheti.
(3) A szolgálati viszonnyal összefüggõ tevékenység során nyújtott kimagasló teljesítmény elismerése kivételével
csak az a honvéd részesíthetõ teljesítményjuttatásban, aki
legalább „JÓ” eredményû („B” szintû) teljesítményértékeléssel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól a miniszter az általa
adott teljesítményjuttatás esetében indokolt esetben – ha
a teljesítményjuttatás megállapításának alapját képezõ
szolgálati feladat ellátásához kiemelt honvédelmi érdek
fûzõdik – eltérhet.

82. §
A honvéd részére teljesítményjuttatást a miniszter vagy
a miniszter által utasításban teljesítményjuttatás megállapítására jogosult vezetõként meghatározott személy – a részére évente jóváhagyott, teljesítményjuttatásra fordítható
keret terhére – állapíthat meg.
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X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
83. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 84. § és a 88. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

84. §
(1) A 63. § (1) bekezdésében a „247/H. § (1)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „104. § (1)–(3) bekezdése”
szöveg lép.
(2) A 64. § (3) bekezdésében a „247/H. § (8) bekezdése”
szövegrész helyébe a „104. § (5) bekezdése” szöveg lép.

85. §
(1) Az állomány azon tagja esetében, akinek a Hjt. hatálybalépése elõtti jogszabályok szerint a szolgálati idejét
vagy annak egy részét szorzószámok alkalmazásával számították, a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idõ elérése napjának azt a napot kell tekinteni, amelyik napon
a jubileumi jutalomra való jogosultsághoz szükséges szolgálati idõt a szorzószámok alkalmazásával történõ számítással együtt eléri.
(2) A Hjt. 247/K. § (6) bekezdésének alkalmazásakor
a 2015. július 1-jétõl megvalósuló illetményfejlesztésre figyelemmel megállapított illetményt úgy kell meghatározni, hogy a külföldi szolgálatot megelõzõen betöltött beosztás – külszolgálat megkezdését megelõzõ napon érvényes – besorolásának alapulvételével kell a 2015. július
1-jén érvényes szabályok szerint kiszámítani a jubileumi
jutalom szempontjából irányadó illetményt, és ez utóbbi
alapján kell a jubileumi jutalom felszámítási alapját képezõ távolléti díj összegét meghatározni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az állomány azon tagja
esetében, aki a külföldi szolgálatot megelõzõen rendelkezési
állományba tartozott, és rendelkezési állományba tartozóként
a külszolgálat megkezdését megelõzõ napon nem töltött be
beosztást, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a külföldi
szolgálatot megelõzõen betöltött beosztás besorolása helyett
a rendelkezési állományba tartozás alatti – a külszolgálat
megkezdését megelõzõ napon érvényes – illetmény alapját
képezõ besorolást kell figyelembe venni.
(4) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti
rendelkezési állományba tartozó tagja részére a szolgálati
viszonyának – a szolgálat felsõ korhatárának elérése miatti
– megszûnéséig ki nem adott szabadság ellentételezéseként, szabadságmegváltás címén járó juttatás összege
megegyezik a Hjt. 48. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetmény figyelembevételével a 63. § (2) bekezdése szerinti
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osztószám alkalmazásával számított, a ki nem adott szabadság idõtartamával arányos összegû távolléti díjjal.
(5) Az állomány 2015. július 1-jén a Hjt. 2015. június
30-án hatályos 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti beosztási illetmény csökkentés fenyítés hatálya alatt álló tagja esetében a kiszabott fenyítést a fenyítés idõtartamának
2015. június 30-át követõ idõszakában – a korábban határozattal elbírált fegyelemsértés vonatkozásában újabb fegyelmi határozat kiadása nélkül – úgy kell végrehajtani,
hogy a fenyítés hatályának végéig a Hjt. 122. § (1) bekezdés szerinti elemekbõl álló összilletményt havonta csökkenteni kell a 2015. június hónapra a beosztási illetmény
csökkentés fenyítés figyelmen kívül hagyásával kiszámított összilletmény és a fenyítés miatt megállapított összilletmény különbözetével.

86. §
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 14/C. és 14/D. §-sal egészül ki:
„14/C. § (1) A közalkalmazott részére jutalom állapítható meg, ha a munkakörébõl származó feladatait huzamos
idõn keresztül kiemelkedõen hajtja végre.
(2) A jutalmazásnál a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
a) a jutalmazás álljon arányban a végzett munka színvonalával, eredményességével,
b) a jutalmazásnál a fokozatosság elvét követve arra kell
törekedni, hogy a magasabb szintû jutalmat lehetõleg elõzze meg alacsonyabb szintû elismerés,
c) a jutalom összege igazodjon az elismerés szintjéhez,
d) az egy személy részére megállapított jutalmak éves
együttes összege nem lehet több a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése, illetve a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti mértéknél,
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e) ugyanazon kifejtett teljesítményért, megszerzett érdemért csak egy jutalom állapítható meg, és az egy idõben
több címen is kiérdemelt elismerést elsõdlegesen a megállapított jutalom mértékében kell kifejezésre juttatni, és
f) a jutalom megállapítására jogosult, közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ önmagát jutalomban nem részesítheti.
14/D. § A közalkalmazott részére jutalmat a miniszter
vagy a miniszter által utasításban jutalom megállapítására
jogosult vezetõként meghatározott személy – a részére
évente jóváhagyott, jutalmazásra fordítható keret terhére –
állapíthat meg.”

87. §
Hatályát veszti a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet mellékletének
a) 729. pont a) alpontjában a „pénz- vagy”,
b) 733. pontjában a „pénz- és”
szövegrész.

88. §
Hatályát veszti a 62. §, a 63. § (3)–(5) bekezdése, valamint a 64. § (1) és (2) bekezdése.

89. §
Hatályát veszti a honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
A repülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék havi mértéke
a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva
A

B

C

D

E

1

Hadrafogható állomány

2

II. korlátozottan
I. korlátozás nélkül
hadrafogható
III. kiképzés alatti
hadrafogható
állomány
állomány (UNDER
állomány
(LIMITED
TRAINING)
(COMBAT
COMBAT
pótlékának mértéke
READY)
READY)
(%)
pótlékának mértéke
pótlékának mértéke
(%)
(%)

Fedélzeti beosztás

3

Hangsebesség
feletti

4
5
Hangsebesség alatti
6

Harcászati repülõgép-vezetõ
Gépparancsnok
Gépparancsnok helyettes (másodpilóta,
operátor) és fedélzeti megfigyelõ
A légijármû üzemeltetésében résztvevõ
további gépszemélyzet

309

247

173

283

227

159

258

206

144

206

165

116

2. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
A repülõgép berepülési tevékenységért járó veszélyességi pótlék mértéke berepült gépenként
a honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva

1

2
3
4

A

B

Megnevezés

A pótlék mértéke berepült gépenként
(%)

Gépparancsnok
Gépparancsnok helyettes (másodpilóta, operátor) és fedélzeti megfigyelõ
A repülõgépet, helikoptert üzemeltetõ gépszemélyzet további tagja

31,9
27,8
23,7
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3. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
Az oktatói tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék havi mértéke a honvédelmi illetményalap
százalékában meghatározva
A
1

Oktatói fokozat/beosztás

4
5
6

C
1. pótlékfokozat

D

E

2. pótlékfokozat

F

G
3. pótlékfokozat

A pótlék
Az oktatói
A pótlék
Az oktatói
A pótlék
Az oktatói
fokozatban vagy mértékének alsó fokozatban vagy mértékének alsó fokozatban vagy mértéké-nek alsó
és felsõ határa
beosztásban
és felsõ határa
beosztásban
és felsõ határa
beosztásban
(%)
töltött idõ hossza
(%)
töltött idõ hossza
(%)
töltött idõ hossza

2

3

B

Tanársegéd és egyéb –
mérnöktanár, mûszaki
tanár, gazdasági tanár,
nyelvtanár, testnevelõ
tanár, kollégiumi
nevelõtanár – oktatói vagy
szakoktatói beosztásban
szolgálatot teljesítõ
Adjunktus és fõiskolai
docens
Fõiskolai tanár és egyetemi
docens
Egyetemi tanár

0–4 év

26,8–34

5–8 év

35–42,2

8 év felett

43,2–53,5

0–10 év

43,2–57,6

11–20 év

58,7–73,1

20 év felett

74,1–88,5

0–10 év

89,5–114,2

11–20 év

115,2–139,9 20 év felett 140,9–165,6

0–5 év

166,7–199,6

6–10 év

200,6–233,5 10 év felett 234,5–267,4

4. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez
A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri pénzjuttatásának évenkénti alapösszege
a kifizetés idõpontjában érvényes honvédelmi illetményalap százalékában meghatározva

1

2
3
4
5
6

A

B

Megnevezés

Egyszeri pénzjuttatás éves
alapösszegének mértéke (%)

A légijármûvet üzemeltetõ gépszemélyzet parancsnoki beosztás betöltésének
idejére
A légijármû parancsnokhelyettesi (másodpilóta, operátor) és a fedélzeti
megfigyelõi beosztás betöltésének idejére
A légijármûvet üzemeltetõ beosztott gépszemélyzet tagjának minõsülõ
beosztás, valamint az ejtõernyõs beosztás betöltésének idejére
A honvéd tisztjelölti (korábban katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas
hallgatói) tanulmányok repülõhajózó kiképzéssel, ejtõernyõzéssel töltött
idõtartamára
A légijármû üzemeltetésével nem kapcsolatos, egyéb a fedélzeten elhelyezett
berendezések kezelését ellátó beosztás betöltésének idejére

68
58
50

50
25
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A honvédelmi miniszter
8/2015. (VI. 29.) HM
rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet
módosításáról

7. szám

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra
a közalkalmazott, ha
a) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény vagy
b) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló törvény
szerinti garantált illetményre jogosult.”

2. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A Rendelet 11/A. § (1) bekezdésében a „42,25%-a” szövegrész helyébe a „84,5%-a” szöveg lép.

3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. §
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A közalkalmazott – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta honvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A pótlék mértéke a pótlékalap 42,25%-a.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
28/2015. (VI. 22.) HM
utasítása
a szolgálati beosztások rendszeresítésével
kapcsolatos szabályokról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
(1) Az utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,

c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: HM szervezetek],
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: honvédségi szervezetek] és
e) a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: HKK)
terjed ki.
(2) A 2. § (2) bekezdésére figyelemmel az utasítás rendelkezéseit az MH rendelkezési állományára és az MH
ideiglenes katonai szervezeteire is alkalmazni kell.
(3) Az utasítás
a) 1. melléklete a honvédségi szervezetek és az egyes
beosztások rövidítésének jegyzékét, valamint az egyéb rövidítéseket,
b) 2. melléklete a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
4. mellékletében nem szereplõ, a HM szervezetek
munkaköri jegyzékében és a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságokon rendszeresíthetõ szolgálati beosztásokat és
c) 3. melléklete az R. 5. mellékletében nem szereplõ,
az MH hadrendje szerinti szervezetek állománytáblájában,
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karán és a HKK-nál rendszeresíthetõ szolgálati beosztásokat
határozza meg.
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vagy százados vezetõ esetén legfeljebb zászlós, fõhadnagy
rendfokozatú vezetõ esetén legfeljebb fõtörzsõrmester
rendfokozattal rendszeresíthetõk.

6. §
2. §
(1) A szolgálati beosztások az R. 4. és 5. melléklete, valamint a 2. és a 3. melléklet szerint kerülnek a munkaköri
jegyzékekben és az állománytáblákban rendszeresítésre.
(2) Az MH rendelkezési állománya és az MH ideiglenes
katonai szervezetei állománytáblájában – a 6. §-ban meghatározottak figyelembevételével – az utasítás rendelkezései szerint rendszeresíthetõk a szolgálati beosztások.
(3) Ha az utasítás a szolgálati beosztások R. szerinti általános megnevezését a szolgálatteljesítés helyére, a szolgálati beosztás szakmai jellegére, funkciójára történõ és
a katonai hagyományokon alapuló utalással egészíti ki, akkor a munkaköri jegyzékekben és az állománytáblákban
ezt kell alkalmazni.

(1) Az MH rendelkezési állománya és az MH ideiglenes
katonai szervezetei szolgálati beosztásai, valamint az MH
hadi állománytábláiban rendszeresített szolgálati beosztások az R. 5. melléklete és a 3. melléklet szerinti szolgálati
beosztások megnevezésétõl, elõmenetelétõl és rendszeresített rendfokozatától eltérhetnek.
(2) A 2. és a 3. mellékletben meghatározott szolgálati
beosztások esetén, ha e mellékletek megjelölnek valamely
honvédségi szervezetet, szervezeti elemet vagy szakterületet, akkor az adott beosztás csak a megjelölt honvédségi
szervezetnél, szervezeti elemnél, illetve szakterületnél
rendszeresíthetõ.

7. §
3. §
A HM szervezetek legfeljebb osztály vagy azzal azonos
szintû, legalább négy rendszeresített beosztással rendelkezõ szervezeti elemeinél legfeljebb egy, a szervezeti elem
vezetõjének helyettesítési feladatait ellátó vezetõi beosztás rendszeresíthetõ.

4. §
Az R. 69. § (3) bekezdésére figyelemmel a 2. és
a 3. melléklet szerint a helyettesítési feladatokat ellátó vezetõi szolgálati beosztások
a) a tábornoki rendfokozattal rendszeresített vezetõi beosztások esetén kettõvel alacsonyabb,
b) a miniszter irányítása alá tartozó központi hivataloknál és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél egyes szakirányú alezredesi, illetve annál alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített vezetõi beosztások esetén, valamint az MH Egészségügyi Központnál,
az MH Légi Vezetési és Irányítási Központnál és az MH
Logisztikai Központnál rendszeresített szolgálati beosztások esetén a szervezeti elem parancsnoki, vezetõi beosztására meghatározott rendfokozattal azonos
rendfokozattal is rendszeresítésre kerülhetnek.

5. §
Az MH hadrendje szerinti szervezetek szervezeti elemeinél az altiszti beosztások ezredes vagy alezredes rendfokozatú vezetõ esetén legfeljebb törzszászlós, õrnagy

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A 9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az utasítás rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2015.
július 1-jén hatályba lépõ munkaköri jegyzékek és állománytáblák elõkészítése során kell alkalmazni.

8. §
Az MH hadrendje szerinti szervezeteknél a 3. melléklet
szerint létrehozásra kerülõ, tisztesi rendfokozattal rendszeresített legénységi beosztások szintezését és az arra vonatkozó eljárásrendet tartalmazó intézkedést – a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló
9/2014. (II. 12.) HM utasítás 3. melléklete szerinti szakmai
felelõs szervezet és a HM Humánpolitikai Fõosztály szakmai javaslatának figyelembevételével – a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség az utasítás közzétételét követõ harmincadik napig elõkészíti, és jóváhagyásra
felterjeszti a Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

9. §
Hatályát veszti a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz
1. A honvédségi szervezetek rövidítésének jegyzéke
A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

HKK
HM
HM HH
HM HIM
HM NRH
HM TLSZ
KORK
MÁNK VPR
MH
MH 1. HTHE
MH 5. B.I. l.dd.
MH 12. ALRE
MH 25. KGY l. dd.
MH 34. BL KMZ
MH 37. mû.e.
MH 43. hír. és vt.e.
MH 54. RE
MH 59. SZD RB
MH 64. log. e.
MH 86. SZHB
MH 88. k. ve. z.
MH 93. PS vv.z.
MH AA
MH ARB
MH BHD
MH BHD HIRFK

28.

MH BHD KRK

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

MH BHK
MH BRK
MH BTKK
MH CKELMK
MH GAVIK
MH GEOSZ
MH HKNYP
MH KDK
MH KKH
MH KKK
MH Lé. Jü.
MH LK
MH LVIK

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Honvédelmi Minisztérium
HM Hatósági Hivatal
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal
HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ
Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg
Magyar Honvédség
MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred
MH 5. Bocskai István Lövészdandár
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
MH 25. Klapka György Lövészdandár
MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
MH 54. Veszprém Radarezred
MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
MH 88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
MH Altiszti Akadémia
MH Anyagellátó Raktárbázis
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, MH Híradó és
Informatikai Rendszerfõközpont
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, Katonai Rendészeti
Központ
MH Bakony Harckiképzõ Központ
MH Balatonkenesei Rekreációs Központ
MH Béketámogató Kiképzõ Központ
MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
MH Kiképzési és Doktrinális Központ
MH Katonai Képviselõ Hivatala
MH Katonai Közlekedési Központ
MH Légijármû Javítóüzem
MH Logisztikai Központ
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ
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A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés

42.

MH LVIK HAMK

43.
44.
45.
46.
47.

MH LZ
MH NKK
MH NÖK
MH ÖHP
MH PBRT

MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, Harcászati Adatkapcsolatok
Menedzsment Központ
MH Ludovika Zászlóalj
MH Nemzeti Katonai Képviselet
MH Nemzeti Összekötõ Képviselet
MH Összhaderõnemi Parancsnokság
MH Pápa Bázisrepülõtér

2. Az egyes beosztások rövidítésének jegyzéke
A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

alkp.pk.h.
alov.h.
csfh.
csop.pk.h.
csop.vez.h.
FAA
fõigh.
fõnökh.
fõovh.
HUMINT
ICA
IDOA
ig.
igh.
int.vez.h.
ivh.
kp.pk.h.
kvh.
lab.vez.h.
MCA
NADREP
NOTAM
ov.
ovh.
pk.
pkh.
rajpk.h.
rlg.vez.h.
SAA
SMA
szdpk.h.
szolgf.h.

alközpontparancsnok-helyettes
alosztályvezetõ-helyettes
csoportfõnök-helyettes
csoportparancsnok-helyettes
csoportvezetõ-helyettes
vadászirányító asszisztens
fõigazgató-helyettes
fõnökhelyettes
fõosztályvezetõ-helyettes
hírszerzõ
elfogás-irányító asszisztens
légijármû azonosító tiszt asszisztens
igazgató
igazgató-helyettes
intézetvezetõ-helyettes
irodavezetõ-helyettes
központparancsnok-helyettes
képviseletvezetõ-helyettes
laborvezetõ-helyettes
váltásparancsnok asszisztens
nemzeti fegyverzeti igazgató képviselõje
légiforgalmi értesítés szerkesztõ
osztályvezetõ
osztályvezetõ-helyettes
parancsnok
parancsnok-helyettes
rajparancsnok-helyettes
részlegvezetõ-helyettes
légvédelmi rakétairányító asszisztens
szenzor irányító asszisztens
századparancsnok-helyettes
szolgálatfõnök-helyettes
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A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés

34.
35.
36.
37.
38.
39.

TKM
TPOA
tvh.
vez.h.
vez.orvos
WAA

útvonalkövetõ
légihelyzetkép-elõállító csoportparancsnok asszisztens
titkárságvezetõ-helyettes
vezetõ helyettes
vezetõ orvos
fegyverzet-kiválasztó asszisztens

3. Egyéb rövidítések
A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés

2.
3.
4.
5.
6.

EU
FRISZ
NATO
RHP
SEL

Európai Unió
Földi Repülésirányító Szolgálat
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Radar Head Processor
speciális erõdítésû létesítmény

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós
törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

ezredes

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

18.

19.
20.
21.
22.

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.

1.

referens tiszt
referens fõtiszt
kiemelt fõtiszt
(MH repülõ fõmérnök);
kiemelt referens fõtiszt;
kiemelt váltásvezetõ fõtiszt

C

referens tiszt
referens fõtiszt
kiemelt referens fõtiszt

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

A) A HM munkaköri jegyzékében rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

2. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz

osztályvezetõ (csfh.);
osztályvezetõ (fõovh.);
vezetõ szakreferens (ivh.);
vezetõ szakreferens (tvh.);
vezetõ szakreferens (ov.)

vezetõ kiemelt referens
fõtiszt

E
Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D

7. szám
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közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados

õrnagy

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

1.

referens tiszt;
HM HH:
mérnök tiszt
referens fõtiszt;
HM HH:
mérnök fõtiszt

C

referens tiszt;
HM HH:
mérnök tiszt
referens fõtiszt;
HM HH:
mérnök fõtiszt

tervezõ-szervezõ altiszt
kidolgozó zászlós;
logisztikai zászlós;
segítõ zászlós;
személyügyi zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós
kidolgozó zászlós;
logisztikai zászlós;
segítõ zászlós;
személyügyi zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

B) A miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
E

részlegvezetõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D
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ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

18.
19.
20.
21.
22.

kiemelt referens fõtiszt;
HM HH:
kiemelt mérnök fõtiszt

C

kiemelt referens fõtiszt;
HM HH:
kiemelt mérnök fõtiszt

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

vezetõ kiemelt referens
fõtiszt;
HM HH:
vezetõ kiemelt mérnök
fõtiszt
vezetõ szakreferens (ig.)

E

vezetõ kiemelt referens
fõtiszt;
HM HH:
vezetõ kiemelt mérnök
fõtiszt

Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

1.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester

Rendszeresített rendfokozat

A

C

pénzügyi altiszt;
tervezõ-szervezõ altiszt

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

E
Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D

C) A pénzügyi és számviteli, beszerzési, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó szervezetnél
rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

alezredes

Rendszeresített rendfokozat

A

17.

2.

1.

7. szám
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zászlós

törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy

11.

12.
13.

Rendszeresített rendfokozat

A

10.

2.

1.

C

állománykezelõ zászlós;
fegyvertechnikus zászlós;
felcser zászlós;
informatikus zászlós;
kidolgozó zászlós;
logisztikai zászlós;
mûszakvezetõ zászlós;
nyilvántartó zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
pénzügyi zászlós;
segítõ zászlós;
számviteli zászlós;
személyügyi zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ zászlós
állománykezelõ zászlós;
fegyvertechnikus zászlós;
felcser zászlós;
informatikus zászlós;
kidolgozó zászlós;
logisztikai zászlós;
mûszakvezetõ zászlós;
nyilvántartó zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
pénzügyi zászlós;
segítõ zászlós;
számviteli zászlós;
személyügyi zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

E

részlegvezetõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D
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fõhadnagy
százados

õrnagy

alezredes

ezredes

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Rendszeresített rendfokozat

A

14.
15.

2.

1.

kiemelt mérnök fõtiszt

mérnök fõtiszt

mérnök tiszt

C

humán tiszt;
mérnök tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
személyügyi tiszt
mérnök fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt
kiemelt mérnök fõtiszt

Speciális elõmeneteli rend

III. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

osztályvezetõ (igh.);
vezetõ kiemelt mérnök
fõtiszt
általános
fõigazgató-helyettes;
költségvetési- és pénzügyi
fõigazgató-helyettes;
infrastrukturális és
fejlesztési
fõigazgató-helyettes;
igazgató (fõigh.)

vezetõ mérnök fõtiszt

E

vezetõ kiemelt mérnök
fõtiszt

vezetõ mérnök fõtiszt

Speciális elõmeneteli rend

VI. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D
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közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes
ezredes

dandártábornok

vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

1.

C

tervezõ-szervezõ altiszt
kidolgozó zászlós;
segítõ zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós
kidolgozó zászlós;
segítõ zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

II. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

D) A HM TLSZ-nél rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

katolikus tábori püspök;
protestáns tábori püspök

E

általános helynök;
püspöki hivatalvezetõ

Speciális elõmeneteli rend

V. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D
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közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester

zászlós

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

2.

Rendszeresített
rendfokozat

1.

A
II. Besorolási osztály

C

D
V. Besorolási osztály

E

F
VII. Besorolási osztály

G

tervezõ-szervezõ
altiszt
állománykezelõ
zászlós;
irattáros zászlós;
kidolgozó zászlós;
levéltári kezelõ
zászlós;
logisztikai zászlós;
nyilvántartó
zászlós;
segítõ zászlós;
személyügyi
zászlós;
tervezõ-szervezõ
zászlós;
ügykezelõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ
zászlós

Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

B

E) A HM HIM-nél rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
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A

törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados

õrnagy

alezredes

ezredes

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Rendszeresített
rendfokozat

11.

2.

1.

II. Besorolási osztály

C

D
V. Besorolási osztály

E

F
VII. Besorolási osztály

G

kiemelt vezetõ
kutató fõtiszt
(múzeumi titkár)

kutató fõtiszt

levéltáros tiszt;
muzeológus tiszt;
szerkesztõ tiszt
felelõs szerkesztõ
fõtiszt;
fõlevéltáros fõtiszt;
fõmuzeológus
fõtiszt;
kutató fõtiszt

állománykezelõ
zászlós;
irattáros zászlós;
kidolgozó zászlós;
levéltári kezelõ
zászlós;
logisztikai zászlós;
nyilvántartó
zászlós;
segítõ zászlós;
személyügyi
zászlós;
tervezõ-szervezõ
zászlós;
ügykezelõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ
zászlós

vezetõ
fõmuzeológus
fõtiszt;
vezetõ kutató fõtiszt

osztályvezetõ (igh.) osztályvezetõ (igh.);
levéltárvezetõ
(fõlevéltáros);
irattárvezetõ
(fõlevéltáros)
igazgató (pkh.)

vezetõ
fõmuzeológus
fõtiszt;
vezetõ kutató fõtiszt

részlegvezetõ
zászlós

Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

B
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dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

II. Besorolási osztály

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

1.

C

D
V. Besorolási osztály

E

F
VII. Besorolási osztály

G

Általános elõmeneteli rend

B

C

tervezõ-szervezõ altiszt
kidolgozó zászlós;
segítõ zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ zászlós
kidolgozó zászlós;
segítõ zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
vezetõ ügykezelõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

II. Besorolási osztály

E

részlegvezetõ zászlós

Speciális elõmeneteli rend

V. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D

Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

B

F) A HM NRH-nál rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

2.

19.
20.
21.
22.

A

Rendszeresített
rendfokozat

1.
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ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

Rendszeresített rendfokozat

A

C
Speciális elõmeneteli rend

II. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

igazgató (fõigh.) (K)

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós
törzszászlós

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

ezredes

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.

1.

MÁNK VPR:
kiemelt fõtiszt (NADREP-helyettes)
MÁNK VPR:
osztályvezetõ (kvh.) (NADREP) (V)

Speciális elõmeneteli rend

C

segítõ zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós

tervezõ-szervezõ altiszt

VII. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

E
Speciális elõmeneteli rend

V. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

D

G) A Magyarország határain kívül katonai diplomáciai tevékenységet ellátó szervezeteknél rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

18.
19.
20.
21.
22.

2.

1.
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dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

Rendszeresített rendfokozat

A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.

1.

A

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós
törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

Rendszeresített rendfokozat

Speciális elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

tisztviselõ zászlós (jegyzõkönyvvezetõ)
irodavezetõ zászlós

fogalmazó tiszt
fõtiszt (titkár)
Törvényszék:
katonai bíró

C

I–VII. Besorolási osztályba nem tartozó

B

VII. Besorolási osztály
Általános elõmeneteli rend

B

H) A katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságoknál rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

19.
20.
21.
22.

2.

1.
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A

ezredes

dandártábornok

vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

19.

20.
21.
22.

Rendszeresített rendfokozat

18.

2.

1.

B

Ítélõtábla:
katonai bíró;
Fõvárosi Törvényszék Büntetõ Kollégium:
katonai bíró (tanácselnök) (V);
Törvényszék:
katonai bíró (katonai tanács tanácselnök) (V)
Fõvárosi Ítélõtábla Katonai Tanácsa:
katonai bíró (tanácselnök) (V);
Fõvárosi Törvényszék Büntetõ Kollégium:
katonai bíró (kollégiumvezetõ-helyettes) (V)

Speciális elõmeneteli rend

I–VII. Besorolási osztályba nem tartozó
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3. melléklet a 28/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz
A) Az MH hadrendje szerinti szervezeteknél rendszeresíthetõ szolgálati beosztások – a honvéd egészségügy kivételével
AA) Középszintû és más magasabb szintû parancsnokságok
I. Az V. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.
14.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados

15.

õrnagy

16.

alezredes

17.

ezredes

MH KKH:
részlegvezetõ zászlós

központparancsnok;
MH LK:
fõtiszt (alovh.);
részlegvezetõ
kiemelt fõtiszt (fõnökh.);
kiemelt fõtiszt (ovh.);
MH ÖHP:
kiemelt fõtiszt (iv.h.);
váltásparancsnok;
MH LK:
kiemelt fõmérnök fõtiszt (fõnökh.)
tanácsadó fõnök;
MH ÖHP:
fõnök;
MH KKH:
katonai képviselõ EU helyettes;
katonai képviselõ NATO helyettes;
MH LK:
parancsnok-helyettes;
igazgató

részlegvezetõ zászlós

pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.)

kiemelt vezetõ pénzügyi referens fõtiszt
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

18.

dandártábornok

19.

vezérõrnagy

20.

altábornagy

21.

vezérezredes

vezetõ tanácsadó fõnök (K);
MH ÖHP:
logisztikai erõk fõnöke (pkh.) (K);
törzsfõnök-helyettes (K);
MH LK:
parancsnok (K);
MH KDK:
parancsnok (K)
MH ÖHP:
légierõ haderõnem fõnöke (pkh.) (K);
szárazföldi haderõnem fõnöke (pkh.)
(K);
törzsfõnök (K);
MH KKH (Brüsszel):
katonai képviselõ (K);
MH KDK:
vezetõ fõtanácsadó fõnök (K)
MH ÖHP:
parancsnok (K);
MH KDK:
kiemelt vezetõ fõtanácsadó fõnök (K)

II. A II. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester

9.

zászlós

MH KKH:
ellátó zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH KDK:
beosztott zászlós;
kidolgozó zászlós;
ügykezelõ zászlós

kommunikációs zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH KKH:
rejtjelzõ (ügykezelõ) zászlós;
MH KDK:
ügykezelõ zászlós;
beosztott zászlós
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

10.

törzszászlós

11.
12.
13.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

százados

15.

õrnagy

beosztott zászlós;
MH KKH:
gépkocsivezetõ zászlós;
MH KDK:
ügykezelõ zászlós;
kidolgozó zászlós

beosztott zászlós;
parancsnok és parancsnok-helyettesek
segítõje:
segítõ zászlós;
MH ÖHP:
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH LK:
ügykezelõ zászlós

beosztott tiszt (P)

beosztott tiszt

belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
munkavédelmi tiszt;
személyügyi tiszt;
tûzvédelmi tiszt
belsõ ellenõr fõtiszt;
jogász fõtiszt;
környezetvédelmi fõtiszt;
munkavédelmi fõtiszt;
tûzvédelmi fõtiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott fõtiszt;
MH ÖHP:
pénzügyi referens fõtiszt;
protokoll fõtiszt;
térképész fõtiszt;
titokvédelmi fõtiszt;
ügyviteli fõtiszt;
MH LK:
fõmérnök fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt;
protokoll fõtiszt

596

1.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

7. szám

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH KKH:
kiemelt gazdálkodási fõtiszt;
kiemelt partnerségi és tervezõ fõtiszt;
kiemelt EU hadmûveleti és
koncepciófejlesztési fõtiszt;
kiemelt EU képességfejlesztési fõtiszt;
kiemelt hadmûveleti és kiképzési
fõtiszt;
kiemelt hírszerzõ fõtiszt;
kiemelt légierõ és légvédelmi fõtiszt;
kiemelt logisztikai és szabványügyi
fõtiszt;
MH KDK:
kiemelt fõtiszt (MH fõtestnevelõ);
MH LK:
kiemelt fõmérnök fõtiszt
MH KKH:
nemzeti C3 képviselõ

16.

alezredes

17.

ezredes

18.
19.
20.
21.

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

AB) Dandárok, repülõ- és helikopter bázisok, dandár jogállású szervezetek
I. A IV. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7. szám

1.

7.

8.

9.
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

zászlós

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
gépparancsnok (P);
harcjármûparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok (P);
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
lövegparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
rajparancsnok-helyettes (P);
raktárvezetõ altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
vezetési pont parancsnok
állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harcjármûparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezetési pont parancsnok;
MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai
Harcszázad:
állomásparancsnok;
HUMINT:
részlegparancsnok
állomásparancsnok;
csoportparancsnok;
étkezdevezetõ zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
váltásparancsnok;
századok:
vezénylõ zászlós;
zászlóalj ügyviteli részleg:
részlegvezetõ zászlós;
mûszaki ellenõrzõ állomások:
parancsnok;
MH 86. SZHB, Tûzszerész Raj:
rajparancsnok;
MH BHD:
váltásparancsnok

raktárvezetõ altiszt;
segélyhelyparancsnok;
tûzoltó rajparancsnok;
MH BHD KRK:
váltásparancsnok

kutatómentõ csoportok:
csoportparancsnok;
repülõ- és helikopter bázisok:
Tûzszerész Raj:
rajparancsnok
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

10.

törzszászlós

11.
12.

fõtörzszászlós
hadnagy

13.

7. szám

fõhadnagy

csoportparancsnok;
részlegparancsnok;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóaljak:
vezénylõ zászlós

szólamvezetõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
HM objektumok:
részlegvezetõ zászlós;
MH AA:
részlegvezetõ zászlós

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (P);
beosztott tiszt (pkh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (P);
központparancsnok;
MH 59. SZD RB:
mûhelyparancsnok (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.);
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (P);
központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezetõ (P);
részlegvezetõ (alkp.pk.h.)

repülõmûszaki:
mûhelyparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai
Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 59. SZD RB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
üzemeltetõ mérnök (szdpk.h.);
Tûzoltó Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 86. SZHB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH 86. SZHB, Speciális
Ejtõernyõs-kiképzõ Csoport:
csoportparancsnok-helyettes;
Vegyivédelmi Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.)

7. szám
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

százados

alközpontparancsnok;
állomásparancsnok;
alosztályparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok (szdpk.h.);
csoportparancsnok;
ellenõr tiszt (rlg.vez.h.);
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
mûhelyparancsnok;
mûhelyparancsnok (szdpk.h.);
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
dandár vezetõ szervek:
részlegvezetõ-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ-helyettes – csak
a felderítõ, a mûszaki, a harcoló és
a harctámogató zászlóaljaknál;
MH BHD KRK:
századparancsnok-helyettes

informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmester-helyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tûvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH 25. KGY l. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. B.I. l.dd.:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtõernyõs Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
munkavédelmi tiszt (alov.h.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt
(rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
Koronaõr Csoport:
csoportparancsnok;
Palotaõr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképzõ tiszt (alov.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.)
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Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

õrnagy

alosztályvezetõ (pkh.);
fõközpontparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ – csak a felderítõ,
a mûszaki és a harcoló, harctámogató
zászlóaljaknál;
vezetõ szervek:
részlegvezetõ (fõnökh.);
helyõrségtámogató parancsnokságok:
fõtiszt (ovh.);
repülõ- és helikopter bázisok:
fõtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
repülõraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülõeszköz-javító Század és
Üzemeltetõ Század:
századparancsnok;
szolgálatvezetõ mérnök;
szolgálatvezetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
bázisparancsnok;
fõtiszt (alov.h.);
parancsnok-helyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
vezetõ objektumkomendáns;
MH BHD KRK:
századparancsnok;
MH BHD HIRFK
Rendszer-fõfelügyelet:
parancsnok;
részlegvezetõ;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester-helyettes;
MH AA:
fõtiszt (ovh.);
vezetõ oktató (csop.vez.h.)

karmester;
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
szolgálatvezetõ mérnök tiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
jogász fõtiszt (fõnökh.);
HM objektumok:
ügyviteli irodavezetõ fõtiszt;
Meteorológiai Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB, Elõretolt
Repülésirányító Csoport:
csoportparancsnok;
MH BHD:
szolgálatvezetõ mérnök fõtiszt (pk.h.)

7. szám

1.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

601

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

16.

alezredes

17.

ezredes

fõközpontparancsnok;
osztályparancsnok;
törzsfõnök-helyettes;
zászlóaljparancsnok;
repülõ- és helikopter bázisok:
Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
Repülõszázad:
századparancsnok;
helyõrségtámogató
parancsnokságok:
parancsnok;
MH BHD:
alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ;
kiemelt vezetõ pénzügyi referens fõtiszt
igazgató-helyettes;
osztályvezetõ;
parancsnok-helyettes (palotaõrség pk.);
MH BHD KRK:
központparancsnok-helyettes;
MH BHD HIRFK:
parancsnok-helyettes;
törzsfõnök;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok-helyettes;
törzsfõnök;
MH AA:
csoportvezetõ;
osztályvezetõ
bázisparancsnok-helyettes;
dandárparancsnok-helyettes;
parancsnok-helyettes;
törzsfõnök;
MH NKK:
katonai képviselõ helyettes;
MH BHD:
fõkarmester;
igazgató;
MH BHD KRK:
központparancsnok;
MH BHD HIRFK:
parancsnok (pkh.);
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok (pkh.)
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A

B
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

18.

dandártábornok

19.
20.
21.

vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

MH 25. KGY l. dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 5. B.I. l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 59. SZD RB:
bázisparancsnok (K);
MH 86. SZHB:
bázisparancsnok (K);
MH NKK (Mons):
katonai képviselõ (K);
MH BHD:
dandárparancsnok (K);
MH AA:
parancsnok (K)

II. Az I. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.

közkatona

3.

õrvezetõ

4.

tizedes

forgalomszabályzó I.;
gépkezelõ I.;
gépkocsivezetõ I.;
harcjármûvezetõ I.;
kezelõ I.;
komendáns I.;
távbeszélõ I.;
távírász I.;
vontatóvezetõ I.
forgalomszabályzó II.;
gépkezelõ II.;
gépkocsivezetõ II.;
géppuska irányzó;
harcjármûvezetõ II.;
harckocsivezetõ II.;
kezelõ II.;
komendáns II.;
távbeszélõ II.;
távírász II.;
vontatóvezetõ II.

7. szám

1.
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

5.

szakaszvezetõ

6.

õrmester

7.

603

törzsõrmester

gépkezelõ III.;
gépkocsivezetõ III.;
harcjármûvezetõ III.;
harckocsivezetõ III.;
kezelõ III.;
RHP kezelõ;
távbeszélõ III.;
távírász III.;
vontatóvezetõ III.
beosztott altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõtávírász altiszt (P);
fõtechnikus altiszt;
futár altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
karbantartó altiszt (P);
kihallgató altiszt (P);
laboráns altiszt (P);
pénztáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH BHD:
pénztáros altiszt (P);
szakács altiszt (P);
MH AA:
harcjármûvezetõ altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
információvédelmi állomások:
rejtjelzõ altiszt (P)

Tûzoltó Raj:
technikus altiszt
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

fõtörzsõrmester

beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
felderítõ-adatértékelõ altiszt;
járatfogadó altiszt;
központ beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt

adattáros altiszt;
ejtõernyõs altiszt;
észlelõ altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb
beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentõ altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 5. B. I. l.dd.:
Értékelõ-elemzõ Központ:
beosztott altiszt;
MH BHD:
baleseti helyszínelõ altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérõ altiszt;
tervezõ-szervezõ altiszt;
MH BHD KRK:
rendész altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
koronaõr altiszt;
MH AA:
kezelõ altiszt
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

zászlós

beosztott zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
irattáros zászlós;
komendáns zászlós;
statisztikus zászlós;
ügykezelõ zászlós;
zenész zászlós;
zászlóaljak:
tûztámogató zászlós;
MH 59. SZD RB:
anyagtervezõ zászlós;
kiértékelõ zászlós;
közelkörzet-irányító segítõ zászlós;
MH BHD:
irattáros zászlós;
kidolgozó zászlós;
MH AA:
kiképzõ zászlós

adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
ellenõr zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelõ zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
repülõ- és helikopter bázisok:
repülõadat kiértékelõ zászlós;
informatikai központok:
beosztott zászlós;
kiképzõ csoportok:
kiképzõ zászlós;
Speciális Ejtõernyõs Kiképzõ Csoport:
beosztott zászlós;
kiképzõ zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezetõ zászlós;
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH BHD HIRFK:
alkalmazás menedzsment ügyeletes
zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó- és informatikai biztonsági
ügyeletes;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós
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10.

törzszászlós

11.

fõtörzszászlós

12.

hadnagy

13.

7. szám

fõhadnagy

komendáns zászlós;
törzsekben:
beosztott zászlós;
MH AA:
szakoktató zászlós;
MH BHD:
kidolgozó zászlós

pénzügyi referens zászlós;
zenész zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
parancsnok segítõje:
segítõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
HM objektumok:
irattáros zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH NKK:
beosztott zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
híradó zászlós;
tervezõ-szervezõ zászlós;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós

MH AA:
kiemelt oktató zászlós
beosztott tiszt (P);
üzemeltetõ mérnök tiszt (P);
repülõ- és helikopter bázisok:
kiképzendõ tiszt (P);
MH BHD, Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (P);
rendszerbiztonsági tiszt (P)

repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

százados

beosztott tiszt;
ellenõr tiszt;
gurulás irányító tiszt;
objektumkomendáns tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
MH BHD:
ügyeletes tiszt;
MH BHD HIRFK:
Rendszer Fõfelügyelet:
rendszermérnök tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
ellenõr tiszt;
megfigyelõ tiszt;
oktató tiszt;
repülésbiztonsági tiszt

belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
híradó rendszerfõügyeletes tiszt;
humán tiszt;
informatikai tiszt;
informatikai rendszerfõügyeletes tiszt;
jogász tiszt;
kiképzõ tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
nevelõ tiszt;
oktató tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
személyügyi tiszt;
térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
repülõ- és helikopter bázisok:
bevezetõ irányító tiszt;
elemzõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ mérnök tiszt;
helikoptervezetõ tiszt;
helikoptervezetõ tiszt I.;
helikoptervezetõ tiszt II.;
helikoptervezetõ-lövész tiszt;
irányító tiszt;
kiképzõ tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
megfigyelõ tiszt;
meteorológus tiszt;
raj helikoptervezetõ-lövész tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
repülésirányító tiszt;
repülõgép-vezetõ tiszt;
repülõtéri irányító tiszt;
üzemeltetõ mérnök tiszt;
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

õrnagy

16.

alezredes

17.
18.
19.
20.
21.

ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

MH AA:
vezetõ oktató fõtiszt

MH NKK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt;
kiemelt légierõ fõtiszt;
kiemelt logisztikai fõtiszt;
kiemelt személyügyi fõtiszt

MH BHD:
beosztott tiszt;
hadmûveleti biztosító tiszt;
hálózati rendszermérnök tiszt;
rejtjelzõ tiszt;
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
rendszermérnök tiszt;
távközlési hibamenedzser tiszt;
tervezõ tiszt;
ügyeletes tiszt;
MH 86. SZHB:
információvédelmi tiszt
belsõ ellenõr fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
MH 59. SZD RB:
meteorológus fõtiszt;
MH 86. SZHB:
fõtechnológus fõtiszt;
meteorológus fõtiszt
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AC) Ezred és ezred jogállású szervezetek
I. A IV. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7.

8.

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
étkezdevezetõ altiszt;
fõszakács (rajpk.h.) (P);
harckocsiparancsnok;
harckocsiparancsnok (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P)

állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezetõ altiszt;
MH KKK:
õrparancsnok;
MH ARB:
mûhelyparancsnok;
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
részlegparancsnok

raktárvezetõ altiszt;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
Tûzoltó és Mûszaki-mentõ Raj:
rajparancsnok;
MH BHK:
tûzoltó rajparancsnok;
MH Lé. Jü.:
részlegvezetõ-helyettes altiszt;
MH 1. HTHE:
gépüzemvezetõ altiszt;
Fenntartó Raj:
rajparancsnok;
Speciális Folyami Tûzszerész Szakasz:
rajparancsnok;
MH KKK:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
MH ARB:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.

fõtörzszászlós
hadnagy

13.

7. szám

fõhadnagy

csoportparancsnok;
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós;
mûszaki ellenõrzõ állomások:
parancsnok;
Technikai Ellenõrzõ Állomás:
parancsnok;
MH ARB:
mûhelyparancsnok
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóalj:
vezénylõ zászlós;
MH GAVIK:
Labor Mentesítõ Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH ARB:
csoportparancsnok zászlós;
Biztonságtechnikai Felülvizsgáló
Részleg:
részlegvezetõ zászlós

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
központparancsnok (P);
részlegvezetõ-helyettes;
részlegvezetõ-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes;
felügyeletparancsnok-helyettes;
részlegvezetõ (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.);
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);

KORK:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
tûzszerész raj:
rajparancsnok;
MH GEOSZ:
raktárvezetõ zászlós;
MH ARB:
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós

szólamvezetõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós

MH 43. hír. és vt.e.:
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH 1. HTHE:
Tûzszerész Szakasz:
szakaszparancsnok
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B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.)

14.

százados

alközpontparancsnok;
állomásparancsnok;
alosztályparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok;
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok-helyettes;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század:
századparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
felügyeletparancsnok;
rendszermérnök (pkh.);
MH 54. RE, Radarszázad:
századparancsnok-helyettes;
Gerinc Radar Mérõpont:
parancsnok-helyettes;
MH BHK, Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok-helyettes;
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
Hadihajós Alosztály:
alosztályparancsnok;
MH ARB:
raktárparancsnok-helyettes;
objektumparancsnok-helyettes;
MH HKNYP:
beosztott tiszt (ivh.)

információvédelmi tiszt (fõnökh.);
informatikai tiszt (fõnökh.);
jogász tiszt (fõnökh.);
karmester-helyettes;
környezetvédelmi tiszt (fõnökh.);
munkavédelmi tiszt (fõnökh.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tûzvédelmi tiszt (fõnökh.);
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnökhelyettes;
informatikai központok:
központparancsnok;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (fõnökh.);
MH 37. mû.e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
MH 43. hír. és vt.e.:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt (pkh.);
MH 64. log. e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
MH BHK:
testnevelõ tiszt (fõnökh.);
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
radiológus tiszt (lab.vez.h.);
MH LVIK:
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
SEL mûködést irányító váltás:
váltásparancsnok;
MH Lé. Jü.:
technológus tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
hajóparancsnok;
MH 1. HTHE, Kutyakiképzõ Részleg:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
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B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH KKK:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH ARB:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (alov.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
tûzvédelmi tiszt (alov.h.);
környezetvédelmi tiszt (alov.h.);
MH GEOSZ:
raktárparancsnok

15.

õrnagy

alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ (pkh.);
fõtiszt (fõnökh.);
fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyõrségi komendáns hivatalok:
helyõrségkomendáns;
helyõrségkomendás (pk.h.);
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok-helyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök-helyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 37. mû.e.:
törzsfõnök-helyettes;
MH 54. RE:
központparancsnok;
törzsfõnök-helyettes;
radarszázadok:
mérõpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század:
századparancsnok;

csoportparancsnok;
fõtechnológus fõtiszt (ovh.);
karmester;
meteorológiai csoportparancsnok;
meteorológus fõtiszt (kp.pk.h.);
meteorológus fõtiszt (ovh.);
térképész fõtiszt (ovh.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
vezetõ tûzszerész fõtiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnök;
MH GAVIK:
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
MH ARB, Jogi és Igazgatási Osztály:
jogász fõtiszt (ovh.);
MH 12. ALRE:
szolgálatvezetõ mérnök
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH BHK:
alosztályvezetõ;
fõnök;
részlegvezetõ (pkh.);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemzõ fõtiszt (ovh.);
értékelõ fõtiszt (ovh.);
fõnök;
laboratóriumvezetõ (ovh.);
radiológus fõtiszt (ovh.);
szolgálatfõnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
fõtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyõrség komendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnök-helyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.);
MH KKK:
fõnök;
fõtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
bázisparancsnok-helyettes;
informatikai fõtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH HKNYP:
alosztályvezetõ;
fõtiszt (pkh.);
irodavezetõ;
központparancsnok;
MH BRK:
részlegvezetõ
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

alezredes

ezredparancsnok-helyettes;
fõközpontparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok;
zászlóaljparancsnok;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök;
Nemzeti Támogató Központ:
központparancsnok (pkh.);
MH 54. RE:
Informatikai Központ:
parancsnok;
MH 12. ALRE:
hadmûveleti központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
osztályvezetõ;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
csoportparancsnok;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
kiemelt fõtiszt (kp.pk.h.);
parancsnok-helyettes;
MH BHK:
Szimulációs Gyakorló és Kiképzõ
Központ:
parancsnok;
MH GAVIK:
osztályvezetõ (pkh.);
szolgálatfõnök;
MH Lé. Jü.:
fõmérnök (pkh.);
osztályvezetõ;
MH KKK:
Területi Közlekedési Parancsnokság:
központparancsnok;
parancsnok;
MH NÖK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt
(képviseletvezetõ-helyettes);
MH ARB:
bázisparancsnok;
osztályvezetõ;
MH HKNYP:
osztályvezetõ;
központparancsnok;
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

17.

ezredes

18.
19.
20.
21.

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

MH GEOSZ:
fõmérnök (szolgf.h.);
osztályvezetõ;
szolgálatfõnök-helyettes
MH 37. mû.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfõnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezetõ;
MH ARB:
parancsnok;
MH HKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH BRK:
parancsnok
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II. Az I. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.

közkatona

3.

õrvezetõ

4.

tizedes

5.

szakaszvezetõ

6.

õrmester

7.

törzsõrmester

forgalomszabályzó I.;
gépkezelõ I.;
gépkocsivezetõ I.;
harcjármûvezetõ I.;
kezelõ I.;
komendáns I.;
távbeszélõ I.;
távírász I.;
vontatóvezetõ I.
forgalomszabályzó II.;
gépkezelõ II.;
gépkocsivezetõ II.;
géppuska irányzó;
harcjármûvezetõ II.;
harckocsivezetõ II.;
kezelõ II.;
komendáns II.;
távbeszélõ II.;
távírász II.;
vontatóvezetõ II.
gépkezelõ III.;
gépkocsivezetõ III.;
harcjármûvezetõ III.;
harckocsivezetõ III.;
kezelõ III.;
RHP kezelõ;
távbeszélõ III.;
távírász III.;
vontatóvezetõ III.
beosztott altiszt (P);
feldolgozó altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
fõtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)

Tûzoltó Raj:
technikus altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
Harcálláspont Támogató Szakasz:
technikus altiszt
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

fõtörzsõrmester

beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
nyilvántartó altiszt;
ügykezelõ altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
információvédelmi altiszt;
MH KKK:
diszpécser altiszt;
rakodásszervezõ altiszt;
MH ARB:
nyilvántartó altiszt;
technikus altiszt

fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb
beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt (FAA);
asszisztens altiszt (ICA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt
(SAA);
MH 1. HTHE:
anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt
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Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

zászlós

beosztott zászlós;
diszpécser zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
döntnök zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
híradó ügyeletes zászlós;
komendáns zászlós;
nyilvántartó zászlós;
rendszertechnikus zászlós;
ügykezelõ zászlós;
zenész zászlós;
MH 43. hír. és vt.e.:
rendszertechnikus zászlós;
MH ARB:
nyilvántartó zászlós;
technikus zászlós;
MH GEOSZ:
feldolgozó zászlós;
MH KKK:
szakoktató zászlós

adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH 1. HTHE:
felderítõ tûzszerész zászlós;
fõkormányos zászlós;
kiképzõ tûzszerész zászlós;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
MH LVIK HAMK:
híradó zászlós;
MH HKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
térképész zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
technikus zászlós
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

10.

törzszászlós

11.
12.

fõtörzszászlós
hadnagy

13.

fõhadnagy

14.

százados

törzseknél:
beosztott zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó-értékelõ zászlós;
MH HKNYP:
adatfeldolgozó zászlós;
MH LVIK:
NOTAM szerkesztõ zászlós;
MH ARB:
nyilvántartó zászlós;
technikus zászlós

pénzügyi referens zászlós;
zenész zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
parancsnok segítõje:
segítõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH HKNYP:
kidolgozó zászlós;
beosztott zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (MCA)

beosztott tiszt (P);
repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt (P);
híradó-informatikai ügyeletes tiszt (P); üzemeltetõ mérnök tiszt
rávezetõ tiszt (P)
belsõ ellenõr tiszt;
elemzõ tiszt;
értékelõ tiszt;
fedélzeti üzemeltetõ tiszt;
hadmûveleti tiszt;
humán tiszt;
információbiztonsági tiszt;
információvédelmi tiszt;
beosztott tiszt;
informatikai tiszt;
MH 1. HTHE:
jogász tiszt;
kiképzõ tiszt;
kommunikációs tiszt;
MH ARB:
környezetvédelmi tiszt;
ellenõr tiszt
mérnök tiszt;
meteorológus tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
radiológus tiszt;
személyügyi tiszt;
technológus tiszt;
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7. szám

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

15.

õrnagy

16.

alezredes

17.
18.
19.
20.
21.

ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

térképész tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
üzemeltetõ tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH HKNYP:
igazgatási tiszt;
toborzó, érdekvédelmi és kegyeleti
részlegek:
beosztott tiszt;
MH ARB:
protokoll tiszt;
tervezõ tiszt;
MH 12. ALRE:
tûzelosztó tiszt;
MH KKK:
beosztott tiszt
MH LVIK HAMK:
híradó tiszt
belsõ ellenõr fõtiszt;
fõtechnológus fõtiszt;
meteorológus fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
térképész fõtiszt;
MH HKNYP:
Toborzó és Érdekvédelmi Osztály:
koordinációs fõtiszt
MH NÖK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt
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AD) Önálló zászlóalj és önálló zászlóalj jogállású szervezetek
I. A IV. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7.

8.

9.

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
rajparancsnok;
raktárvezetõ altiszt;
szakasz altiszt

zászlós

raktárvezetõ zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.

fõtörzszászlós
hadnagy

13.

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
fõszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezetõ altiszt

fõhadnagy

vezénylõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH LZ:
kiképzõbázis parancsnok

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
beosztott tiszt (pkh.);
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok;
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
MH PBRT:
részlegparancsnok-helyettes

raktárvezetõ altiszt;
vegyivédelmi és mentesítõ rajok:
rajparancsnok;
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok
MH 34. BL KMZ:
különleges mûveleti csoportokba
beosztott:
mûveleti helyettes zászlós;
Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok
Kutató-mentõ Csoport:
csoportparancsnok
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Rendszeresített rendfokozat

százados

15.

õrnagy

16.

alezredes

17.

ezredes

18.

dandártábornok

7. szám

B

C

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
részlegparancsnok;
századparancsnok;
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
Különleges Mûveleti Század:
századparancsnok-helyettes;
MH CKELMK:
beosztott tiszt (csop.pk.h.);
csoportparancsnok;
részlegparancsnok (csop.pk.h.);
MH PBRT:
váltásparancsnok
Különleges Mûveleti Század:
századparancsnok;
MH CKELMK:
csoportparancsnok;
MH LZ:
fõtiszt (rlg.vez.h.);
részlegvezetõ;
századparancsnok;
MH PBRT:
helyõrség komendáns;
központparancsnok;
Hadmûveleti Központ:
parancsnok-helyettes;
váltásparancsnok
bázisparancsnok-helyettes;
központparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
MH PBRT:
központparancsnok;
MH LZ:
részlegvezetõ
MH 34. BL KMZ:
zászlóaljparancsnok;
MH 93. PS vv.z.:
zászlóaljparancsnok;
MH 88. k. ve. z.:
zászlóaljparancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok;
MH BTKK:
központparancsnok;
MH CKELMK:
központparancsnok;
MH LZ:
zászlóaljparancsnok

csoportparancsnok;
informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
rejtjelzõ tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.);
jogi és igazgatási részlegek:
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH LZ:
századparancsnok-helyettes

vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
jogi és igazgatási részlegek:
részlegvezetõ fõtiszt;
MH PBRT:
csoportparancsnok;
részlegvezetõ fõtiszt

7. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

623

A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

19.
20.
21.

vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

II. Az I. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.

közkatona

3.

õrvezetõ

4.

tizedes

5.

szakaszvezetõ

6.

õrmester

forgalomszabályzó I.;
gépkezelõ I.;
gépkocsivezetõ I.;
harcjármûvezetõ I.;
kezelõ I.;
komendáns I.;
távbeszélõ I.;
távírász I.;
vontatóvezetõ I.
forgalomszabályzó II.;
gépkezelõ II.;
gépkocsivezetõ II.;
géppuska irányzó;
harcjármûvezetõ II.;
harckocsivezetõ II.;
kezelõ II.;
komendáns II.;
távbeszélõ II.;
távírász II.;
vontatóvezetõ II.
gépkezelõ III.;
gépkocsivezetõ III.;
harcjármûvezetõ III.;
harckocsivezetõ III.;
kezelõ III.;
RHP kezelõ;
távbeszélõ III.;
távírász III.;
vontatóvezetõ III.
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

zászlós

beosztott altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
technikus altiszt (P);
Információvédelmi Állomás:
beosztott altiszt (P);
MH PBRT:
rejtjelzõ altiszt (P);
MH LZ:
raktáros altiszt (P)

beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
MH PBRT:
anyagbeszerzõ altiszt;
FRISZ ügyeletes altiszt

beosztott zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
komendáns zászlós;
nyilvántartó zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH 34. BL KMZ:
értékelõ-tájékoztató zászlós

Tûzoltó Raj:
technikus altiszt

fõtechnikus altiszt;
kiképzõ altiszt;
pénzügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 34. BL KMZ:
specialista altiszt;
MH 93. PS vv.z.:
laboráns altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
repülés-bejelentõ altiszt
adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
tervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási részlegek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;

7. szám
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

10.
11.
12.

törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy

13.

fõhadnagy

14.
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százados

MH 34. BL KMZ:
különleges mûveleti csoportokba
beosztott:
értékelõ-tájékoztató zászlós;
felderítõ zászlós;
harctéri irányító zászlós;
mûvelettámogató zászlós;
szakoktató zászlós;
MH CKELMK:
hadmûveleti zászlós;
MH LZ:
kiképzõ zászlós;
MH PBRT:
ellenõr zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
Kutató-mentõ Csoport:
kutató-mentõ (felcser) zászlós
pénzügyi referens zászlós

beosztott tiszt (P);
MH PBRT:
üzemeltetõ mérnök tiszt (P)

repülõmûszaki:
üzemeltetõ mérnök tiszt

beosztott tiszt

belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
humán tiszt;
információvédelmi tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
személyügyi tiszt;
testnevelõ tiszt;
tûzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
MH PBRT:
bevezetõ irányító tiszt;
gurulás irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
meteorológus tiszt;
repülés biztonsági tiszt;
repülõtéri irányító tiszt;
MH CKELMK:
elemzõ tiszt;
értékelõ tiszt;
igazgatási tiszt
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH LZ:
belsõ ellenõr fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt;
MH PBRT:
belsõ ellenõr fõtiszt

15.

õrnagy

16.
17.
18.
19.
20.
21.

alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

B) A honvéd egészségügyben rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
BA) MH Egészségügyi Központ
I. Az V. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
l5.
6.
7.
8.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester

9.

zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

százados

étkezdevezetõ altiszt
raktárvezetõ zászlós;
vezetõ asszisztens zászlós
raktárvezetõ zászlós;
vezetõ asszisztens zászlós;
vezetõ ápoló zászlós;
vezetõ fõmûtõs zászlós;
vezetõ szakápoló zászlós;
vezetõ szakasszisztens zászlós;
vezetõ szülész zászlós;
ügyviteli részlegek:
részlegvezetõ zászlós

beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
Híradó Részleg:
részlegvezetõ

részlegvezetõ zászlós

vezetõ asszisztens zászlós

laboratóriumvezetõ tiszt;
orvos tiszt (alov.h.);
orvos tiszt (pkh.);
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.)
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

õrnagy

alezredes

adjunktus (ovh.);
alosztályvezetõ (ovh.);
fõtiszt (ovh.);
könyvtárvezetõ fõtiszt;
honvéd-tiszti orvos (ovh.);
Mobil Biológiai Laboratórium
Komplexum:
parancsnok
alosztályvezetõ (ovh.);
fõorvos (igh.);
fõorvos (ovh.);
fõpszichológus (int.vez.h.);
intézetvezetõ ápolási helyettes;
intézetvezetõ gazdasági helyettes;
intézetvezetõ gyógyító helyettes;
kiemelt fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályvezetõ (int.vez.h.);
osztályvezetõ (kp.pk.h.);
osztályvezetõ fõorvos;
osztályvezetõ fõorvos (int.vez.h.);
osztályvezetõ fõpszichológus;
osztályvezetõ-helyettes;
osztályvezetõ (honvéd-tiszti orvos);
vezetõ fõorvos

irattárvezetõ fõtiszt;
irodavezetõ fõtiszt;
jogász fõtiszt (ovh.);
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
részlegvezetõ fõtiszt;
szakgyógyszerész fõtiszt (ovh.);
szakpszichológus fõtiszt (ovh.)
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

17.

ezredes

18.

dandártábornok

19.
20.
21.

vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

hivatalvezetõ (pkh.);
igazságügyi szakértõ osztályvezetõ
fõorvos;
intézetvezetõ fõorvos;
intézetvezetõ fõorvos (MH
fõszakorvos);
intézetvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos);
intézetvezetõ fõorvos (MH tiszti
fõorvos);
intézetvezetõ fõmérnök;
osztályvezetõ (MH fõszakorvos);
osztályvezetõ (MH fõpszichológus);
osztályvezetõ fõorvos (MH
fõbelgyógyász);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõsebész);
osztályvezetõ fõorvos (MH
fõszakorvos);
osztályvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos);
parancsnok gazdasági helyettes;
rendelõintézet igazgató;
rendelõvezetõ fõorvos (MH
fõszakorvos);
Gazdasági Igazgatóság:
igazgató-helyettes;
rehabilitációs intézetek:
részlegvezetõ fõorvos (MH
fõszakorvos);
Tervezési és Szervezési Osztály:
osztályvezetõ;
Személyügyi és Munkaügyi Osztály:
osztályvezetõ;
Védelem-egészségügyi Stratégiai
Tervezõ és Szervezõ Osztály:
osztályvezetõ;
Csapategészségügyi és Gyógyító
Osztály:
osztályvezetõ;
Hadmûveleti és Kiképzési Osztály:
osztályvezetõ;
Egészségügyi Szervezési Osztály:
osztályvezetõ
MH egészségügyi fõnök (K);
orvos igazgató (K)
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II. A II. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7.

8.

9.

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

zászlós

asszisztens altiszt (P);
ápoló altiszt (P);
beosztott altiszt (P);
anyagkezelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
orvosírnok altiszt (P)

beosztott altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
szakasszisztens altiszt;
szakápoló altiszt;
technikus altiszt

beosztott zászlós;
fõdiszpécser zászlós;
fõtechnikus zászlós;
nyilvántartó zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szakápoló zászlós

adminisztrátor altiszt;
anyagkezelõ altiszt;
ápoló altiszt;
asszisztens altiszt;
boncmester altiszt;
diszpécser altiszt;
egészségügyi statisztikus altiszt;
fertõtlenítõ altiszt;
gázmester altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt;
gyógymasszõr altiszt;
laboráns altiszt;
laborasszisztens altiszt;
mûtõs altiszt;
pénztáros altiszt;
szakasszisztens altiszt;
számviteli altiszt;
szülész altiszt;
technikus altiszt;
ügykezelõ altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt
adatfeldolgozó zászlós;
beosztott zászlós;
diszpécser zászlós;
egészségügyi zászlós;
fõmûtõs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
nyilvántartó zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakápoló zászlós;
szakasszisztens zászlós;
technikus zászlós;
tervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

10.

törzszászlós

11.
12.
13.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

7. szám

százados

beosztott zászlós;
nyilvántartó zászlós;
szakápoló zászlós;
ügykezelõ zászlós

beosztott zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
kidolgozó zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
segítõ zászlós;
szakápoló zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szülész zászlós;
ügykezelõ zászlós

beosztott tiszt

alorvos tiszt;
beosztott tiszt;
dietetikus tiszt;
diplomás ápoló tiszt;
egészségügyi tiszt;
ergonómus tiszt;
fogorvos tiszt;
gyógyszerész tiszt;
gyógytornász tiszt;
honvéd-tiszti orvos;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
konduktor tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
közegészségügyi felügyelõ tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
orvos tiszt;
pszichológus tiszt;
szakorvos tiszt;
tudományos munkatárs tiszt;
tûzvédelmi tiszt

7. szám

1.

15.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

631

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

õrnagy

16.

alezredes

17.
18.
19.
20.
21.

ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

adjunktus fõtiszt;
biológus fõtiszt;
gyógyszerész fõtiszt;
mérnök fõtiszt;
szakergonómus fõtiszt;
szakpszichológus fõtiszt;
szociológus fõtiszt

kiemelt fõállatorvos fõtiszt;
kiemelt fõergonómus fõtiszt;
kiemelt fõmérnök fõtiszt;
kiemelt fõorvos fõtiszt;
kiemelt fõpszichológus fõtiszt;
kiemelt gyógyító referens fõtiszt;
kiemelt rehabilitációs referens fõtiszt;
kiemelt tudományos fõmunkatárs
fõtiszt

adatvédelmi fõtiszt;
állatorvos fõtiszt;
belsõ ellenõr fõtiszt;
egészségügyi fõtiszt;
egészségügyi szakoktató fõtiszt;
gazdálkodási fõtiszt;
hadmûveleti biztosító fõtiszt;
humán fõtiszt;
informatikai fõtiszt;
jogász fõtiszt;
közegészségügyi felügyelõ fõtiszt;
pénzügyi fõtiszt;
szakpszichológus fõtiszt;
személyügyi fõtiszt;
tervezõ-szervezõ fõtiszt;
titokvédelmi fõtiszt;
tudományos fõmunkatárs fõtiszt
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BB) Csapategészségügy
I. A IV. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7.

törzsõrmester

8.

fõtörzsõrmester

9.

zászlós

10.
11.
12.
13.

törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

százados

15.

õrnagy

16.

alezredes

rajparancsnok;
rajparancsnok-helyettes (P);
raktárvezetõ altiszt;
segélyhelyparancsnok
rajparancsnok;
raktárvezetõ altiszt
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
vezénylõ zászlós

részlegvezetõ (pkh.)

központparancsnok-helyettes;
szakorvos (fõnökh.);
részlegvezetõ (pkh.);
MH PBRT:
egészségügyi központparancsnok;
MH 12. ALRE:
vezetõ orvos (kp.pk.h.);
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.)
központparancsnok (vez.orvos);
HM objektum:
rendelõvezetõ fõorvos;
fogászati rendelõvezetõ fõorvos;
MH ÖHP:
fõorvos (fõnökh.);
MH BHD:
Egészségügyi Fõnökség:
fõnök;
Pszichológiai Alosztály:
alosztályvezetõ

segélyhelyparancsnok

orvos tiszt (pkh.);
pszichológus tiszt (kp.pkh.);
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.);
Zászlóalj Egészségügyi Központ:
részlegvezetõ tiszt
szakpszichológus (kp.pkh.);
dandár beosztott zászlóaljak és önálló
zászlóalj egészségügyi központok:
központparancsnok;
Foglalkozás-egészségügyi Részleg:
részlegvezetõ fõtiszt
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A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

17.

ezredes

18.
19.
20.
21.

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

MH ÖHP:
egészségügyi fõnök

II. Az I. és a VII. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.

közkatona

3.

õrvezetõ

4.

tizedes

5.

szakaszvezetõ

6.

õrmester

7.

8.

törzsõrmester

fõtörzsõrmester

9.

zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

százados

15.

õrnagy

gépkocsivezetõ I.;
harcjármûvezetõ I.
gépkocsivezetõ II.;
harcjármûvezetõ II.
gépkocsivezetõ III.;
harcjármûvezetõ III.
asszisztens altiszt (P);
ápoló altiszt (P);
egészségügyi altiszt (P)
anyagkezelõ altiszt;
asszisztens altiszt;
baleseti helyszínelõ altiszt;
beosztott altiszt;
részleg beosztott altiszt;
szakasszisztens altiszt
asszisztens zászlós;
beosztott zászlós;
egészségügyi statisztikus zászlós;
egészségügyi zászlós;
szakasszisztens zászlós
asszisztens zászlós;
beosztott zászlós

asszisztens altiszt;
ápoló altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
szakasszisztens altiszt
egészségügyi zászlós;
kutató-mentõ (felcser) zászlós;
szakápoló zászlós;
szakasszisztens zászlós
asszisztens zászlós;
szakasszisztens zászlós

beosztott tiszt (P)

beosztott tiszt

szakorvos fõtiszt

pszichológus tiszt;
egészségügyi tiszt;
orvos tiszt;
fogorvos tiszt;
alorvos tiszt;
radiológus tiszt
szakpszichológus fõtiszt;
MH LZ:
pszichológus fõtiszt

634
16.
17.
18.
19.
20.
21.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

7. szám

alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

C) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karon rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
I. Az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

1.

Rendszeresített rendfokozat

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós
törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

17.

ezredes

18.
19.
20.
21.

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

egyetemi docens (tanszékvezetõ)
egyetemi docens (dékán);
egyetemi docens (intézetigazgató);
egyetemi tanár (dékánhelyettes);
egyetemi tanár (intézetigazgató);
egyetemi tanár (tanszékvezetõ);
katonai vizsgaközpont parancsnok;
vezetõ szakreferens (központvezetõ);
vezetõ szakreferens (vezetõ mentor)
egyetemi tanár (rektorhelyettes)

7. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

635

II. A II. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

1.

Rendszeresített rendfokozat

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.
14.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados

15.

õrnagy

16.

alezredes

17.
18.
19.
20.
21.

ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

szaktechnikus zászlós
szakoktató zászlós;
ügykezelõ zászlós

tiszt (gyakorlati oktató)
fõtiszt (jogtanácsos);
fõtiszt (gyakorlati oktató);
fõtiszt (testnevelõ tanár);
fõtiszt (tudományos munkatárs)
kiemelt fõtiszt (adjunktus);
kiemelt fõtiszt (egyetemi docens);
kiemelt fõtiszt (fõiskolai docens);
kiemelt fõtiszt (fõiskolai tanár);
kiemelt fõtiszt (Havaria laborvezetõ);
kiemelt fõtiszt (tanársegéd);
kiemelt fõtiszt (tudományos munkatárs)
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D) A HKK-nál rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
I. Az I. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A

B

1.

Rendszeresített rendfokozat

Speciális elõmeneteli rendhez tartozó és eltérõ megnevezéssel
rendszeresíthetõ beosztás megnevezése

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy

14.

százados

15.

õrnagy

16.
17.
18.
19.
20.
21.

alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

tervezõ-szervezõ altiszt
tervezõ-szervezõ zászlós;
zászlós (pedagógiai asszisztens)

tiszt (kollégiumi nevelõ tanár);
tiszt (kollégiumi nevelõ szaktanár);
tiszt (szaktanár)
fõtiszt (kollégiumi nevelõ szaktanár);
fõtiszt (szaktanár)

7. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

A honvédelmi miniszter
29/2015. (VI. 22.) HM
utasítása
a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról
és a létszámgazdálkodásról szóló
13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § (1) Az utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: HM szervezetek],
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: honvédségi szervezetek],
e) a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: HKK) és
f) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ)
terjed ki.
(2) Az utasítás rendelkezéseit az MH rendelkezési állományára és az MH ideiglenes katonai szervezeteire is alkalmazni kell.”

2. §
Az Utasítás 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) (2) bekezdés szerinti munkaköri jegyzéke a HM HIM Hjt. vhr. 69/A. § (5) bekezdése szerinti
szervezeti elemének megnevezését tartalmazza, az ahhoz
tartozó beosztásokat külön munkaköri jegyzék rögzíti.”
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3. §

Az Utasítás 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaköri jegyzék a rendszeresített beosztásokra vonatkozóan részletesen tartalmazza)
„h) a felsõvezetõi, a vezetõi és a vezénylõ zászlósi beosztás jelölését, és”

4. §
Az Utasítás
a) 2. § 7. pontjában a „szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013.
(VIII. 23.) HM utasítás” szövegrész helyébe a „szolgálati
beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról
szóló miniszteri utasítás”,
b) 3. § (2) bekezdésében a „HM, a miniszter irányítása
alá tartozó központi hivatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban együtt:
HM szervezetek)” szövegrész helyébe a „HM szervezetek”,
c) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „illetménykategóriát” szövegrész helyébe a „besorolási osztályt és besorolási kategóriát”,
d) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „HM szervezet” szövegrész helyébe a „HM szervezetek vezetõi”,
e) 11. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság
határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról
szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasítás hatálya alá tartozó,
Magyarország határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekre létrehozott ideiglenes katonai szervezet
(a továbbiakban: MH ideiglenes katonai szervezet)” szövegrész helyébe az „Az MH ideiglenes katonai szervezet”,
f) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „HM, a HM
szervezetek” szövegrész helyébe a „HM szervezetek”,
g) 12. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „HM, a HM
szervezet” szövegrész helyébe a „HM szervezetek” és
h) 13. § (1) bekezdésben a „HM és a HM szervezetek”
szövegrész helyébe a „HM szervezetek”
szöveg lép.

5. §
Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §
Hatályát veszti az Utasítás
a) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és
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az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat), illetve” szövegrész,
b) 10. § (2)–(5) bekezdése,
c) 15. § (1) bekezdésében a „Korm. határozat alapján a”
szövegrész,
d) 14. alcíme,
e) 17. §-a és
f) 21. § (5) bekezdésében az „ , a honvédelmi szervek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben” szövegrész.

7. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § és az 5. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az utasítás rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2015.
július 1-jén hatályba lépõ munkaköri jegyzékek és állománytáblák elõkészítése során kell alkalmazni.

8. §

7. szám

dosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény rendelkezéseire
figyelemmel a 2015. július 1-jén hatályba lépõ munkaköri
jegyzékek és állománytáblák az Utasítás 9. § (5) bekezdésében meghatározott határidõktõl eltérõen legkésõbb
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2015.
(VI. 22.) HM rendelet kihirdetését követõ napig kerülnek
kiadásra.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiadott munkaköri jegyzékek és állománytáblák esetében az Utasítás 3. § (7) bekezdése szerinti személyügyi eljárás megindítására abban
az esetben kerülhet sor, ha a szolgálati beosztás változásával összefüggésben az állomány tagjának
a) a szolgálati beosztásához tartozó rendszeresített
rendfokozata változik,
b) a szervezeti hierarchiából fakadó felelõsségi köre
módosul,
c) a munkaköri leírásban meghatározott hatásköre változik, vagy
d) a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörét
érintõen részére új feladat elrendelésére kerül sor.
(3) Az (1) bekezdés szerint kiadott munkaköri jegyzékek és állománytáblák a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 243. § (2) bekezdésére figyelemmel tartalmaznak a törvény erejénél fogva kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztásokat is.

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes törvények mó-

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 29/2015. (VI. 22.) HM utasításhoz
1.Az Utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 17–19. sorai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A

B

C

1.

Teljes megnevezés

Oszlopazonosító

Rövidített megnevezés)

„17.

a Hjt. 123. § (4) bekezdés e) pontja szerinti
felsõvezetõi szolgálati beosztás

18.

a Hjt. 123. § (4) bekezdés d) pontja szerinti
vezénylõ zászlósi beosztás

19.

a Hjt. 123. § (4) bekezdés d) és e) pontjának
hatálya alá nem tartozó vezetõi szolgálati
beosztás

F
felsõvezetõi, vezetõi és
honvédségi szervezet
vezénylõ zászlósi szolgálati
beosztás

Z
V
”
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A honvédelmi miniszter
30/2015. (VI. 25.) HM
utasítása
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer fejlesztésével
és a központosított illetmény-számfejtési rendszerhez
történõ csatlakozással kapcsolatos feladatokról
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ködtetése érdekében a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) Munkaköri Jegyzéke
2015. június 1-jétõl módosul, a HM VGH Központi Illetményszámfejtõ és Rendszerüzemeltetõ Igazgatóság beosztásainak száma 3 fõvel bõvül.

4. §
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást

A 2. § szerinti feladatok végrehajtásáért a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár felel.

5. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

adom ki:
1. §

6. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. §
(1) A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) 2015. június 1. és
2016. január 1. közötti fejlesztési ciklusa keretében a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási
Információs Rendszerrõl szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás alapján hatáskörrel rendelkezõ honvédségi szervezetek
a) kialakítják a katonai életpálya és új illetményrendszer
informatikai támogatásának feltételeit,
b) megteremtik a HM költségvetési fejezet a Magyar
Államkincstár központi illetményszámfejtõ rendszeréhez
történõ csatlakozásának feltételeit, és
c) kiterjesztik az Ügyfélszolgálati Rendszert a honvédségi szervezetek teljes állományára az önkiszolgáló funkcionalitások tekintetében.
(2) A fejlesztési feladatokat az érintett honvédségi szervezetek úgy hajtják végre, hogy az (1) bekezdés szerinti
határidõn belül a tesztelési feladatok, az érintett személyi
állomány felkészítése, a feladat végrehajtásához a felhasználók számára szükséges tájékoztatók összeállítása is elkészüljenek, illetve befejezõdjenek.

Hatályát veszti
a) a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történõ
elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét
támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és
funkcionális bõvítésével összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 60/2014. (IX. 16.) HM utasítás,
b) a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés
Gazdálkodási Információs Rendszerrõl szóló 80/2014.
(XII. 5.) HM utasítás 17. §-a,
c) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer ügyfélszolgálati rendszerrel történõ funkcionális bõvítésérõl szóló 45/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint
d) az önkéntes tartalékos katonákkal és munkáltatóikkal
történõ elektronikus kapcsolattartást biztosító Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításának és funkcionális bõvítésének elsõ ütemével összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 78/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

3. §

A honvédelmi miniszter
31/2015. (VI. 29.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggõ
feladatok ellátásáról szóló
49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

A 2. § szerinti fejlesztési feladatok végrehajtása és a fejlesztéssel megvalósult funkcionalitások üzemeltetése, mû-

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
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szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

7. szám

c) a 31. § (3) bekezdése szerinti feladatok tárgyévi finanszírozási igényét és
d) az a) pont szerinti bevétel 31. § (3) bekezdése szerinti
feladatokra vonatkozó elosztási javaslatát.
32/B. § A HM VGHÁT döntését követõen a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv végrehajtja a szükséges elõirányzat-átcsoportosításokat.”

1. §
2. §
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggõ feladatok
ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 11. alcíme helyébe következõ alcím
lép:
„11. A HM rendelkezésû lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítési bevételeinek tervezése és e bevételek felhasználásának rendje
31. § (1) A HM rendelkezésû lakások és nem lakáscélú
helyiségek elidegenítése pénzforgalmának lebonyolítására és bevételeinek elszámolására a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv külön számlát vezet.
(2) Az értékesítés elõkészítése és lebonyolítása során
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet terhelõ
költségeket – ideértve a megbízási díjat is – a lakáselidegenítési bevétel terhére kell tervezni és megfizetni.
(3) A (2) bekezdés szerinti kiadásokkal csökkentett értékesítési bevételeket az Lr. szerinti lakáscélú támogatásokra, a HM vagyonkezelésében lévõ katonai célú ingatlanok – ideértve a HM vagyonkezelésû lakásokat is – felújítására és a katonai infrastruktúra fejlesztésére, továbbá
a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló HM utasításban megjelölt hadfelszerelési programokra kell fordítani.
32. § A HM rendelkezésû lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének bevételei és az azok terhére történõ kiadások elõirányzatait – figyelemmel a HM fejezet
központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
HM utasítás rendelkezéseire – a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a kiemelt hadfelszerelési programok
irányításáért felelõs HM szervvel és a HM központi lakásgazdálkodási szervvel egyeztetve tervezi.
32/A. § A költségvetési év során a pénzforgalmi számla
negyedév végi, a IV. negyedévben a november 25-i egyenlege alapján a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
a negyedévet követõ hónap 15-ig, a IV. negyedévre vonatkozóan november 30-ig a teljesített bevételek felhasználására javaslatot terjeszt fel a HM központi lakásgazdálkodási szerv útján a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) részére,
amely tartalmazza
a) a teljesített bevétel 31. § (2) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett összegét,
b) a tárgyévben még várható bevétel pontosított összegét negyedévenkénti bontásban,

Az Utasítás 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a „HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály” szövegrész
helyébe a „HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály” szöveg lép.

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
32/2015. (VI. 30.) HM
utasítása
a bekövetkezett repülõbalesetek vizsgálatáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. §
A 2015. május–június hónapokban bekövetkezett repülõbalesetekkel összefüggõ okok és körülmények vizsgálatá-
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ra bizottságot (a továbbiakban: Vizsgálóbizottság) hozok
létre.

3. §
A Vizsgálóbizottság vezetõje Kun Szabó István, a HM
helyettes államtitkára, tagjai dr. Kádár Pál dandártábornok, a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály és Fodor
Péter ezredes, a HM Kontrolling Fõosztály vezetõje.

4. §
A Vizsgálóbizottság vizsgálata kiterjed minden az
MH-ban rendszeresített repülõeszköz vonatkozásában különösen:
a) a repülés feltételeinek – kiemelten az eszközök, az
üzemeltetés, a kiképzés, a humán tényezõk, valamint
az irányítás és vezetés – biztosítottságára, a légierõ-feladatrendszer szabályozottságára és az azzal kapcsolatos
felelõsségekre, illetve a szakmai beosztásokat betöltõk alkalmasságára, kiemelt figyelemmel a vezetõi beosztást betöltõkre, elsõsorban a Honvéd Vezérkar, az MH Kiképzési
és Doktrinális Központ, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, valamint az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és
az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis vonatkozásában;
b) a repülõszemélyzet kiképzési terveinek meglétére
2010. január 1-jétõl;
c) a repülõszemélyzet kiképzésére irányadó elõírások
teljességére, esetleges hiányosságaira;
d) a repülõszemélyzet tényleges aktuális kiképzettségére;
e) a kiképzési célú repülésekkel kapcsolatban kialakult
esetleges, írásban nem rögzített gyakorlatra;
f) a kiképzési tervek betartására, illetve betartatására elsõdlegesen az a) pontban megjelölt honvédelmi szervezetek tekintetében;
g) a repülésekkel érintett nemzeti vagy nemzetközi katonai gyakorlatokon történõ részvétel szabályainak meglétére vagy hiányára;
h) a meglévõ aktív pilótaállomány megfelelõ gyakorlatára, rutinját biztosító repült idõk rendelkezésre állására és
kihasználtságára személyenként;
i) a repülõeszközök üzemeltetése során felmerült mûszaki rendellenességek, meghibásodások dokumentálásának, valamint az ezekbõl levonható tapasztalatok feldolgozásának eljárásrendjére, esetleges nem szabályozott
gyakorlatára;
j) a repülésbiztonságot feltételezhetõen befolyásoló
szubjektív tényezõk érvényesülését esetlegesen lehetõvé
tevõ eljárási szabályokra, egyedi vezetõi döntések lehetõségére vagy íratlan gyakorlatra;
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k) arra, hogy a repülõ mûszaki személyzet a repülõeszközökön az elõírt karbantartási és ellenõrzési feladatokat
elõírásszerûen és dokumentált módon hajtotta-e végre és
l) minden, a vizsgálat során felmerülõ egyéb releváns
kérdésre.

5. §
A Vizsgálóbizottság feladatkörében
a) minden honvédelmi szervezetnél eljárhat;
b) a honvédelmi szervezet vezetõje minden információt
haladéktalanul köteles részére biztosítani;
c) a honvédelmi szervezet személyi állománya külön
elöljárói engedély nélkül köteles teljes mértékben a Vizsgálóbizottsággal, illetve annak bármelyik tagjával együttmûködni, tevékenységét támogatni.

6. §
A Vizsgálóbizottság feladatkörében kizárólag a miniszternek tartozik jelentési, beszámolási kötelezettséggel.
A Vizsgálóbizottság tevékenysége teljes mértékben független a repülõbalesetekkel kapcsolatos nemzetközi és
nemzeti repülésbiztonsági vizsgálatoktól.

7. §
A Vizsgálóbizottság 2015. július 31-ig terjeszti fel a jelentését a miniszter részére.

8. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
de rendelkezéseit 2015. június 26-tól kell alkalmazni.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
33/2015. (VI. 30.) HM
utasítása
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek
ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
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végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
A nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013.
(IX. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A biztonsági szakvéleménnyel rendelkezõ személyek esetén a (3) bekezdés e) pontja szerinti elõzetes
egyeztetést a kockázatmentes biztonsági szakvélemény érvényességi idejének lejártát megelõzõ 180. napig kell végrehajtani.”

7. szám

„22. § (1) A foglalkoztató szervezeteknél – kivéve
a KNBSZ-t – az ellenõrzés alá esõ jogviszonyokat 2015.
szeptember 30-ig kell megállapítani és megjelölni a munkaköri jegyzékekben és az állománytáblákban. Az ellenõrzés alá esõ jogviszonyok megállapítása során kerülni kell
az általánosításokat, és alapvetõen a legalább „Bizalmas!”
minõsítésû adatok megismerésére és felhasználására ténylegesen jogosult munkaköröket kell nevesíteni a Mavtv.
szerinti szükséges ismeret elvének betartásával.
(2) Az Nbtv. 69. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel
a kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet vezetõje az Nbtv. 69. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkáltatói intézkedést 2015. szeptember 30-ig felülvizsgálja, és a KNBSZ fõigazgatója útján jóváhagyásra
felterjeszti a miniszter részére.
(3) A HM KGIR mûködtetéséért felelõs honvédelmi
szervezet az NBI részére biztosítja a 8. § d) pontjában
meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat.”

2. §
Az Ut. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kezdeményezõ értesítést kap a nemzetbiztonsági ellenõrzés határidejének Nbtv. 71/B. § (1) bekezdése
szerinti meghosszabbításáról, arról az ellenõrzöttet
az Nbtv. 71/B. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul értesíti.”

3. §
Az Ut. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A KNBSZ illetékes szervezeti eleme végrehajtja
az ellenõrzést, és az Nbtv. 71/C. § (1) bekezdése alapján
elkészíti a 3. melléklet szerinti biztonsági szakvéleményt.”

4. §
Az Ut. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az ellenõrzött az Nbtv. 72/D. § (1) bekezdése
szerinti, miniszterhez címzett panaszát az NBI útján juttatja el a KNBSZ fõigazgatójához, aki
a) egyetértése esetén az Nbtv. 72/D. § (3) bekezdése
szerint jár el, vagy
b) egyet nem értése esetén az Nbtv. 72/D. § (4) bekezdése szerint jár el azzal, hogy az állásfoglalás elõkészítéséért
a KNBSZ illetékes szervezeti eleme felel.”

5. §
Az Ut. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

6. §
Az Ut.
1. 1. § (2) bekezdésében a „69. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „69. § (2) bekezdés”,
2. 1. § (2) bekezdésében az „a jelen” szövegrész helyébe
az „ezen”,
3. 2. §-ában az „ , az 1. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban foglalkoztatott személy, valamint a honvéd tisztjelölt (a továbbiakban együtt: ellenõrzött)” szövegrész helyébe az „az 1. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban foglalkoztatott személy (a továbbiakban: ellenõrzött)”,
4. 3. § (1) bekezdésében a „69. §” szövegrész helyébe
a „70. §”,
5. 3. § (1) bekezdésében az „a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy” szövegrész
helyébe az „a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a munka törvénykönyvérõl szóló 2012.
évi I. törvény vagy”,
6. 3. § (2) bekezdésében az „az egyes nemzetbiztonsági
ellenõrzés alá esõ jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági
ellenõrzéssel összefüggõ lényeges adatokról, valamint
a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet)” szövegrész helyébe az „a honvédelmi
miniszter feladat- és hatáskörét érintõen a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek meghatározásáról szóló
2/2015. (IV. 10.) HM rendelet”,
7. 4. § (1) bekezdésében a „jelen” szövegrész helyébe
az „ezen”,
8. 4. § (3) bekezdés c) pontjában a „biztosítja az” szövegrész helyébe a „biztosítja az 1. melléklet szerinti”,
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9. 4. § (3) bekezdés e) pontjában az „egyeztet” szövegrész helyébe az „elõzetesen egyeztet”,
10. 4. § (3) bekezdés f) pontjában a „Korm. rendelet”
szövegrész helyébe az „a nemzetbiztonsági ellenõrzéssel
összefüggõ lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló 97/2015. (IV. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)”,
11. 5. § (1) bekezdésében a „szervezeti egység” szövegrész helyébe a „szervezeti elem”,
12. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „70. § (5) bekezdése”
szövegrész helyébe a „71/A. § (1) bekezdése”,
13. 7. § (3) bekezdésében az „NBI” szövegrész helyébe
az „NBI vagy a KNBSZ kijelölt szervezeti eleme”,
14. 8. § d) pontjában a „szervezeti egységei” szövegrész
helyébe a „szervezeti elemei”,
15. 9. § (1) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész
helyébe az „az Nbtv. 71/B. § (1) bekezdése alapján 8 napon belül”,
16. 9. § (2) bekezdésében az „elrendelést vagy annak
megtagadását és az elrendelés vagy megtagadása idõpontját” szövegrész helyébe az „elrendelést és annak idõpontját”,
17. 10. § (1) bekezdésében a „szervezeti egységének”
szövegrész helyébe a „szervezeti elemének”,
18. 12. § (1) bekezdésében a „jutásától számított 8 napon belül” szövegrész helyébe a „jutásával haladéktalanul”,
19. 12. § (2) bekezdésében a „biztonsági” szövegrész
helyébe a „mûveleti”,
20. 16. § (1) bekezdésében a „72/B. §” szövegrész helyébe a „72/A. §” és
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21. 18. § (1) bekezdésében a „szervezeti egységek” szövegrész helyébe a „szervezeti elemek”
szöveg lép.

7. §
(1) Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ut. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ut. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ut. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. §
Hatályát veszti az Ut.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „közvetlen” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: MH
HKNYP)” szövegrész,
c) 9. § (1) bekezdésében a „vagy az általa a KNBSZ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kijelölt vezetõ beosztású személy, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
meghatározott módon,” szövegrész és
d) 14. §-a.

9. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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7. szám

1. melléklet a 33/2015. (VI. 30.) HM utasításhoz
„1. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz
(KEZDEMÉNYEZÕ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE)
Nyt. szám:
(KNBSZ fõigazgatója)

. számú példány

(Nemzetbiztonsági Iroda irodavezetõ neve, rendfokozata)
(a Nemzetbiztonsági Iroda
irodavezetõje útján)
Helyõrség
Tárgy: nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezése
Tisztelt Fõigazgató Úr/Altábornagy Úr Jelentem!
A ....................................................................................................................... (foglalkoztató szervezet megnevezése)
állományába tartozó .......................................................... (feladat megnevezése) az alábbi személy nemzetbiztonsági
ellenõrzése vált szükségessé:
................................................................................................................... (név, rendfokozat, személyügyi törzsszám),
.................................................................................................................................... (születési hely, idõ, anyja neve),
.................................................................................................................................................... (bejelentett lakóhely),
.................................................................................................................................. (jelenlegi beosztás megnevezése),
..................................................................................... [tervezett beosztás/külszolgálat megnevezése, kiutazás várható
idõpontja (amennyiben van)].
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ... alpontja, valamint a honvédelmi
miniszter feladat- és hatáskörét érintõen a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek meghatározásáról szóló
2/2015. (IV. 10.) HM rendelet ....... melléklet ... pontja alapján nevezett nemzetbiztonsági ellenõrzését kezdeményezem,
egyben kérem nemzetbiztonsági ellenõrzésének elrendelését.
Csatolva: 1 db zárt boríték (biztonsági kérdõív)
1 db nyilatkozat
(Székhely), 2..............................................
.................................................
parancsnok neve, rendfokozata

A nemzetbiztonsági ellenõrzést elrendelem.
Budapest, ...................................................
.................................................
elrendelõ
Készült: 2 példányban
Egy példány: ...... lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják:
1. sz. pld.: KNBSZ
2. sz. pld.: Kezdeményezõ”
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2. melléklet a 33/2015. (VI. 30.) HM utasításhoz
„2. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
Alulírott
......................................................................................................................................................... (név, rendfokozat),
.................................................................................................................................... (születési hely, idõ, anyja neve),
...................................................................................................................................................... (bejelentett lakóhely)
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 74. § i) pont ... alpontja,
valamint a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintõen a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet .............. melléklet ... pontja alapján tudomásul veszem, hogy jelenlegi/tervezett1 beosztásom nemzetbiztonsági ellenõrzést igényel.
Tájékoztatást kaptam a nemzetbiztonsági ellenõrzés menetérõl, a nemzetbiztonsági ellenõrzéssel összefüggõ lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében rögzített lényeges adatok körérõl, a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl, nyilatkozattételi kötelezettségeimrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kötõdõ jogorvoslatról.
Hozzájárulok/nem járulok hozzá2 ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezõje a személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv útján és az általa kezelt adatok közül a biztonsági kérdõív I–IV. pontjában foglalt lényeges adatok, tények és körülmények változásáról annak tudomására jutásától számított 15 napon belül tájékoztassa a Nemzetbiztonsági Irodát.
Hozzájárulásom megtagadása esetén tudomásul veszem, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi, a biztonsági kérdõív szempontjából lényeges adat változásáról az Nbtv.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak
szerint változásbejelentési kötelezettség terhel.

(Település), 2..............................................
.............................................................
ellenõrzésre kötelezett

1

A megfelelõ rész aláhúzandó!

2

A megfelelõ rész aláhúzandó!”
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7. szám

3. melléklet a 33/2015. (VI. 30.) HM utasításhoz
„3. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz
Nyt. szám:
Hiv. szám:
(Kezdeményezõ neve, rendfokozata,
szervezetének megnevezése,
beosztása)
Helyõrség
Tárgy: biztonsági szakvélemény
Tisztelt (

)!

Tájékoztatom, hogy a fenti hivatkozási számon a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ jogviszonyba jelölt
(név, rendfokozat, születési hely, idõ, anyja neve) vonatkozásában a 2............. év ..................... hó ......... napján elrendelt
nemzetbiztonsági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat végrehajtotta.
Nevezettel összefüggésben nemzetbiztonsági szempontú biztonsági kockázati tényezõ nem merült fel/kockázati
tényezõ merült fel1.
Az érintett a jelen biztonsági szakvéleményben foglaltak ellen a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 72/D. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján panasszal élhet.
Budapest, 2..............................
............................................................
fõigazgató

Ellenjegyzem:
Budapest, 2..............................
...........................................................
honvédelmi miniszter

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják:
1. sz. pld.: Kezdeményezõ
2. sz. pld.: KNBSZ

1

A megfelelõ rész aláhúzandó! Kockázati tényezõ megállapítása esetén – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (1) bekezdés c) pontja szerint – fel kell sorolni a kockázati tényezõ megállapításának indokait.”
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4. melléklet a 33/2015. (VI. 30.) HM utasításhoz
„5. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz
. számú példány

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
Nyt. szám:
Hiv. szám:1
(Kezdeményezõ neve, rendfokozata,
szervezetének megnevezése,
beosztása)
(Nemzetbiztonsági Iroda irodavezetõ neve, rendfokozata)
a Nemzetbiztonsági Iroda
irodavezetõje útján

Helyõrség
Tárgy: nemzetbiztonsági ellenõrzés megszüntetése
Tisztelt (

)!

A fenti hivatkozási számú ügyirata alapján a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Nbtv.) 72/A. § (2) bekezdése szerint
(név, rendfokozat, születési hely, idõ, anyja neve) személyét érintõen a 20............. év ..................... hó ......... napján,
......................... nyt. számon elrendelt nemzetbiztonsági ellenõrzést megszüntetem.
Kérem, hogy az Nbtv. 72/A. § (3) bekezdése alapján a megszüntetés tényérõl az érintett személyt haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjék.
Budapest, 2............................................................
............................................................
fõigazgató

Készült: 1 példányban
Egy példány 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: KNBSZ

1

A nemzetbiztonsági ellenõrzés megszüntetésére vonatkozó okmány száma.”
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7. szám

ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
38/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az Iszlám Állam elnevezésû terrorszervezet elleni
nemzetközi koalíciós mûveletben részt vevõ
HM Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens
megalakításáról, felkészítésérõl,
feladatvégrehajtásáról és az azzal kapcsolatos
feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
43/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szolnoki
Repüléstörténeti Kiállítóhely átköltöztetésével,
a kiállítandó repülõ és egyéb eszközök
karbahelyezésével, kiállítóhelyre történõ szállításával
kapcsolatos feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
44/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
egyes HM KÁT–HVKF együttes intézkedések
módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
39/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a repülõbázis- és katonai létesítmény-látogatás,
valamint a magyar fegyverzetellenõrzés
25. évfordulós ünnepségének
elõkészítésérõl és végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (1) bekezdés 1. pontja
alapján – figyelemmel az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet Bizalom- és Biztonságerõsítõ Intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának elõírásaira – az
alábbi
együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Általános rendelkezések
1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.
Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa az együttes intézkedésben meghatározott rendelkezések érvényesülését.
2. Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
(a továbbiakban: az EBESZ) Bizalom- és Biztonságerõsítõ
Intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentuma (a továbbiakban: Dokumentum) által elõírt repülõbázis- és a katonai létesítmény-látogatás, valamint a magyar fegyverzetellenõrzés 25. évfordulós ünnepségének (a továbbiakban együtt:
Rendezvény) elõkészítésében és végrehajtásában az alábbi
szervezetek vezetõi, parancsnokai, vagy kijelölt képviselõi vesznek részt:
a) a HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM VPF);
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b) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH);
c) a HM Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály (a továbbiakban: HM MK SO);
d) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF);
e) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF);
f) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF);
g) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK);
h) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP);
i) az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Kikülönített
Szervezeti Elemek (a továbbiakban: MH 5. BI LDD KSZE);
j) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (a továbbiakban: MH 59. SZD RB);
k) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD);
l) az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ);
m) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK);
n) az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK);
o) az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban:
MH ARB) és
p) Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai
Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK).
3. A repülõbázis-látogatás során lehetõséget kell biztosítani a Dokumentum Résztvevõ Államainak, hogy képviselõik ismereteket kapjanak a repülõbázis napi tevékenységérõl, megtekintsék a feladatok végrehajtásához szükséges elõkészületeket, és részletes tájékoztatást kapjanak
a repülõbázisról, valamint az ott folyó tevékenységrõl.
4. A katonai létesítmény-látogatás során lehetõséget
kell biztosítani a Résztvevõ Államok képviselõinek, hogy
megtekintsék és megfigyelhessék az adott katonai létesítmény napi tevékenységét, információt kapjanak az alakulat kiképzési tevékenységérõl.
5. A Rendezvény keretében ünnepélyes keretek között
meg kell emlékezni a hagyományos fegyverzetellenõrzés
hazai történetének 25. évfordulójáról.
6. A Rendezvény keretében – kötelezettségeinek teljesítésén túl – Magyarország befogadó segítséget nyújt a zágrábi székhelyû Biztonsági Együttmûködési Központ (a továbbiakban: RACVIAC) által szervezett, a Dokumentum
elõírásainak megismertetését célzó szaktanfolyam gyakorlati fázisának végrehajtásában.
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2. A Rendezvény ideje

7. A Rendezvény végrehajtása 2016. június 27. és július
1. között, az alábbiak szerint történik:
a) a Rendezvény kezdete, látogatók fogadása: 2016. június 27.,
b) a katonai létesítmény-látogatás idõpontja: 2016. június 28.,
c) ünnepség a magyar fegyverzetellenõrzés 25. évfordulójára: 2016. június 29.,
d) a repülõbázis-látogatás idõpontja: 2016. június 30. és
e) a Rendezvény zárása, látogatók távozása: 2016. július 1.

3. A Rendezvény helyszínei
8. A Rendezvény az alábbi helyszíneken kerül megrendezésre:
a) a repülõbázis-látogatás helyszíne az MH 59. SZD
RB, Kecskemét,
b) a fegyverzet-ellenõrzési szervezet megalakulásának
25. évfordulójára szervezett ünnepség helyszíne a Stefánia
Palota, Honvéd Kulturális Központ, Budapest és
c) a katonai létesítmény-látogatás helyszíne az MH
5. BI LDD KSZE, Hódmezõvásárhely.

4. A Rendezvény Szervezõ Bizottsága
9. A Rendezvény elõkészítésére, lebonyolítására, valamint a szükséges feladatok meghatározására és azok végrehajtásának koordinálására Szervezõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) alakul.
10. A Bizottság társelnökei: a HM védelempolitikáért és
védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPVT HÁT) és a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettes (a továbbiakban: HVKFh).
11. A Bizottság tevékenységének koordinálásáért a Bizottság titkára, az MH KDK Fegyverzet-ellenõrzési Osztály osztályvezetõje a felelõs.
12. A Bizottság munkájában a 2. a)–2. p) pontokban felsorolt szervezetek vezetõi vagy kijelölt képviselõi vesznek
részt.

5. A Rendezvény elõkészítése és végrehajtása
13. A Rendezvény elõkészítését és végrehajtását a Bizottság társelnökei felügyelik.
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14. A KNBSZ fõigazgatója a felkérés alapján intézkedik a Rendezvény biztosításával kapcsolatos nemzetbiztonsági feladatok végzésére.
15. A HM VPF fõosztályvezetõje felelõs:
a) Magyarország védelempolitikájáról szóló angol nyelvû elõadás elkészítéséért és megtartásáért és
b) az elkészült elõadás, valamint az elõadó angol nyelvû
szakmai életrajzának az MH KDK részére 2016. április
15-ig történõ megküldéséért.
16. A HM MK SO vezetõje felelõs:
a) az országos és a katonai média tájékoztatásáért és
b) a Rendezvény kommunikációs tervének elkészítéséért és az MH KDK-nak 2016. április 15-ig történõ megküldéséért.
17. A HVK HDMCSF csoportfõnöke az MH egyéb feladatinak tervezésénél figyelembe veszi a Rendezvény idõpontját. Az MH Központi Ügyelet révén a Rendezvény
résztvevõi számára központi kapcsolattartó pontot biztosít.
18. A HVK HTCSF csoportfõnöke felelõs:
a) az MH-ról szóló angol nyelvû elõadás elkészítéséért és
b) az elkészült elõadás, valamint az elõadó angol nyelvû
szakmai életrajzának az MH KDK részére 2016. április
15-ig történõ megküldéséért.
19. A HVK HIICSF csoportfõnöke koordinálja a Rendezvény lebonyolítása során szükséges információvédelmi tevékenységet.
20. Az MH KDK parancsnoka felelõs:
a) folyamatosan egyeztetve az érintett szervezetekkel és
a végrehajtó alakulatokkal a Rendezvény megszervezéséért,
b) a Dokumentum által elõírt hivatalos bejelentési formátumok elkészítéséért és a résztvevõk számára az
EBESZ kommunikációs hálózatán keresztül történõ megküldéséért,
c) a Bizottság, vagy szakértõi ülés szükség szerinti
összehívásáért,
d) a Rendezvény átfogó levezetési tervének a Bizottság
társelnökeinek jóváhagyásra történõ felterjesztéséért és
e) a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére
Magyarország biztonságpolitikáját ismertetõ angol nyelvû
tájékoztató elkészítésére és megtartására, és hogy az elkészült elõadás és az elõadó angol nyelvû szakmai életrajza az
MH KDK részére 2016. április 15-rerendelkezésre álljon.
21. Az MH ÖHP parancsnoka felelõs:
a) az MH ÖHP-rõl szóló angol nyelvû elõadás elkészítéséért és megtartásáért,
b) az elkészült elõadás, valamint az elõadó angol nyelvû
szakmai életrajzának az MH KDK részére 2016. április
15-ig történõ megküldéséért,
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c) a Rendezvény végrehajtásához kísérõk biztosításáért,
d) a repülõbázis-látogatás és a katonai-létesítmény látogatás elõkészítésére és végrehajtására történõ intézkedésért a 8. pont a) és c) alpontpontjában kijelölt alakulatok
felé és
e) a 8. pont a) és c) alpontjában kijelölt alakulatok felkészülésének és a repülõbázis-látogatás, valamint a katonai
létesítmény látogatás levezetési tervek elkészítésének
koordinálásáért.
22. Az MH 59. SZD RB és az MH 5. BI LDD KSZE parancsnokai – a saját alakulataik tekintetében – felelõsek:
a) a Rendezvény angol nyelvû programjának megtervezéséért és végrehajtásáért,
b) a Rendezvény levezetési tervének a HVKFh részére a
szolgálati út betartásával, az MH KDK útján 2016. március 31-ig jóváhagyásra történõ felterjesztéséért,
c) az alakulatról szóló angol nyelvû elõadás elkészítéséért és megtartásáért,
d) az elkészült elõadás, valamint az elõadó angol nyelvû
szakmai életrajzának az MH KDK részére 2016. április
15-ig történõ megküldésért és
e) az együttes intézkedésben meghatározott feladatok
ismeretében, elõzetes elgondolások alapján a Rendezvényt a 2016. évi kiképzési és feladatterveikben történõ
szerepeltetéséért.
23. Az MH BHD parancsnoka felelõs:
a) együttmûködve az MH KDK-val a Rendezvény elszállásolásra, étkeztetésre és szállításra vonatkozó logisztikai terveinek elkészítéséért,
b) a kész terveknek az MH KDK útján jóváhagyásra a
HVKFh részére 2016. június 6-ig történõ felterjesztésért,
c) a Rendezvény kísérési és biztosítási tervének elkészítéséért, a KNBSZ elõzetes tájékoztatásáért és az MH KDK
útján jóváhagyásra a HVKFh részére 2016. június 6-ig
történõ felterjesztéséért,
d) az MH KDK-val egyeztetve a Rendezvényhez kapcsolódó kulturális program részletes kidolgozásáért és
megszervezéséért,
e) a szükséges nyomdai munkálatok megszervezéséért,
f) a Rendezvényre gépjármûvel érkezõk gépjármûvei
tárolásának és õrzésének a megszervezésért és
g) az alakulatok igénye szerint, együttmûködve az Országos, a Budapesti és az illetékes Megyei Rendõr-fõkapitányságokkal a forgalomszabályozási feladatok megszervezéséért.
24. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke az MH BHD
igénylése alapján végrehajtja a Rendezvényhez kapcsolódó nyomdai feladatokat.
25. Az MH EK parancsnoka felelõs:
a) a Rendezvény egészségügyi biztosítási tervének elkészítéséért,
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b) az egészségügyi biztosítási tervnek a HVKFh részére, az MH KDK útján 2016. június 6-ig jóváhagyásra történõ felterjesztéséért és
c) a Rendezvény idõtartama alatt a Rendezvény résztvevõinek egészségügyi biztosításáért.
26. Az MH LK parancsnoka az alakulatok igénye esetén
biztosítja a szükséges elhelyezési anyagokat a Rendezvény idejére.
27. Az MH ARB parancsnoka az alakulatok igénye esetén a központi készletbõl biztosítja a katonai szervezetek
saját készletébõl nem kielégíthetõ szakanyagokat a Rendezvény idejére.
28. A MÁEK KK képviseletvezetõje felelõs:
a) az EBESZ Biztonsági Együttmûködési Fórum ülésén
a Rendezvény bejelentéséért és
b) az EBESZ Partner országoknak a Rendezvényen történõ meghívásáért.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
40/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Red Bull Air Race Világkupa és kapcsolódó
rendezvények elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
18/2015. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése és 11. §-a alapján a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:

6. A Rendezvény pénzügyi kérdései
29. A lebonyolításban érintett szervezetek kidolgozzák
a Rendezvényhez kapcsolódó költségvetési terveiket, és
azokat 2015. június 26-ig megküldik az MH KDK részére,
amely az MH BHD támogatásával összeállítja a Rendezvény elõzetes költségvetési tervezetét. Az összesített
költségvetési tervet az MH KDK 2015. június 30-ig megküldi az MH LK részére. Az MH KDK a Rendezvény elõirányzatait az általa kezelt költségvetési keretek terhére
tervezi.
30. Többletforrásokkal járó feladatok felmerülése esetén a tervektõl való eltérést tételesen indokolni szükséges.
A felülvizsgált többletigények figyelembe vételére, finanszírozására a HM VGH tesz javaslatot.

7. Záró rendelkezés
31. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ
8. napon lép hatályba, és 2016. augusztus 31-én hatályát
veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
a HM közigazgatási államtitkára

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

1. A Red Bull Air Race Világkupa és kapcsolódó rendezvények elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
18/2015. HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: együttes intézkedés) 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A „Red Bull Air Race 2015” (a továbbiakban:
RBAR-15) magyarországi futama 2015. július 4-én és
5-én Budapesten kerül megrendezésre, amelyen
a) a részvevõ honvédelmi szervezetek célja a rendezvény közönségének tájékoztatása a honvédelem feladatáról, valamint a toborzó szakállomány által információt
nyújtása a katonai szervezeteknél betölthetõ beosztásokról, a szolgálatvállalással kapcsolatos kötelezettségekrõl,
feltételekrõl és járandóságokról, valamint ennek keretében
elsõdlegesen a feltöltetlen legénységi beosztásokra jelentkezõ személyek felkutatása, továbbá az önkéntes mûveleti
tartalékos rendszer megismertetése és esetleges jelentkezõk tájékoztatása,
b) az MH a rendezvényt pontonszigetek telepítésével
biztosítja, valamint részt vesz nyitó és záró képpel és 30
perc idõtartalmú bemutatóval.”
2. Az együttes intézkedés 8. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„8. A felmerülõ költségek egyrészrõl a honvédelmi
szervezetek 2015. évi hazai intézményi kiképzési, mûködési elõirányzataiból, másrészrõl a természetbeni ellátás
keretében nyújtott támogatási forrásokból (hajtóanyag-fogyasztási keret terhére) kerülnek biztosításra. Az MH-nak
az RBAR-15 rendezvényhez kapcsolódó feladatai gyakorlatnak minõsülnek. Az anyagi, technikai, személyi költségeket, juttatásokat a gyakorlatokra meghatározott módon
kell elszámolni.”
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3. Az együttes intézkedés 12. pontja a következõ n) és o)
alponttal egészül ki:
(A munkacsoport tagjai:)
„n) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) és
o) az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
parancsnoka”
(által kijelölt személy)
4. Az együttes intézkedés 20. pontjának e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az MH Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály feladatai:)
„e) az érintett szakmai szervek javaslatai alapján jóváhagyja a szakkommentátori szöveget, valamint együttmûködve az MH HKNYP kijelölt szakemberével – különös
figyelemmel a toborzási feladatokra – kommunikációs felkészítést szervez és felkészíti az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt szakkommentátorokat.”
5. Az együttes intézkedés 20. pontja a következõ g)–i) alponttal egészül ki:
(Az MH Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály feladatai:)
„g) felveszi a kapcsolatot – az MH ÖHP-én keresztül –
az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezreddel, valamint a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel, és megvizsgálja
egy média elem hadihajóra való telepítésének lehetõségét, valamint megvalósítás esetén megszervezi a végrehajtást,
h) a rendezvény 4. pont szerinti idõszakában elkészíti és
kiadja a sajtóközleményt és
i) interjút szervez a Honvéd Vezérkar fõnök által kijelölt személlyel, illetve személyekkel a honvédelem weboldalára (www.honvédelem.hu), valamint az MTVA és az
Info Rádió számára.”
6. Az együttes intézkedés 21. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
(A HM NRH feladatai:)
„e) felveszi a kapcsolatot az MH HKNYP-vel és részt
vesz rendezvény teljes idõtartama alatt a kiemelt toborzó
feladatok szervezésében.”
7. Az együttes intézkedés 25. pontja a következõ k)–m)
alponttal egészül ki:
(Az MH ÖHP feladatai:)
„k) a katonai toborzás támogatása érdekében tûzszerész
felszereléssel, ruházattal, szakanyagokkal kapcsolatos bemutató végrehajtása és tûzszerész robot bemutatása,
l) a katonai repülések felügyelete érdekében egy fõ repülés-igazgatót kijelölése és
m) megvizsgálja az Amerikai Légierõ A10-es repülõgépeinek bemutatón való részvételi lehetõségét és ennek érdekében felveszi a kapcsolatot az „USAEUR 2015 kiképzési rendezvények ALLIED SPIRIT 2015 SABER
JUNCTION CTC” gyakorlat szervezõivel.”
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8. Az együttes intézkedés 26. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
(Az MH KDK feladatai:)
„e) felveszi az RBAR-15 rendezvényt az MH
2015–2019. évi Gyakorlatok és Kiképzési rendezvények
programjának 8. függelékében a Stratégiai Szintû gyakorlatok és rendezvények közé.”
9. Az együttes intézkedés 28. pontja a következõ i) és
j) alponttal egészül ki:
(Az MH BHD feladatai:)
„i) a résztvevõ katonai szervezetek igénye alapján a bemutatók és a Toborzó pontok mûködtetéséhez szükséges
sátrakat, berendezést biztosít és
j) a katonai toborzás támogatása érdekében a feladatrendszerével kapcsolatos statikus és dinamikus (díszelgõ,
rendész) bemutatókat hajt végre.”
10. Az együttes intézkedés 3. alcím a következõ 33. és
34. pontokkal egészül ki:
„33. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság feladatai:
a) toborzó tájékoztatót hajt végre a rendezvény teljes
idõtartama alatt a Duna budai (Várkert Bazár), illetve pesti
(Rakpart) oldalán telepített Toborzó Pontokon,
b) a rendezvény idõtartama alatt a budai Várkert Bazárban telepített Toborzó Ponton három repülõgép szimulátort üzemeltet és
c) felveszi a kapcsolatot az HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.vel a telepített Toborzó Pont melletti média busz üzemeltetése érdekében.
34. Az MH Logisztikai Központ feladatai:
a) intézkedés az MH Anyagellátó Raktárbázis felé a katonai toborzás támogatása érdekében és
b) a rendszeresített kézi lõfegyverekkel, ruházattal kapcsolatos bemutató tartása, valamint ST-11 lõszimulátorral.”
11. Ez az együttes intézkedés az aláírásakor lép hatályba.*
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyettes helyett:
Varga János vezérõrnagy s. k.,
HVK törzsigazgató

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. június 24.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
45/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítésével kapcsolatos munkacsoport
megalakításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján a
következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:
1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása
alá tartozó központi hivatalokra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatóját és a HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõjét, hogy az együttes intézkedés végrehajtásában közremûködni szíveskedjen.
3. A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatban munkacsoportot (a továbbiakban:
Munkacsoport) hozunk létre.
4. A Munkacsoport rendeltetése az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggõ törvények módosításáról szóló T/5416. számú törvényjavaslat hatálybalépése utáni végrehajtásának ágazati
elõkészítése.
5. A Munkacsoport feladata különösen a határõrizeti
célú ideiglenes biztonsági határzár megvalósításával kapcsolatos azonnali feladatok megállapítása, a végrehajtás
feltételeinek és mûszaki követelményeinek meghatározása, a feladatok részletes végrehajtásáról rendelkezõ
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés elõkészítése, továbbá a kapcsolódó belsõ és külsõ egyeztetések megkezdése,
lefolytatása.
6. A Munkacsoport
a) vezetõje a HM közigazgatási államtitkára,
b) vezetõjének helyettese a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzsigazgató.
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7. A Munkacsoport állandó tagjai
a) a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság,
b) a HM Jogi Fõosztály,
c) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
d) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
e) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
f) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség,
g) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
h) a HM Hatósági Hivatal,
i) a HM Védelmi Hivatal,
j) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
k) az MH Egészségügyi Központ,
l) az MH Logisztikai Központ,
m) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
n) az MH Geoinformációs Szolgálat,
o) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
p) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. és
q) a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
állományának nyilatkozattételre feljogosított vezetõ beosztást betöltõ tagja, valamint az általa kijelölt szakértõ(k).
8. A Munkacsoport feladatát eseti meghívottak segíthetik. A Munkacsoport ülésére a Munkacsoport vezetõjének
döntése alapján eseti jelleggel, szakmai együttmûködési
céllal meghívást kaphatnak más honvédelmi szervezetek
és központi államigazgatási szervek, különösen a Belügyminisztérium, valamint az érintett rendvédelmi szervek
képviselõi is.
9. A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetõje
hívja össze.
10. A Munkacsoport saját eljárási és belsõ jelentési, tájékoztatási rendjét a Munkacsoport vezetõje határozza
meg.
11. A Munkacsoport vezetõjének megkeresésére a honvédelmi szervezetek vezetõi minden információt kötelesek haladéktalanul a Munkacsoport részére biztosítani, valamint a honvédelmi szervezet személyi állománya külön
elöljárói engedély nélkül köteles teljes mértékben a Munkacsoporttal együttmûködni, tevékenységét támogatni.
12. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. július 8.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
41/2015. (HK 7.) HM KÁT
intézkedése
a 2015. augusztus 20-ai nemzeti ünnep
állami rendezvényének egyes rendezvénybiztosítási
feladatainak biztosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. és 33. pontja alapján – figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 78. §-ában és a nemzeti ünnepek,
valamint a kiemelt fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló 1432/2014.
(VII. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a következõ
intézkedést

7. szám

ac) Rendezvénybiztosítási– és biztonsági tervezés, információs személyzet-biztosítási, személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás:
– Rendezvénybiztosítás;
– Objektumvédelem;
– Járõrszolgálat;
– Statikus védelmi rendszer kialakítása: kordonozás,
területzárás és az ehhez szükséges eszközök;
b) az adatszolgáltatással egyidejûleg kezdeményezi
a HM NRH költségvetésébõl a szükséges költségvetési
elõirányzatok átcsoportosítását a HM VGH költségvetésébe;
c) részt vesz a szolgáltatási szerzõdést módosító tervezet szakmai és pénzügyi adatainak véglegesítésében;
d) a szolgáltatási szerzõdés módosításának aláírását követõen, az abban foglaltaknak megfelelõen
da) összeállítja az állami rendezvény biztosítására vonatkozó megrendelést, és azt a HM NRH fõigazgatója,
mint megbízó írja alá,
db) szakmai kapcsolatot tart fenn a szolgáltatóval és
minden, a szolgáltatásnyújtás során felmerülõ kérdés megoldásában önállóan jár el;
e) a szolgáltatási szerzõdés szerinti teljesítéseket
a HM VGH részére – utalványrendeleten – igazolja.

adom ki:
1. Az intézkedés hatálya
a) a 2015. augusztus 20-ai nemzeti ünnep állami rendezvényének (a továbbiakban: állami rendezvény) 3. pont
a) alpontjában felsorolt feladatainak biztosítására,
b) a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatalra (a továbbiakban: HM NRH) és a HM Védelemgazdasági Hivatalra (a továbbiakban: HM VGH)
terjed ki.
2. Az állami rendezvény biztosítását a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. között létrejött
21520/01/44/10-01-03. sz Szolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban: szolgáltatási szerzõdés) módosításának kezdeményezésével, szolgáltatásvásárlással kell biztosítani a
3. és 4. pontban foglaltak szerint.
3. A HM NRH
a) az állami rendezvény biztosításához szükséges, alábbi szolgáltatási körbe tartozó igényekrõl 2015. július 5-éig
adatszolgáltatást teljesít a HM VGH részére:
aa) Rendezvénytechnikai szolgáltatások:
– Hangtechnikai szolgáltatások;
– Világítástechnikai szolgáltatások;
– Színpadtechnikai szolgáltatások;
– Erõsáramú szolgáltatások;
ab) Rendezvény kellékek, berendezések biztosítása;

4. A HM VGH
a) a 3. pont a)–c) alpontjaiban foglaltak figyelembevételével kezdeményezi a szolgáltatási szerzõdés módosítását
úgy, hogy annak idõbeni megkötése megfelelõ idõt biztosítson a szolgáltatási feladatokra történõ felkészüléshez és
végrehajtáshoz;
b) a szolgáltatási szerzõdés módosításának aláírását követõen, az abban foglaltak alapján elõirányzat-módosítási
javaslatot terjeszt fel a honvédelemért felelõs miniszter részére, mely szerint az állami rendezvény 3. pont a) alpontja
szerinti feladatainak biztosításához szükséges elõirányzatok a HM NRH költségvetésébõl a HM VGH költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra;
c) az állami rendezvény lebonyolítását követõen végrehajtja a szolgáltató által kiállított számla pénzügyi teljesítését, mint költségviselõ szervezet.
5. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatályba,* és 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. június 29.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
141/2015. (HK 7.) HVKF
parancsa
a 2015. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
153/2015. (HK 7.) HVKF
intézkedése
az MH Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens
egyes mûvelet-végrehajtási szabályzatról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
142/2015. (HK 7.) HVKF
parancsa
a 2015. évi Összhaderõnemi Vezetõ Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
157/2015. (HK 7.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási
és Értesítési Rendszer 2015. évi
rendszergyakorlatának végrehajtásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
164/2015. (HK 7.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség dandárparancsnoki beosztás
és a Budapest Helyõrség helyõrség-parancsnoki
teendõk átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
159/2015. (HK 7.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség az Európai Uniónak
a Földközi-tengeri térség déli középsõ részén
folytatott katonai mûveletében (EU NAVFOR MED)
történõ részvételének
elõkészítésérõl és végrehajtásáról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/1/2015. (HK 7.) HVKF
intézkedése
az MH Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens
mûvelet-végrehajtási szabályzatról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
152/2015. (HK 7.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség szerzõdéses legénységi
állománya részére rendszeresített beosztások
rendfokozati kategóriákba történõ
részletes besorolásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
158/2015. (HK 7.) HVKF
szakutasítása
a Gépjármûvezetési Kézikönyv kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következõ
szakutasítást
adom ki:

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter irányítása alá
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tartozó központi hivatalokra, és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban foglaltak végrehajtását.
3. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a Gépjármûvezetési Kézikönyv címû dokumentumot.
4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Kiképzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.
5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
15/2015. (HK 7.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ
szakutasítást
adom ki.
1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.
2. A STANAG 1425 (ED3)
NATO GUIDE SPECIFICATION FOR LUBRICATING OIL, STEAM TURBINE AND GEAR LIGHT
SERVICE: NATO CODE NUMBER O-240 AND NATO
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CODE NUMBER O-253 (ISO VG 68) NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül magyarországi
alkalmazásba vétel nélkül.
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF).
3. A STANAG 1406 (ED4)
MULTINATIONAL MARITIME FORCE LOGISTICS NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül magyarországi alkalmazásba vétel nélkül.
Témafelelõs: HVK LOGCSF.
4. A STANAG 2518 (ED2) (RD1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR INFORMATION
OPERATIONS – Információs mûveletek doktrína NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),
b) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre.
5. A STANG 2576 (ED1) (RD1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY
CONTRIBUTION TO HUMANITARIAN ASSISTANCE – Katonai részvétel humanitárius segítségnyújtásban NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre.
6. A STANAG 7119 (ED3)
GENERIC OPEN ARCHIITECTURE FRAMEWORK
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül magyarországi alkalmazásba vétel nélkül.
Témafelelõs: MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK).
7. A STANAG 2497 (ED5)
WARNING AND REPORTING AND HAZARD
PREDICTION OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR INCIDENTS (REFERENCE MAUAL) NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra és egyidejû hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
(a továbbikban: HVK HDMCSF),
b) témakezelõ: MH Görgei Artúr Vegyvédelmi Információs Központ
c) a bevezetés idõpontja: 2016. január 1. és
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése HVK Hadmûveleti Csoportfõnöki intézkedésben, az egységesítési
egyezmény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol
nyelven kerüljön kiadásra.
8. A STANAG 3712 (ED8)
AIRFIELD RESCUE AND FIRE-FIGHTING SERVICES IDENTIFICATION CATEGORIES – Repülõterek tûzoltási és mûszaki mentési kategóriái NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra és egyidejû hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Jogi, Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztály,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése: mivel azt a
94/715 Nyt. számú Szakutasítás a Katonai Repülõterek
Tûzvédelméhez címen kiadott hazai szabályzó a
STANAG 3712 tartalmát lefedi, új dokumentum kiadása
nem szükséges.
9. A STANAG 3996 (ED3)
FIBRE OPTIC TIME DIVISION COMMAND/
RESPONSE MULTIPLE DATA BUS NATO egységesítési egyezmény elõzetes nemzeti elfogadása módosításra
és egyidejû hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH LK,
b) témakezelõ: MH LK, Haditechnikai Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése : HVK Logisztikai Csoportfõnökségi kiadványban történjen, teljes
terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.
10. A STANAG 7145 (ED5)
MINIMUM CORE COMPETENCY LEVELS AND
PROFICIENCY OF SKILLS FOR NATO FIRE FIGHTERS – A tûzoltók minimális képességi követelményei
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra és
egyidejû hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Jogi, Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztály,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 31. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
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db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
parancsnok intézkedésben, az egységesítési egyezmény
kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven
kerüljön kiadásra.
11. A STANAG 2181 (ED2)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY
CONTRIBUTION TO PEACE SUPPORT NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: HVK HDMCSF,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1.és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése HVK Hadmûveleti Csoportfõnöki intézkedésben, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven
kerüljön kiadásra.
12. A STANAG 2471 (ED4)
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND
NUCLEAR (CBRN) HAZARD MANAGEMENT FOR
AIRLIFT OPERATIONS – ABV veszély kezelése légi
szállítás során NATO egységesítési egyezmény nemzeti
hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. szeptember 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
PK intézkedésben, az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.
13. A STANAG 2528 (ED2)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR FORCE
PROTECTION NATO egységesítési egyezmény nemzeti
hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK HDMCSF,
b) témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése HVK Hadmûveleti Csoportfõnöki intézkedés történjen, az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredetiben angol
nyelven kerüljön kiadásra.
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14. A STANAG 2580 (ED1)
RECEPTION, STAGING AND ONWARD MOVEMENT (RSOM) PROCEDURES
NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK LOGCSF,
b) témakezelõ: MH LK,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése HVK Logisztikai Csoportfõnöki intézkedés történjen, az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredetiben angol
nyelven kerüljön kiadásra.
15. A STANAG 2606 (ED2)
GUIDANCE FOR THE CONDUCT OF TACTICAL
STABILITY ACTIVITIES AND TASKS – Útmutató
a harcászati stabilizáló tevékenységek és feladatok végrehajtására NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
PK intézkedésben történjen, az egységesítési egyezmény
teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön
kiadásra.
16. A STANAG 4701 (ED1)
NATO HANDBOOK FOR SAMPLING AND IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL, CHEMICAL AND
RADIOLOGICAL AGENTS (SIBCRA) – Kézikönyv az
ABV mintavétel és azonosítás végrehajtására NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a
következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. szeptember 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
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db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
PK intézkedésben történjen, az egységesítési egyezmény
teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön
kiadásra.
17. A STANAG 6001 (ED5)
LANGUAGE PROFICIENCY LEVELS – NATO szabványosított nyelvismereti szintek NATO egységesítési
egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: HVK SZCSF,
b) témakezelõ: HVK SZCSF,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése HVK
SZCSF intézkedésben történjen, az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.
18. A STANAG 1401 IERH (ED15)
JOINT BREVITY WORDS PUBLICATION NATO
egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Híradó, Informatikai és Információvédelmi Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. augusztus 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
PK intézkedésben történjen, az egységesítési egyezmény
teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön
kiadásra.
19. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének
8/2015. (HK 7.) HVK LOGCSF
szakutasítása
a Mi-8 és Mi-17 típusú helikopterek hajlékony
tömlõinek üzemidõ módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Honvédség légijármûveinek fenntartói
feladatairól szóló 37/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedésben foglaltak alapján a következõ

kerül és a továbbiakban üzemeltetésük az állapotuk alapján történik.
3. A Mi-8 típusú helikopterekre felépített, az Olajrendszerhez tartozó a bal hajtómû olajkiválasztó dob alsó
csonkját és az olajtartály alsó csonkját összekötõ
8AT-6200-50-5 típusú tömlõ üzemeltetése továbbra is
naptári üzemidõ szerint történik.
4. A Mi-8 típusú helikopterekre felépített, a Tüzelõanyag rendszerhez tartozó a bal hajtómû beszállító szivattyú és az elõnyomást biztosító szivattyú közötti
4575A-U14-930 típusú tömlõ üzemeltetése továbbra is
naptári üzemidõ szerint történik.

szakutasítást
adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség szakmai alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, és a Magyar Honvédség állami légijármûveket üzemeltetõ, üzembentartó és fenntartói feladatokat
végrehajtó szervezetekre terjed ki.

5. A Mi-17 típusú helikopterekre – a Re/1674 a Mi-17
helikopter üzemben tartási szakutasítása. A helikopter
rendszerei alapján – felépített, a 2. mellékletben foglalt
hajlékony tömlõk naptári üzemideje törlésre kerül és a továbbiakban üzemeltetésük az állapotuk alapján történik.
6. Ez a szakutasítás az aláírását követõ 5. napon lép hatályba.*
Dr. Pogácsás Imre dandártábornok s. k.,

2. A Mi-8 típusú helikopterekre – a Re/998 a Mi-8 helikopter üzemeltetési és mûszaki kiszolgálási szakutasítása
III. könyv. 1., 2., 3. rész alapján – felépített, az 1. mellékletben foglalt hajlékony tömlõk naptári üzemideje törlésre

a HVK LOGCSF csoportfõnöke

* A szakutasítás aláírásának napja 2015. július 3.
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7. szám

1. melléklet a 8/2015. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasításhoz
Mi-8 típusú helikopter hajlékony tömlõi
A
Fsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

B
Beépítés helye fõrendszer szerint

Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Tüzelõanyag rendszer
Tüzelõanyag rendszer
Tüzelõanyag rendszer
Tüzelõanyag rendszer
Tüzelõanyag rendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer

C
Beépítés helye alrendszer szerint

D
Típus

Bal vagy Jobb hajtómû olaj-levegõ kiválasztó –
szellõzõ
Bal vagy Jobb hajtómû olaj-levegõ kiválasztó –
szellõzõ
Bal vagy Jobb hajtómû olaj-levegõ kiválasztó –
szellõzõ
Bal vagy Jobb hajtómû segédberendezés ház –
szellõzõ
Bal vagy Jobb hajtómû segédberendezés ház –
szellõzõ
Jobb hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Jobb hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Jobb hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Jobb hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Bal vagy Jobb hajtómû túlfolyó tartály – szellõzõ

8AT-6200-275

4573A-U16-300

Bal vagy Jobb hajtómû túlfolyó tartály – szellõzõ

3-16-300

Bal vagy Jobb hajtómû túlfolyó tartály – szellõzõ

316280-OSZT-11085272

Bal hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Bal hajtómû olajkiválasztó dob felsõ – olajtartály
felsõ összekötõ
Jobb hajtómû olajkiválasztó dob alsó – olajtartály
alsó
Bal vagy Jobb hajtómû 2-es támasz szellõzõcsõ

8AT-6200-00-119

8AT-7469-100-41

Bal vagy Jobb hajtómû 2-es támasz szellõzõcsõ

Jelölés nélküli Diurit

Bal vagy Jobb oldaltartály – szellõzõ
Bal vagy Jobb oldaltartály – szellõzõ
Bal vagy Jobb oldaltartály – szellõzõ
Bal kiegészítõ tartály – szellõzõ
Jobb kiegészítõ tartály – szellõzõ
Tartálynyomás kabin mûszerhez
Tartálynyomás kabin mûszerhez
Féknyomás kabin mûszerhez
Féknyomás kabin mûszerhez
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz

4575A-U14-930
4575A-U14-950
4575A-U14-980
4575A-U14-1020
4575A-U14-1200
4830A-U4-400
4830-U4-400
4830A-U4-335
4830-U4-335
8A-5600-20
4824-U6-270

8-6200-275
8AT-6200-270
8AT-6200-110
8-6200-110
4569A-U16-450
116450-OSZT-11085272
4569A-U14-450
1-16-450

8AT-6200-00-95
8AT-6200-50-3
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A
Fsz.

B
Beépítés helye fõrendszer szerint

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Hajtómû szívócsatorna
fûtésrendszer
Hajtómû szívócsatorna
fûtésrendszer
Hajtómû szívócsatorna
fûtésrendszer
Hajtómû szívócsatorna
fûtésrendszer
Hajtómû szívócsatorna
fûtésrendszer
Jégtelenítõ rendszer
Jégtelenítõ rendszer

37.
38.
39.
40.
41.
42.

C
Beépítés helye alrendszer szerint
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D
Típus

Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal hajtómû fûtésszelep – szívócsatorna

4830A-U6-260
4824A-U6-270
8A-5600-30
8A-5600-50
4830A-U6-320
4830-U6-320
4830-U6-005
8AT-7469-100-5

Bal hajtómû kollektor – fém csõhöz

8AT-7469-100-7

Jobb hajtómû kollektor – fûtésszelep

8AT-7469-100-9

Jobb hajtómû fûtésszelep – szívócsatorna

8AT-7469-100-11

Bal hajtómû fûtésszeleptõl a fém csõhöz

8AT-7469-100-41

——————————————————
——————————————————

RMB-20-K3
RMB-25-K3

2. melléklet a 8/2015. (HK .7.) HVK LOGCSF szakutasításhoz
Mi-17 típusú helikopter hajlékony tömlõi
A
Fsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B
Beépítés helye fõrendszer szerint

Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Olajrendszer és
szellõzõrendszer
Tüzelõanyag rendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Levegõrendszer
Semlegesgáz rendszer
Semlegesgáz rendszer

C
Beépítés helye alrendszer szerint

D
Típus

Bal hajtómû olajtartály – szellõzõ

140-6200-35-3

Jobb hajtómû olajtartály – szellõzõ

140-6200-35-5

Bal vagy Jobb kiegészítõ tartály – szellõzõ
Tartálynyomás kabin mûszerhez
Féknyomás kabin mûszerhez
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû levegõtartályhoz
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb fõfutómû féklevegõ fékekhez
Bal vagy Jobb oldaltartály – reduktortól
Kifogyasztó tartály – reduktortól

4575A-U16-1000
4830A-U4-400
4830A-U4-335
8A-5600-20
4830A-U6-260
4824-U6-270
4824A-U6-270
8A-5600-30
4830A-U6-320
4571A-U10-650
4572A-U10-800
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A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének
9/2015. (HK 7.) HVK LOGCSF
szakutasítása
a Magyar Honvédség emblémájának hadfelszerelési
eszközökön történõ használatáról*

7. szám

6. Az egységesítés egyezmény rendelkezéseit 2015. július 1-jétõl kell alkalmazni.
Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
273/2015. (HK 7.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 2149 7. kiadás végrehajtásáról
A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
158/2015. (HK 7.) MH ÖHP
intézkedése
a STANAG 2508 (ED 4) kiadás végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2508 (4. kiadás) végrehajtására az alábbi

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.
2. Jelen intézkedésemmel bevezetem Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
11/2015. (HK 4.) HM HVKFH (vagy: HM VGHÁT) közleményében fenntartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 2508 (EDITION 4) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR MILITARY PSYCHOLOGICAL OPERATIONS AJP-3.10.1. (B) címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.
Az MH ÖHP és alárendelt alakulatai az egységesítési
egyezményben foglalt elõírásokat alkalmazzák.
4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a STANAG 2508 AJOD AJP-3.10.1. (3. kiadás)
okmány nemzeti bevezetésére kiadott 422/2011. (HK 18.)
MH ÖHP intézkedés.

2. Jelen intézkedésemmel eredeti angol nyelven bevezetem az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 36/2014.
(HK 7.) HVKFH szakutasítás 3. pontja által fenntartás nélkül elfogadott, és a NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló
10/2015. (HK 4.) HVKFH szakutasítás 15. pontjában hatályba léptetett STANAG 2149 (EDITION 7) REQUEST FOR INFORMATION – AIntP-8 EDITION
A – Felderítési adatigény címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.
3. Az MH ÖHP és alárendelt katonai szervezetei a felderítési adatok igénylése során az egységesítési egyezményben foglalt elõírásokat alkalmazzák.
4. Az intézkedés mellékleteként kiadom az egységesítési egyezményben foglaltaknak megfelelõ formátumú Felderítési adatigény (Request for Information – RFI) címû
minta dokumentumot.
5. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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Melléklet a 273/2015. (HK 7.) MH ÖHP intézkedéshez

Felderítési adatigény
(Request for Information – RFI)

A felderítõ információgyûjtõ, feldolgozó és tájékoztató központ tölti ki
(IRM&CM use only)
Nyilvántartási szám:
Control number:
Év:
Year:
Érvényesítõ kód:
Validation number:
1

2

3

Igénylõ:
Originator:
Érvényesítette:
Validated by:
Tárgy:
Subject:
Mûvelet:
Operation:
Létrehozás ideje:
Time recorded:
Információ szolgáltató:
For action:
Tájékoztatásul:
For information:
Feldolgozottság foka:
Status:
Sürgõsség foka:
Priority:
Cél koordinátái/tevékenysége
Target coordinates & activities
Ország kód:
Country code:
Célterület típusa:
Pont
Location type:
Pinpoint
Célterület koordinátái:
Location coordinates:
Célterület Kategóriája:
Location category:
Földrajzi adatok:
Geographical location:

Dátum:
Date (YYYY/MM/DD)

Folyamatban
In Action

1. prioritás
(Azonnal)
Priority 1

Megosztott
Multiple

Idõ:
Time (HH:MM)

Megválaszolatlan
Megválaszolt
Stopped
Completed
3. prioritás
2. prioritás
4. prioritás
(Soron kívül)
(Sürgõs)
(Jelzés nélkül)
Priority 3
Priority 2
Priority 4

Vona1
Line

Kör
Circle

Négyszög
Rectangular

Ellipszis
Eliptical
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4 Igényelt információk:
Information required:

5

6
7

8

Adat beszerzésének idõpontja:
Date(s) intelligence required:
Jelentés gyakorisága:
Frequency of reporting:
Információgyûjtés kezdete:
Start collection at:
Információtgyûjtés vége:
End collection at:
Igényelt információ
biztosításának határideje:
Last time information of value
(LTIOV):
Jelentés utolsó idõpontja:
Last report date:
Igényelt részletesség:
Location accuracy required:
Igény indoklása:
Justification:

Háttér-információ:
Background:
9 Megjegyzés:
Comments:
10 Információ továbbítás módja:
Communication media:
11 Igényelt jelentés formája és
maximális minõsítése:
Product type and maximum level
of classifícation:

7. szám

7. szám
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SZERVEZETI HÍREK
A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének
tájékoztatása
szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok árairól
Fsz.

Cikkszám/Nyt. szám

1.

Ált/54

2.

Ált/55

3.

Ált/214

4.

Ált/215

5.
6.
7.
8.

Re/416
Re/420
Mû/41
Tü/5

9.

F/4

10.
11.
12.
13.

Ált-488/108
Ált-224/124
Gjmû-224/121
Rt-224/112

14. Vv-224/110
15. Vv-224/111

Ár
(Ft)

Cím

A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderõnemének Harcszabályzata
II. rész – zászlóalj
A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderõnemének Harcszabályzata
III. rész – század
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Célkezelési (Targeting) Doktrína
1. kiadás
Magyar Honvédség Válságreagáló Mûveletek
Doktrína 1. kiadás
JAK-52 repülõgép légi üzemeltetési szabályzata
AN-26 típusú repülõgép légi üzemeltetési szabályzata
Magyar Honvédség Tûzszerész Szabályzata I. rész
A Magyar Honvédség tábori tüzér és páncéltörõ tûzalegységeinek
harcszolgálati szabályzata
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Elektronikai Hadviselés Doktrína
2. kiadás
Felkészítési és kiképzési program a lövész és harckocsizászlóaljak részére
CIMIC PSYOPS Szakkiképzési Program és Módszertani Segédlet
Szakkiképzési program a Magyar Honvédség gépjármûvezetõi kiképzéséhez
Szakkiképzési program a Magyar Honvédség radar szakbeosztású katonái
kiképzéséhez
Normagyûjtemény a tömegpusztító fegyverek elleni védelem kiképzés
és az ABV védelmi csapatok szakkiképzésének értékeléséhez
Segédlet a csapatok ABV fegyverek és események elleni védelmére

16. Vv-224/113

Kiképzési program és módszertani útmutató a tûzoltó alegységek
kiképzéséhez

17. Vv-224/114

Szerelési szabályzat és normagyûjtemény a Magyar Honvédség tûzoltó
alegységei részére

18. Log-224/118
19. Htp-224/119

Módszertani segédlet a logisztikai katonák és alegységek kiképzésére
Kiképzési normák a hadtápkatonák és hadtápalegységek részére

5800
5400
3000
2300
4800
4800
2500
2300
2000
3500
800
1300
1700
1800
2300
CD: 1000
2300
CD: 800
3200
CD: 300
2000
500

Kovács László alezredes s. k.,
szolgálatfõnök-helyettes
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Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója
az MH HKNYP Katonai Okmánykezelõ Iroda 2015. évi igazgatási szünetének megállapításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasításban (a továbbiakban:
HM utasítás) 15. § (3) bekezdésében foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében, egyben figyelemmel a közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztviselõt és a munkáltatót terhelõ
egyes kötelezettségekrõl, valamint a távmunkavégzésrõl szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13–15. §-aiban foglalt
igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezésekre, az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
(a továbbiakban: MH HKNYP) Katonai Okmánykezelõ Iroda 2015. évi igazgatási szünetét az alábbiak szerint határozom meg:
Az igazgatási szünet idõtartamát a nyári és téli idõszakban két egymást követõ héten állapítom meg.
Nyári idõszakban: 2015. július 20-ától 2015. augusztus 2-áig
Téli idõszakban: 2015. december 21-étõl 2016. január 1-jéig
A 2015. évi igazgatási szünet elrendelését a folyamatos ügymenet biztosítása és ügyfélszolgáltatás biztosítása mellett
úgy határozom meg, hogy az igazgatási szünet idõszakában a honvédségi igazolványok kiállítására vonatkozó határidõt
a HM utasítás 15. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
A katonai szervezetek az MH HKNYP Katonai Okmánykezelõ Iroda igazgatási szünetét, a HM KGIR HRMS + Személyügyi Tájékoztató rendszeren történõ közzététel idõpontjától vegyék figyelembe.

Kálmán László alezredes s. k.,
parancsnok helyettes
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...................................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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