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JOGSZABÁLYOK

2016. évi
CXVII. törvény

a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény,

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény
és más kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény módosítása

1. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény hatálya az önkéntes tartalékos katonákra
a rendelkezésre állás idõszakában, a nyugállományú kato-
nákra, valamint az állomány tagja és a nyugállományú ka-
tonák közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá a hon-
védelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre és a hon-
védelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendel-
kezések hatálya a szolgálati viszony megszûnését követõ-
en az állomány volt tagjára és közeli hozzátartozóira akkor
terjed ki, ha ezt e törvény elrendeli.”

2. §

A Hjt. 48. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni, ha

a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állo-
mány idõtartama alatt kerül sor az állomány tagja egészsé-
gi alkalmatlanságának megállapítására.”

3. §

A Hjt. 62. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha

a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állo-
mány idõtartama alatt kerül sor az állomány tagja egészsé-
gi alkalmatlanságának megállapítására.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.

4. §

(1) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(E törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonya)

„n) ha az egészségi okból katonai szolgálatra való alkal-
matlansága megállapítását követõen honvédelmi egész-
ségkárosodási járadékra való jogosultságát állapítják
meg,”

(2) A Hjt. 68. § (1) bekezdése a következõ o) és p) pont-
tal egészül ki:

(E törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonya)

„o) ha az egészségi okból katonai szolgálatra való alkal-
matlansága megállapítását követõen a honvédségi szerve-
zetnél történõ munkaviszony létesítésére tekintettel részé-
re honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést ál-
lapítanak meg,

p) az a)–o) pontban nevesített eseteken kívül, ha e tör-
vény azt kifejezetten elrendeli.”

5. §

A Hjt. a következõ 41/A. alcímmel egészül ki:

„41/A. Honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási

járadék

68/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pót-
lása érdekében honvédelmi egészségkárosodási keresetki-
egészítésre vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék-
ra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás)
jogosult az állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatt katonai szolgálatra vagy
szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált,

b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek
megállapíthatóak,

c) a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra vagy
a Kenytv. szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 68/B. § (6) be-
kezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és

e) a 68/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján to-
vábbfoglalkoztatására vagy a 68/C. § alapján a továbbfog-
lalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.

(2) Ha az egészségi alkalmatlanság a szolgálati kötel-
mekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ
vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az,

a) akit a baleset, betegség ténylegesen a szolgálatellátá-
sa során ért, és
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b) akinek esetében a baleset, betegség szolgálati kötel-
mekkel való összefüggését a 142. § (2) és (3) bekezdése
alapján megállapították,
függetlenül attól, hogy az állomány tagja, volt tagja hány
év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel rendel-
kezik.

(3) Ha az egészségi alkalmatlanság nem a (2) bekezdés
szerinti szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesetre vagy
betegségre vezethetõ vissza, egészségkárosodási ellátásra
jogosult az, aki legalább tíz év tényleges szolgálati vi-
szonyban töltött idõvel rendelkezik és akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alap-
ján 80%-os mértékû vagy annál kevesebb.

(4) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás an-
nak, aki egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében
vagy kialakulásában szándékosan vagy súlyosan gondatla-
nul közrehatott (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásá-
ban: közrehatás). A közrehatás megállapítását alapozza
meg különösen, ha a baleset vagy a betegség az érintett

a) jogellenes magatartásával,
b) alkohol- vagy kábítószer-függõségével vagy ezek fo-

gyasztásával,
c) önhibájából eredõ ittas állapotával, kábítószer vagy

bódító hatású anyag miatti tudatzavarával vagy belátási
képességének csökkenésével,

d) vezetõi engedély vagy más szükséges hatósági enge-
dély nélküli, vagy ittas állapotban történt jármû vezetésével,

e) önkárosító magatartásával,
f) valamely foglalkozási szabályt szándékosan vagy sú-

lyosan gondatlanul megszegõ magatartásával,
g) foglalkozási szabályhoz nem kötött munkavégzése

során tanúsított súlyosan gondatlan magatartásával,
h) által folytatott, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátása-

iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására ki-
adott jogszabályban meghatározott különösen veszélyes
(extrém) sport vagy szórakoztató-szabadidõs tevékeny-
séggel
összefüggésben következett be.

(5) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás an-
nak, aki egészségi alkalmatlansága megállapításának idõ-
pontjában nyugdíj elõtti rendelkezési állományban van.

(6) Az állomány tagja a 68/B. § (4) bekezdésében foglalt
határidõ végéig kérheti az egészségkárosodási ellátásra jo-
gosultság megállapítása helyett a szolgálati viszonyának
felmentéssel történõ megszüntetését. E határidõ elmulasz-
tása jogvesztõ.

68/B. § (1) A 68/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén a munkáltatói jogkört gyakorló köteles
megvizsgálni, hogy az állomány tagja részére az egészségi
állapotának megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem kato-
nai munkakör felajánlható-e. Miniszteri rendeletben meg-
határozott eljárásrend alkalmazásával az állomány tagja
részére felajánlható, egészségi állapotának megfelelõ szol-
gálati beosztást vagy nem katonai munkakört kell keresni.
Felajánlható meglévõ szolgálati beosztás vagy nem kato-
nai munkakör hiányában új szolgálati beosztás vagy nem

katonai munkakör létrehozásával kell biztosítani a tovább-
foglalkoztatás lehetõségét.

(2) Az állomány tagja részére csak olyan nem katonai
munkakör ajánlható fel, amely esetében az új munkavég-
zési hely eléréséhez szükséges idõ a tartózkodási helytõl
– tömegközlekedés igénybevételével – nem haladja meg
irányonként a másfél órát, a tíz éven aluli gyermeket ne-
velõ érintett esetében az egy órát, kivéve, ha az állomány
érintett tagja – nyilatkozatával – vállalja a hosszabb uta-
zási idõt.

(3) A munkáltatói jogkört gyakorlónak törekednie kell
az állomány tagja részére képzettségének, végzettségének
megfelelõ beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlá-
sára.

(4) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tésre jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha
az egészségi alkalmatlanság megállapításától számított
negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott
eljárás eredményeként az állomány tagjának

a) szolgálati viszonya a honvédségi szervezeten belül,
az 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közalkalmazotti
vagy kormányzati szolgálati jogviszonyba történõ áthelye-
zéssel szûnik meg,

b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására te-
kintettel az érintett honvédségi szervezetnél munka-
viszonyt létesít, vagy

c) szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztásba helyezésre
vagy áthelyezésre tekintettel nem szûnik meg,
és az ennek megfelelõen megállapított új illetménye vagy
munkabére alacsonyabb az e törvény szerint megállapított
korábbi illetményénél.

(5) A (4) bekezdés b) pontja alapján megállapított hon-
védelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés esetén fel-
mentés helyett a törvény erejénél fogva szûnik meg az ál-
lomány tagjának szolgálati viszonya.

(6) Az állomány tagja a felajánlott szolgálati beosztás,
munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól
számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha
az állomány tagja öt munkanapon belül nem nyilatkozik,
azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott beosztást, mun-
kakört elutasította volna. Ha az állomány tagja az (1) be-
kezdés szerinti eljárásban felajánlott szolgálati beosztást,
munkakört nem fogadja el, egészségkárosodási ellátásra
nem jogosult, és a szolgálati viszonyát felmentéssel kell
megszüntetni.

68/C. § (1) A 68/B. § szerinti továbbfoglalkoztatási kö-
telezettség alól az állomány tagjának kérelme alapján
a Honvéd Vezérkar fõnökének elõterjesztésére a miniszter
adhat mentesítést, ha az állomány tagjának egészségi álla-
pota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján
50%-os vagy kisebb mértékû. Honvédelmi egészségkáro-
sodási járadékra jogosultság abban az esetben állapítható
meg, ha a miniszter a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
alól mentesítést ad.
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(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a katonai szolgálat-
ra vagy a szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlan-
ságról szóló határozat kézhezvételét követõen benyújtott,
a továbbfoglalkoztatás alóli mentesítésre irányuló kérelem
alapján haladéktalanul felterjeszti javaslatát a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének. A Honvéd Vezérkar fõnöke tizenöt na-
pon belül megküldi elõterjesztését a miniszternek.

(3) A miniszter a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt
határozatban dönt. A miniszter a döntés során mérlegeli,
hogy a honvédelmi szervezetnél meghatározható-e olyan
feladatkör, amelyet az állomány tagja nem katonai munka-
körben egészségi állapota alapján elláthat, valamint azt, ha
az állomány tagjának egészségi állapota alapján tõle már
nem várható el a mindennapos rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettség. A döntéssel szemben önálló
jogorvoslatnak nincs helye.

(4) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a Honvéd Vezér-
kar fõnöke, akkor a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
a Honvéd Vezérkar fõnöke az erre irányuló kérelem be-
nyújtásától számított tizenöt napon belül megküldi elõter-
jesztését a miniszternek.

(5) A honvédelmi egészségkárosodási járadék megálla-
pítása esetén felmentés helyett a törvény erejénél fogva
szûnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya.

68/D. § (1) Az egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultságot és annak mértékét az egészségkárosodási ellátást
megállapító szerv miniszteri rendeletben meghatározott
eljárásrendben hivatalból állapítja meg.

(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultság kezdõ napjára vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megálla-
pításához szükséges, az érintettet esetlegesen megilletõ
baleseti járadék vagy baleseti táppénz (a továbbiakban
ezen alcím alkalmazásában együtt: baleseti ellátás), rok-
kantsági ellátás és rehabilitációs ellátás összegérõl az
egészségkárosodási ellátást megállapító szervet – kérel-
mére – az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.

68/E. § (1) Az egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultság az egészségkárosodás következõ – az egészségi al-
kalmatlanság megállapítására irányuló eljárásban beszer-
zett, a rehabilitációs hatóság által megállapított – felül-
vizsgálati idõpontjáig terjedõ határozott idõtartamra kerül
megállapításra. A rehabilitációs hatóság felülvizsgálatá-
nak eredményétõl függõen az egészségkárosodási ellátást
megállapító szerv az egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultságot ezt követõen minden esetben a rehabilitációs
hatóság által meghatározott, az egészségkárosodás követ-
kezõ felülvizsgálatának idõpontjáig terjedõ idõtartamra
hosszabbítja meg.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a rehabi-
litációs hatóság a baleseti ellátással, rehabilitációs ellátás-
sal vagy rokkantsági ellátással összefüggésben nem ír elõ
újabb kötelezettséget az egészségkárosodás felülvizsgála-
tára, abban az esetben az egészségkárosodási ellátásra való

jogosultság öt év határozott idõtartamra kerül megállapí-
tásra vagy meghosszabbításra.

(3) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
meghosszabbításakor az egészségkárosodási ellátást meg-
állapító szerv figyelembe veszi

a) a rehabilitációs hatóságnak a megtartott egészségi ál-
lapotra vonatkozó megállapítását, kivéve, ha a (2) bekez-
désben foglaltak szerint újabb felülvizsgálati kötelezettsé-
get a rehabilitációs hatóság már nem írt elõ,

b) a katonai szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellá-
tására való alkalmasságot, valamint

c) azt, hogy az egészségkárosodási ellátás megszûnésé-
nek okai nem állnak-e fenn.

(4) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meg-
hosszabbítására – miniszteri rendeletben meghatározott
feltételek teljesülése esetén – több alkalommal is sor kerül-
het, mindaddig, amíg a jogosult a Tny. szerinti saját jogú
nyugellátásra jogosulttá válik.

68/F. § (1) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint
a 68/B. § (4) bekezdése alapján honvédelmi egészségkáro-
sodási keresetkiegészítésre jogosult komplex minõsítése
a 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott értékre válto-
zott vagy az alá csökkent, a munkáltatói jogkört gyakorló
elõterjesztésére a miniszter felmentést adhat a továbbfog-
lalkoztatási kötelezettség alól. A munkáltatói jogkört gya-
korló az érintett kérelmére vagy – a honvédelmi egészség-
károsodási keresetkiegészítésre jogosult beleegyezésé-
vel – hivatalból tehet elõterjesztést a miniszternél, a men-
tesítésre egyebekben a 68/C. § (2)–(5) bekezdése megfele-
lõen alkalmazandó. Mentesítés esetében a foglalkoztatási
jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetése
és a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés
helyett honvédelmi egészségkárosodási járadék megálla-
pítása érdekében intézkedni kell.

(2) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a honvédelmi
egészségkárosodási járadékra jogosult komplex minõsíté-
se a 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé
emelkedett, a munkáltatói jogkört gyakorló köteles a jogo-
sult továbbfoglalkoztatása érdekében a 68/B. § (1) bekez-
désében foglalt eljárást lefolytatni és továbbfoglalkoztatá-
sa esetén a honvédelmi egészségkárosodási járadék helyett
részére honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tést megállapítani.

68/G. § (1) Az egészségkárosodási ellátás számítási
alapja a 68/A. § (2) bekezdése szerinti esetben az állomány
tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvet-
lenül megelõzõ egy hónapra megilletõ távolléti díj
100%-ának megfelelõ összegnek a részére megállapított
baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás
együttes összegével csökkentett összege.

(2) Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja
a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben az állomány volt
tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvet-
lenül megelõzõ egy hónapra megilletõ távolléti díj összege

a) tíz év vagy azt meghaladó, de tizenöt évet el nem érõ
szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 65%-ának,
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b) tizenöt év vagy azt meghaladó, de húsz évet el nem
érõ szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 70%-ának,

c) húsz év vagy azt meghaladó, de huszonöt évet el nem
érõ szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 75%-ának,

d) huszonöt évet elérõ vagy azt meghaladó szolgálati vi-
szonyban töltött idõ esetén 80%-ának
a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellá-
tás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett
összege.

(3) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megálla-
pításához a tényleges szolgálati idõt kell figyelembe venni.

(4) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tés mértéke az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott
összeg és az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy
a másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést köve-
tõ, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori
illetmény vagy munkabér különbözete. Ha az új illetmény
vagy munkabér összege változik, a honvédelmi egészség-
károsodási keresetkiegészítés mértékét módosítani kell.
Nem változik a honvédelmi egészségkárosodási keresetki-
egészítés mértéke, ha az új foglalkoztatási jogviszony lét-
rejöttét vagy a másik szolgálati beosztásba helyezést, áthe-
lyezést követõen jogosult részére az egészségügyi szabad-
ság szabályai szerinti illetmény, vagy keresõképtelenség
miatt az illetmény vagy munkabér összege helyett távolléti
díj vagy táppénz kerül folyósításra.

(5) A honvédelmi egészségkárosodási járadék mértéke
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeggel egye-
zik meg.

68/H. § (1) Az egészségkárosodási ellátás 68/G. § sze-
rinti mértékét módosítani kell, ha a jogosultat megilletõ
baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági el-
látás mértéke változik.

(2) Ha a honvédelmi illetményalap emelésére kerül sor,
az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell. Eb-
ben az esetben a honvédelmi illetményalap emelkedésé-
nek százalékos mértékével a 68/G. § (1), illetve (2) bekez-
dése szerinti távolléti díjat is meg kell emelni és a számítá-
sokat ismételten el kell végezni.

(3) Ha a honvédségi szervnél a 68/B. § (4) bekezdése
szerint továbbfoglalkoztatott, honvédelmi egészségkáro-
sodási keresetkiegészítésre jogosultnak a honvédségi szer-
vezettel fennálló foglalkoztatási jogviszonya a honvédségi
szervezet érdekkörében felmerült okból vagy a honvé-
delmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult
egészségi állapotára tekintettel megszûnik, részére a to-
vábbiakban honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-
szítés helyett honvédelmi egészségkárosodási járadékot
kell folyósítani, amelynek mértékét a 68/G. §-ban foglal-
tak alkalmazásával kell megállapítani. Ha a foglalkoztatási
jogviszony a foglalkoztatott érdekkörében felmerült okból
szûnik meg, a honvédelmi egészségkárosodási keresetki-
egészítésre jogosultsága megszûnik és honvédelmi egész-
ségkárosodási járadékra sem válik jogosulttá.

(4) Az egészségkárosodási ellátás fedezetét a minden-
kori központi költségvetés biztosítja.

68/I. § (1) Az egészségkárosodási ellátásban részesülõ
személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a munkál-
tatói jogkört gyakorlónak minden olyan tényt, adatot, kö-
rülményt, amely az egészségkárosodási ellátásra jogosult-
ságát vagy annak folyósítását érinti. Az egészségkárosodá-
si ellátásban részesülõ személy közeli hozzátartozója a jo-
gosult halálának tényét és annak idõpontját tizenöt napon
belül köteles bejelenteni az ellátást megállapító szervnek.

(2) Az ellátást megállapító szerv az egészségkárosodási
ellátás összegének módosításáról, valamint a jogalap nél-
kül felvett egészségkárosodási ellátás visszafizettetésérõl
hivatalból dönt.

(3) A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellá-
tás hatvan napon belül, az elõlegnyújtásból eredõ követe-
lésre vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhetõ az ál-
lomány tagjától, volt tagjától. Az általános elévülési idõn
belül visszakövetelhetõ a jogalap nélkül felvett egészség-
károsodási ellátás, ha annak alaptalanságáról az állomány
tagja, volt tagja tudott vagy tudnia kellett volna.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési köte-
lezettség elmulasztása esetén az általános elévülési idõn
belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhetõ a jogalap
nélkül felvett honvédelmi egészségkárosodási ellátás.

68/J. § (1) Megszûnik az egészségkárosodási ellátásra
való jogosultság

a) az egészségkárosodási ellátásra jogosult halálával,
b) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult saját jogú

nyugellátásra válik jogosulttá,
c) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult lemond

az egészségkárosodási ellátásról,
d) ha a továbbfoglalkoztatott jogosult érdekkörében fel-

merült okból a foglalkoztatási jogviszonya megszûnik,
e) ha egészségjavulás eredményeként a jogosult egész-

ségi állapota lehetõvé teszi a szolgálati viszony ismételt lé-
tesítését és az érintett a részére felajánlott, képzettségének
és végzettségének megfelelõ szolgálati beosztást nem fo-
gadja el,

f) ha a rehabilitációs hatóság szakvéleménye szerint
az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi állapo-
ta eléri a 100%-ot, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti esetben
meghaladja a 80%-ot,

g) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult neki fel-
róható okból nem mûködik közre a felülvizsgálatban,

h) ha a határozott idõtartamra megállapított egészségká-
rosodási ellátásra való jogosultság nem kerül meghosszab-
bításra,

i) ha az állomány volt tagja másik, a 68/B. § (4) bekez-
désébe nem tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
létesít,

j) ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sulttal szemben a jogosultság idõtartama alatt szándékos
bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerõsen sza-
badságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy kényszer-
gyógykezelését rendelte el.

(2) A honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sultság akkor is megszûnik, ha a honvédségi szervezetnél
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történõ továbbfoglalkoztatásra tekintettel a jogosult részé-
re honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést ál-
lapítanak meg. A honvédelmi egészségkárosodási kereset-
kiegészítésre jogosultság akkor is megszûnik, ha a tovább-
foglalkoztatási kötelezettség alól történõ miniszteri men-
tesítésre tekintettel a jogosult részére honvédelmi egész-
ségkárosodási járadékot állapítanak meg.

(3) Az egészségkárosodási ellátásra jogosult az egész-
ségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak kezdõ-
napját követõen írásban lemondhat. Lemondás esetén sem
honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, sem
honvédelmi egészségkárosodási járadék újbóli megállapí-
tása nem kérhetõ.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérõen
nem szûnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultság, ha az érintett ismételten szolgálati viszonyt léte-
sít, azonban a megállapított illetménye kevesebb a 68/H. §
(1) bekezdésére tekintettel a honvédelmi illetményalap
emelkedésének százalékos mértékével megemelt, 68/G. §
(1), illetve (2) bekezdése szerinti összegnél. Ebben az eset-
ben a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultság a 68/G. §-ban foglalt számítási szabályok alkalma-
zásával megállapított mértékben továbbra is fennáll.

(5) Az (1) bekezdés i) pontjában foglaltaktól eltérõen
nem szûnik meg az állomány honvédelmi egészségkároso-
dási járadékra jogosult tagjának az egészségkárosodási el-
látásra való jogosultsága, ha a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. §-ában vagy 2. §-ában,
vagy az állami tisztviselõkrõl szóló 2016. évi LII. törvény
1. §-ában felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogvi-
szonyt. Ebben az esetben a honvédelmi egészségkárosodá-
si járadék helyett részére a 68/G. § (4) bekezdésében meg-
határozott mértékû honvédelmi egészségkárosodási kere-
setkiegészítést kell megállapítani. Az egészségkárosodási
ellátás mértékének megállapításához szükséges, az érintett
illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról
az ellátást megállapító szervet, annak kérelmére a foglal-
koztató szerv vezetõje tájékoztatja. Az illetmény vagy
munkabér mértékének megváltozásáról az egészségkáro-
sodási ellátásra jogosult köteles tájékoztatni az ellátást
megállapító szervet.”

6. §

A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következõ 33. ponttal egé-
szül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„33. a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kap-
csolatos részletes eljárási szabályokat, az ellátásra való jo-
gosultsággal, az ellátás számításával, megállapításával, fo-
lyósításával, visszakövetelésével kapcsolatos részletes
szabályokat, az egészségkárosodási ellátásra jogosultak-
kal betölthetõ szolgálati beosztások és munkakörök meg-
határozásának rendjét, valamint kijelölje az ellátás megál-
lapításért és a folyósításért felelõs szervet,”

7. §

A Hjt. 141. alcíme a következõ 247/N. §-sal egészül ki:
„247/N. § A honvédelmi egészségkárosodási ellátásra

való jogosultság megállapításának a 2016. december 31-ét
követõen megállapított egészségi alkalmatlanság esetén
van helye.”

8. §

A Hjt.
a) 73. § (5) és (6) bekezdésében a „b)–n)” szövegrész

helyébe a „b)–m) vagy p)” szöveg,
b) 175. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyújtott” szöveg-

rész helyébe a „nyújtott, valamint a honvédelmi egészség-
károsodási” szöveg,

c) 212. § (2) bekezdésében a „b) és h)” szövegrész he-
lyébe a „b), h), n) és o)” szöveg,

d) 215. § (6) bekezdésében az „i)–n)” szövegrész helyé-
be az „i)–m) vagy p)” szöveg,

e) 225. § (2) bekezdésében a „g)–k)” szövegrész helyé-
be a „g)–k), n) és o)” szöveg,

f) 233. § (2) bekezdésében a „g)–k)” szövegrész helyébe
a „g)–k), n) és o)” szöveg,

g) 247/E. § (2) bekezdésében a „b)–n)” szövegrészek
helyébe a „b)–m) vagy p)” szöveg
lép.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény módosítása

9. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következõ
(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-
szítésre és a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra
vonatkozó rendelkezéseket a szolgálati viszony megszû-
nését követõen a hivatásos állomány volt tagjára és közeli
hozzátartozóira is alkalmazni kell.”

10. §

(1) A Hszt. 82. § (1) bekezdése a következõ e) és f) pont-
tal egészül ki:

(A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állo-
mány tagjának a szolgálati viszonya ha)

„e) az egészségi alkalmatlanság megállapítását követõ-
en rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultsá-
gát állapítják meg,
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f) az egészségi alkalmatlanság megállapítását követõen
a rendvédelmi szervnél történõ munkaviszony létesítésére
tekintettel részére rendvédelmi egészségkárosodási kere-
setkiegészítést állapítanak meg.”

(2) A Hszt. 82. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az (1) bekezdés e) pontja
szerinti esetben a szolgálati viszony a rendvédelmi egész-
ségkárosodási járadékra jogosultság kezdõnapját megelõ-
zõ napon, az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben a rend-
védelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés kezdõnap-
ját megelõzõ napon szûnik meg.”

11. §

A Hszt. a következõ 50/A. alcímmel egészül ki:

„50/A. Rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási

járadék

82/A. § (1) A korábban elért jövedelem kiesésének pót-
lása érdekében rendvédelmi egészségkárosodási kereset-
kiegészítésre vagy rendvédelmi egészségkárosodási jára-
dékra (a továbbiakban együtt: egészségkárosodási ellátás)
jogosult a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja, ha

a) az egészségi állapota miatti alkalmatlanság okából
a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vagy szolgálati be-
osztásának ellátására alkalmatlanná vált,

b) esetében a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek
megállapíthatóak,

c) a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra vagy a Knytv.
szerinti szolgálati járandóságra nem jogosult,

d) a (4) és (5) bekezdésben és a 82/B. § (6) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és

e) a 82/B. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak alapján to-
vábbfoglalkoztatására vagy a 82/C. § alapján a továbbfog-
lalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésére kerül sor.

(2) Ha az egészségi alkalmatlanság a szolgálati kötel-
mekkel összefüggõ balesetre vagy betegségre vezethetõ
vissza, egészségkárosodási ellátásra jogosult az,

a) akit a baleset, betegség ténylegesen a szolgálatellá-
tása során ért, és

b) akinek esetében a baleset, betegség szolgálati kötel-
mekkel való összefüggését a 257. § (2) és (3) bekezdése
alapján megállapították,
függetlenül attól, hogy a hivatásos állomány tagja, volt
tagja hány év tényleges szolgálati idõvel rendelkezik.

(3) Ha az egészségi alkalmatlanság nem a (2) bekezdés
szerinti szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesetre vagy
betegségre vezethetõ vissza, egészségkárosodási ellátásra
jogosult az, aki legalább tíz év tényleges szolgálati idõvel
rendelkezik és akinek az egészségi állapota a rehabilitá-
ciós hatóság komplex minõsítése alapján 80%-os mértékû
vagy annál kevesebb.

(4) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás an-
nak, aki egészségi alkalmatlansága bekövetkeztében vagy
kialakulásában szándékosan vagy súlyosan gondatlanul
közrehatott (a továbbiakban: közrehatás). A közrehatás
megállapítását alapozza meg különösen, ha a baleset vagy
a betegség az érintett

a) jogellenes magatartásával,
b) alkohol- vagy kábítószer-függõségével vagy ezek fo-

gyasztásával,
c) önhibájából eredõ ittas állapotával, kábítószer vagy

bódító hatású anyag miatti tudatzavarával vagy belátási
képességének csökkenésével,

d) vezetõi engedély vagy más szükséges hatósági enge-
dély nélküli, vagy ittas állapotban történt jármû vezetésével,

e) önkárosító magatartásával,
f) valamely foglalkozási szabályt szándékosan vagy sú-

lyosan gondatlanul megszegõ magatartásával,
g) foglalkozási szabályhoz nem kötött munkavégzése

során tanúsított súlyosan gondatlan magatartásával,
h) által folytatott, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátása-

iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására ki-
adott jogszabályban meghatározott különösen veszélyes
(extrém) sport vagy szórakoztató-szabadidõs tevékeny-
séggel
összefüggésben következett be.

(5) Nem állapítható meg egészségkárosodási ellátás an-
nak, aki egészségi alkalmatlansága megállapításának idõ-
pontjában nyugdíj elõtti rendelkezési állományban van.

(6) A hivatásos állomány tagja a 82/B. § (4) bekezdésé-
ben foglalt határidõ végéig kérheti az egészségkárosodási
ellátásra jogosultság megállapítása helyett a szolgálati vi-
szonyának felmentéssel történõ megszüntetését. E határ-
idõ elmulasztása jogvesztõ. Ebben az esetben a felmentés-
re irányuló eljárásban a 86. § (5)–(7) bekezdését nem kell
alkalmazni.

82/B. § (1) A 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén a rendvédelmi szerv köteles megvizsgál-
ni, hogy a hivatásos állomány tagja részére az egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem hivatá-
sos munkakör felajánlható-e. A rendvédelmi szerv a 86. §
(5) bekezdésében és (6) bekezdés a) pontjában megha-
tározott eljárásrend megfelelõ alkalmazásával köteles a hi-
vatásos állomány tagja részére felajánlható, egészségi
állapotának megfelelõ szolgálati beosztást vagy nem hiva-
tásos munkakört keresni. A rendvédelmi szerv felajánlható
meglévõ szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munka-
kör hiányában köteles a szolgálati beosztás nem hivatásos
munkakörré való átminõsítésével, vagy új szolgálati be-
osztás, nem hivatásos munkakör létrehozásával biztosítani
a továbbfoglalkoztatás lehetõségét.

(2) A hivatásos állomány tagja részére olyan szolgálati
beosztás vagy nem hivatásos munkakör ajánlható fel,
amely esetében az új szolgálatteljesítési vagy munkavég-
zési hely eléréséhez szükséges idõ a tartózkodási helytõl
– tömegközlekedés igénybevételével – nem haladja meg
irányonként a másfél órát, a hivatásos állomány tíz éven
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aluli gyermeket nevelõ tagja esetében az egy órát, kivéve,
ha a hivatásos állomány érintett tagja – nyilatkozatával –
vállalja a hosszabb utazási idõt.

(3) A rendvédelmi szervnek törekednie kell a hivatásos
állomány tagja részére képzettségének, végzettségének
megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munka-
kör felajánlására.

(4) A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tésre jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha
az egészségi alkalmatlanság megállapításától számított
negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott
eljárás eredményeként a hivatásos állomány tagjának

a) szolgálati viszonya a rendvédelmi szerven belül,
a 96. § szerinti kormányzati szolgálati, közalkalmazotti
vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba
történõ áthelyezéssel szûnik meg,

b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására te-
kintettel az érintett a rendvédelmi szervnél munkaviszonyt
létesít, vagy

c) szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi ál-
lapotának megfelelõ szolgálati beosztásba helyezésre
vagy áthelyezésre tekintettel nem szûnik meg,
és az ennek megfelelõen megállapított új illetménye vagy
munkabére alacsonyabb az e törvény szerint megállapított
korábbi illetményénél.

(5) A (4) bekezdés b) pontja alapján megállapított rend-
védelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés esetén
a 86. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felmentés helyett
a törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány
tagjának szolgálati viszonya.

(6) A hivatásos állomány tagja a felajánlott szolgálati
beosztás, nem hivatásos munkakör elfogadásáról vagy el-
utasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül
írásban nyilatkozik. Ha a hivatásos állomány tagja öt mun-
kanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni,
mintha a felajánlott szolgálati beosztást, nem hivatásos
munkakört elutasította volna. Ha a hivatásos állomány tag-
ja az (1) bekezdés szerinti eljárásban felajánlott szolgálati
beosztást, nem hivatásos munkakört nem fogadja el,
egészségkárosodási ellátásra nem jogosult, és a szolgálati
viszonyát felmentéssel kell megszüntetni. Ebben az eset-
ben a felmentésre irányuló eljárásban a 86. § (5)–(7) be-
kezdését nem kell alkalmazni.

82/C. § (1) A 82/B. § szerinti továbbfoglalkoztatási kö-
telezettség alól a hivatásos állomány tagjának kérelme
alapján az országos parancsnok elõterjesztésére a minisz-
ter adhat mentesítést, ha a hivatásos állomány tagjának
az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex mi-
nõsítése alapján 50%-os vagy kisebb mértékû. Rendvédel-
mi egészségkárosodási járadékra jogosultság abban az
esetben állapítható meg, ha a miniszter a továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettség alól mentesítést ad.

(2) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos szolgá-
latra alkalmatlanságról szóló határozat kézhezvételét kö-
vetõen benyújtott, a továbbfoglalkoztatás alóli mentesí-
tésre irányuló kérelem alapján haladéktalanul felterjeszti

javaslatát az országos parancsnoknak. Az országos pa-
rancsnok tizenöt napon belül megküldi elõterjesztését
a miniszternek.

(3) A miniszter a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt
határozatban dönt. A miniszter a döntés során mérlegeli,
hogy a rendvédelmi szervnél meghatározható-e olyan fel-
adatkör, amelyet a hivatásos állomány tagja nem hivatásos
munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, valamint
azt, ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota
alapján tõle már nem várható el a mindennapos rendelke-
zésre állási és munkavégzési kötelezettség. A döntéssel
szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye.

(4) Ha az állományilletékes parancsnok személye egy-
beesik az országos parancsnokkal, akkor a (2) bekezdés-
ben foglaltaktól eltérõen az országos parancsnok az erre
irányuló kérelem benyújtásától számított tizenöt napon be-
lül megküldi elõterjesztését a miniszternek.

(5) A rendvédelmi szerv hivatásos állományának másik,
e törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervhez vezé-
nyelt tagja esetében az elõterjesztést az eredeti rendvédel-
mi szerv országos parancsnoka terjeszti fel.

(6) A rendvédelmi egészségkárosodási járadék megálla-
pítása esetén a 86. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt fel-
mentés helyett a törvény erejénél fogva szûnik meg a hiva-
tásos állomány tagjának szolgálati viszonya.

82/D. § (1) Az egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultságot és annak mértékét az országos parancsnok hiva-
talból állapítja meg. Az eljárás lefolytatásához szükséges,
jogszabályban meghatározott iratokat az állományilleté-
kes parancsnok – ha személye nem esik egybe az országos
parancsnokkal – terjeszti fel a 82/B. § (4) bekezdésében
megjelölt határidõ lejártát követõ elsõ munkanapon vagy
a miniszter továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli men-
tesítést megállapító döntésének kézhezvételét követõ
napon.

(2) Annak megállapítása érdekében, hogy az egészségi
alkalmatlanság bekövetkeztében a 82/A. § (4) bekezdése
szerinti közrehatás megállapítható-e, az országos parancs-
nok az iratok megérkezésétõl számított öt munkanapon be-
lül összehívja a Becsületbíróságot.

(3) Az országos parancsnok a rendvédelmi egészségká-
rosodási keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi egészség-
károsodási járadékra jogosultságról a Becsületbíróság
döntésének kézhezvételét követõ harminc napon belül
dönt.

(4) A rendvédelmi szerv hivatásos állományának másik,
e törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervhez vezé-
nyelt tagja esetében a 82/B. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott eljárást a fogadó és az eredeti rendvédelmi szerv
együtt folytatja le. Az egészségkárosodási ellátásra jogo-
sultságot minden esetben az eredeti rendvédelmi szerv or-
szágos parancsnoka állapítja meg és az egészségkárosodá-
si ellátást az eredeti rendvédelmi szerv folyósítja.
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(5) A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tésre jogosultság kezdõnapja a 82/B. § (4) bekezdése sze-
rinti esetekben

a) a szolgálati viszony áthelyezéssel történõ megszünte-
tését követõ nap,

b) a szolgálati viszony munkaviszony létesítésével egy-
idejûleg történõ megszûnése esetén a munkaviszony léte-
sítésének napja,

c) a másik szolgálati beosztásba helyezés, áthelyezés
esetén az a nap, amelytõl kezdõdõen az új szolgálati beosz-
tást betölti a hivatásos állomány tagja.

(6) A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sultság kezdõnapja a rendvédelmi egészségkárosodási já-
radékra való jogosultságot megállapító döntés meghozata-
lát követõ hónap elsõ napja.

(7) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megálla-
pításához szükséges, az érintettet esetlegesen megilletõ
baleseti járadék vagy baleseti táppénz (a továbbiakban
együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátás és rehabilitáci-
ós ellátás összegérõl az országos parancsnokot kérelmére
az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.

82/E. § (1) Az egészségkárosodási ellátásra való jogo-
sultság az egészségkárosodás következõ – az egészségi al-
kalmatlanság megállapítására irányuló eljárásban beszer-
zett, a rehabilitációs hatóság által megállapított – felül-
vizsgálati idõpontjáig terjedõ határozott idõtartamra kerül
megállapításra. A rehabilitációs hatóság felülvizsgálatá-
nak eredményétõl függõen az országos parancsnok az
egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot ezt köve-
tõen minden esetben a rehabilitációs hatóság által megha-
tározott, az egészségkárosodás következõ felülvizsgálatá-
nak idõpontjáig terjedõ idõtartamra hosszabbítja meg.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a rehabi-
litációs hatóság a baleseti ellátással, rehabilitációs ellátás-
sal vagy rokkantsági ellátással összefüggésben nem ír elõ
újabb kötelezettséget az egészségkárosodás felülvizsgála-
tára, abban az esetben az egészségkárosodási ellátásra való
jogosultság öt év határozott idõtartamra kerül megállapí-
tásra vagy meghosszabbításra.

(3) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
meghosszabbításakor a rendvédelmi szerv figyelembe veszi

a) a rehabilitációs hatóságnak a megtartott egészségi ál-
lapotra vonatkozó megállapítását, kivéve, ha a (2) bekez-
désben foglaltak szerint újabb felülvizsgálati kötelezettsé-
get a rehabilitációs hatóság már nem írt elõ,

b) a szolgálatra alkalmasságot, valamint
c) azt, hogy az egészségkárosodási ellátás megszûnésé-

nek okai nem állnak-e fenn.
(4) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meg-

hosszabbítására több alkalommal is sor kerülhet, mindad-
dig, amíg a jogosult a Tny. szerinti saját jogú nyugellátásra
jogosulttá válik.

(5) Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogvi-
tára e törvénynek a szolgálati panaszra és a szolgálati jog-
vitára vonatkozó szabályai irányadóak, abban az esetben

is, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult szolgálati
viszonya már megszûnt.

82/F. § (1) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint
a 82/B. § (4) bekezdése alapján rendvédelmi egészségká-
rosodási keresetkiegészítésre jogosult komplex minõsítése
a 82/C. § (1) bekezdésében meghatározott értékre válto-
zott vagy az alá csökkent, az országos parancsnok elõter-
jesztésére a miniszter felmentést adhat a továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettség alól. Az országos parancsnok az érin-
tett kérelmére vagy – a rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítésre jogosult beleegyezésével – hivatalból
tehet elõterjesztést a miniszternél, a mentesítésre egyebek-
ben a 82/C. § (2)–(6) bekezdését megfelelõen alkalmazni
kell. Mentesítés esetében a foglalkoztatási jogviszony kö-
zös megegyezéssel történõ megszüntetése és a rendvédel-
mi egészségkárosodási keresetkiegészítés helyett rendvé-
delmi egészségkárosodási járadék megállapítása érdeké-
ben intézkedni kell.

(2) Ha a felülvizsgálat eredménye szerint a rendvédelmi
egészségkárosodási járadékra jogosult komplex minõsíté-
se a 82/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé
emelkedett, a rendvédelmi szerv köteles a jogosult tovább-
foglalkoztatása érdekében a 82/B. § (1) bekezdésében fog-
lalt eljárást lefolytatni és továbbfoglalkoztatása esetén
a rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére
rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést
megállapítani.

82/G. § (1) Az egészségkárosodási ellátás számítási
alapja a 82/A. § (2) bekezdése szerinti esetben a hivatásos
állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítá-
sát közvetlenül megelõzõ egy hónapra a szolgálati beosz-
tása alapján megilletõ távolléti díj 100%-ának megfelelõ
összegnek a részére megállapított baleseti ellátás, rehabi-
litációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével
csökkentett összege.

(2) Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja
a 82/A. § (3) bekezdése szerinti esetben a hivatásos állo-
mány volt tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítá-
sát közvetlenül megelõzõ egy hónapra a szolgálati beosz-
tása alapján megilletõ távolléti díj összege

a) tíz év vagy azt meghaladó, de tizenöt évet el nem érõ
szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 65%-ának,

b) tizenöt év vagy azt meghaladó, de húsz évet el nem
érõ szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 70%-ának,

c) húsz év vagy azt meghaladó, de huszonöt évet el nem
érõ szolgálati viszonyban töltött idõ esetén 75%-ának,

d) huszonöt évet elérõ vagy azt meghaladó szolgálati vi-
szonyban töltött idõ esetén 80%-ának
a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellá-
tás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett
összege.

(3) Az egészségkárosodási ellátás mértékének megálla-
pításához a tényleges szolgálati idõt kell figyelembe venni.

(4) A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tés mértéke az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott
összeg és az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy
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a másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést köve-
tõ, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori
illetmény vagy munkabér különbözete. Ha az új illetmény
vagy munkabér összege változik, a rendvédelmi egészség-
károsodási keresetkiegészítés mértékét módosítani kell.
Nem változik a rendvédelmi egészségkárosodási kereset-
kiegészítés mértéke, ha az új foglalkoztatási jogviszony
létrejöttét vagy a másik szolgálati beosztásba helyezést, át-
helyezést követõen az egészségügyi szabadság szabályai
szerint vagy keresõképtelenség miatt az illetmény vagy
munkabér összege helyett a jogosult részére távolléti díj
vagy táppénz kerül folyósításra.

(5) A rendvédelmi egészségkárosodási járadék mértéke
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeggel egye-
zik meg.

(6) Az egészségkárosodási ellátást – a 82/H. § (1) és
(2) bekezdésben foglalt kivétellel – annak a rendvédelmi
szervnek a központi szerve folyósítja, amely rendvédelmi
szerv országos parancsnoka a rendvédelmi egészségkáro-
sodási keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi egészségká-
rosodási járadékra jogosultságot megállapította.

82/H. § (1) Ha a rendvédelmi egészségkárosodási kere-
setkiegészítésre jogosultság fennállta alatt a jogosult vala-
mely más, e törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szerv-
nél létesít foglalkoztatási jogviszonyt, akkor a rendvédel-
mi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékére
a 82/G. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell al-
kalmazni. Ebben az esetben az új foglalkoztatási jogvi-
szony létrejöttét követõen a rendvédelmi egészségkároso-
dási keresetkiegészítést az õt foglalkoztató rendvédelmi
szerv folyósítja tovább. Az új foglalkoztató rendvédelmi
szervnek az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos
adatokat és az iratok másolatát a rendvédelmi szerv átadja.

(2) Ha a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sultság fennállta alatt a jogosult valamely más, e törvény ha-
tálya alá tartozó rendvédelmi szervnél foglalkoztatási jogvi-
szonyt létesít, akkor rendvédelmi egészségkárosodási jára-
dék helyett részére az országos parancsnok rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítést állapít meg, amely-
nek mértékére a 82/G. § (4) bekezdésében foglalt rendelke-
zéseket kell alkalmazni. Ebben az esetben a foglalkoztatási
jogviszony létrejöttét követõen a rendvédelmi egészségká-
rosodási járadékot a foglalkoztató rendvédelmi szerv folyó-
sítja tovább. A foglalkoztató rendvédelmi szervnek az
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos adatokat és az
iratok másolatát a rendvédelmi szerv átadja.

(3) Ha a továbbfoglalkoztatásra a belsõ bûnmegelõzési
és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervnél vagy a terro-
rizmust elhárító szervnél kerül sor, az (1) és (2) bekezdés-
ben foglaltaktól eltérõen az egészségkárosodási ellátással
kapcsolatos döntések meghozatalára továbbra is az orszá-
gos parancsnok jogosult, azzal, hogy a rendvédelmi egész-
ségkárosodási keresetkiegészítést a 82/D. § (4) bekez-
désében foglaltaktól eltérõen a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a terrorizmust
elhárító szerv folyósítja.

(4) Az egészségkárosodási ellátás 82/G. § (1)–(5) be-
kezdése szerinti mértékét módosítani kell, ha a jogosultat
megilletõ baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rok-
kantsági ellátás mértéke változik.

(5) Ha a rendvédelmi illetményalap emelésére kerül sor,
az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell. Eb-
ben az esetben a rendvédelmi illetményalap emelkedésé-
nek százalékos mértékével az (1), illetve (2) bekezdés sze-
rinti távolléti díjat is meg kell emelni és az e § szerinti szá-
mításokat ismételten elvégezni.

(6) Ha a rendvédelmi szervnél a 82/B. § (4) bekezdése
szerint továbbfoglalkoztatott, rendvédelmi egészségkáro-
sodási keresetkiegészítésre jogosultnak a rendvédelmi
szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya a rendvé-
delmi szerv érdekkörében felmerült okból vagy a rendvé-
delmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult
egészségi állapotára tekintettel megszûnik, részére a to-
vábbiakban rendvédelmi egészségkárosodási keresetki-
egészítés helyett rendvédelmi egészségkárosodási járadék
folyósítandó, amelynek mértékét a 82/G. §-ban foglaltak
alkalmazásával kell megállapítani. Ha a foglalkoztatási
jogviszony a foglalkoztatott érdekkörében felmerült okból
szûnik meg, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetki-
egészítésre jogosultsága megszûnik és rendvédelmi egész-
ségkárosodási járadékra sem válik jogosulttá.

(7) Az egészségkárosodási ellátás fedezetét a minden-
kori központi költségvetés biztosítja.

82/I. § (1) Az egészségkárosodási ellátásban részesülõ
személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a rendvé-
delmi szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt,
amely az egészségkárosodási ellátásra jogosultságát vagy
annak folyósítását érinti. Az egészségkárosodási ellátás-
ban részesülõ személy közeli hozzátartozója a jogosult
halálának tényét és annak idõpontját tizenöt napon belül
köteles bejelenteni a rendvédelmi szervnek.

(2) Az országos parancsnok az egészségkárosodási ellá-
tás összegének módosításáról, valamint a jogalap nélkül
felvett egészségkárosodási ellátás visszafizettetésérõl hi-
vatalból dönt.

(3) A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellá-
tás hatvan napon belül az elõlegnyújtásból eredõ követe-
lésre vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhetõ a hi-
vatásos állomány tagjától, volt tagjától. Az általános el-
évülési idõn belül visszakövetelhetõ a jogalap nélkül fel-
vett egészségkárosodási ellátás, ha annak alaptalanságáról
a hivatásos állomány tagja, volt tagja tudott vagy tudnia
kellett volna.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési köte-
lezettség elmulasztása esetén az általános elévülési idõn
belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhetõ a jogalap
nélkül felvett rendvédelmi egészségkárosodási ellátás.

82/J. § (1) Megszûnik az egészségkárosodási ellátásra
való jogosultság

a) az egészségkárosodási ellátásra jogosult halálával,
b) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult saját jogú

nyugellátásra válik jogosulttá,
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c) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult lemond
az egészségkárosodási ellátásról,

d) ha a rendvédelmi szerv által továbbfoglalkoztatott jo-
gosult érdekkörében felmerült okból a foglalkoztatási jog-
viszonya megszûnik, a 82/H. § (1) bekezdése szerinti ese-
tet kivéve,

e) ha egészségjavulás eredményeként a jogosult egész-
ségi állapota lehetõvé teszi a szolgálati viszony ismételt lé-
tesítését és az érintett a részére felajánlott, képzettségének
és végzettségének megfelelõ szolgálati beosztást nem fo-
gadja el,

f) ha a rehabilitációs hatóság szakvéleménye szerint
az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi állapo-
ta eléri a 100%-ot, a 82/A. § (3) bekezdése szerinti esetben
meghaladja a 80%-ot,

g) ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult neki fel-
róható okból nem mûködik közre a felülvizsgálatban,

h) ha a határozott idõtartamra megállapított egészségká-
rosodási ellátásra való jogosultság nem kerül meghosszab-
bításra,

i) ha a hivatásos állomány volt tagja másik, a 82/B. §
(4) bekezdésébe vagy 82/H. § (1) vagy (2) bekezdésébe
nem tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,

j) ha a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sulttal szemben a jogosultság idõtartama alatt szándékos
bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerõsen sza-
badságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy kényszer-
gyógykezelését rendelte el.

(2) A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogo-
sultság akkor is megszûnik, ha a rendvédelmi szervnél tör-
ténõ továbbfoglalkoztatásra tekintettel a jogosult részére
rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést álla-
pítanak meg. A rendvédelmi egészségkárosodási kereset-
kiegészítésre jogosultság akkor is megszûnik, ha a tovább-
foglalkoztatási kötelezettség alól történõ miniszteri men-
tesítésre tekintettel a jogosult részére rendvédelmi egész-
ségkárosodási járadékot állapítanak meg.

(3) Az egészségkárosodási ellátásra jogosult az egész-
ségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak kezdõ-
napját követõen írásban lemondhat. Lemondás esetén sem
rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, sem
rendvédelmi egészségkárosodási járadék újbóli megálla-
pítása nem kérhetõ.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérõen
nem szûnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultság, ha az érintett ismételten szolgálati viszonyt léte-
sít, azonban a megállapított illetménye kevesebb a 82/H. §
(5) bekezdésére tekintettel a rendvédelmi illetményalap
emelkedésének százalékos mértékével megemelt, 82/G. §
(1), illetve (2) bekezdése szerinti távolléti díjnál. Ebben
az esetben a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra
való jogosultság a 82/G. §-ban foglalt számítási szabályok
alkalmazásával megállapított mértékben továbbra is
fennáll.

(5) Az (1) bekezdés i) pontjában foglaltaktól eltérõen
nem szûnik meg az egészségkárosodási ellátásra való jo-
gosultsága annak a rendvédelmi egészségkárosodási jára-
dékra jogosultnak, aki a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvény 1. §-ában vagy 2. §-ában, vagy
az állami tisztviselõkrõl szóló 2016. évi LII. törvény
1. §-ában felsorolt szervnél létesít foglalkoztatási jogvi-
szonyt. Ebben az esetben a rendvédelmi egészségkároso-
dási járadék helyett részére a 82/G. § (4) bekezdésében
meghatározott mértékû rendvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítést kell megállapítani. A rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítést a rendvédelmi
szerv folyósítja ezt követõen is. Az egészségkárosodási el-
látás mértékének megállapításához szükséges, az érintett
illetményére vagy munkabérére vonatkozó adatokról
az országos parancsnokot kérelmére a foglalkoztató szerv
vezetõje tájékoztatja. Az illetmény vagy munkabér mérté-
kének megváltozásáról az egészségkárosodási ellátásra jo-
gosult köteles tájékoztatni az országos parancsnokot.

82/K. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve az
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság el-
bírálása, valamint az egészségkárosodási ellátással kap-
csolatos feladatok ellátása érdekében kezeli az egészség-
károsodási ellátás megállapításához és folyósításához
szükséges adatokat,

a) a jogosultság megállapítása esetén az egészségkáro-
sodási ellátásra jogosultság megszûnését követõ ötödik év
december 31-ig,

b) ha a jogosultság megállapítására nem kerül sor, az er-
rõl hozott döntés elleni, a 270. § (1) bekezdése szerinti ke-
resetindításra nyitva álló határidõ leteltét követõ harminc
napig, keresetindítás esetén a bíróság döntésének jogerõre
emelkedéséig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt idõtartam lejártakor
az iratokat a 273. § (3) bekezdése szerint kezelt személyi
anyaggyûjtõben kell elhelyezni és az ott meghatározott
idõtartamig kezelni.

(3) Az állományilletékes parancsnok jogosult az egész-
ségkárosodási ellátás megállapításához szükséges adatok-
nak a központi szervhez történõ továbbítására.

(4) Az egészségkárosodási ellátás megállapításakor, va-
lamint megszûnésekor a rendvédelmi szerv köteles ennek
tényérõl a megváltozott munkaképességû személyek ellá-
tásait folyósító szervet, valamint a baleseti ellátást folyósí-
tó szerveket tizenöt napon belül tájékoztatni.”

12. §

A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát –
az (5) és (6) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevé-
telével – felmentéssel meg kell szüntetni, ha]

„a) minõsítése, pszichikai, fizikai vagy – a 82/A. §-ban
foglalt személyi kör kivételével – egészségi állapota alapján

aa) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy
ab) szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált

és részére a rendvédelmi szervnél megfelelõ szolgálati be-
osztás, munkakör nem biztosítható,”
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13. §

A Hszt. 121. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hivatásos állomány tagja a magasabb rendfoko-
zatba és az ahhoz rendelt fizetési fokozatba az (1) bekez-
désben meghatározott feltételeken felül akkor léptethetõ
elõ, ha a magasabb rendfokozathoz elõírt rendfokozati
vizsgát teljesítette vagy a rendfokozati vizsga teljesítésé-
nek kötelezettsége alól mentesült. A rendfokozati vizsga
alóli mentességi okokat a miniszter rendeletben – a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya eseté-
ben közjogi szervezetszabályozó eszközben – állapítja
meg, a hivatásos állomány tagjának rendvédelmi szakmai
képesítésére, szolgálati tapasztalatára, valamint korábbi
szakmai életútjára figyelemmel.”

14. §

A Hszt. 136. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hivatásos állomány tagja részére, ha teljesített
szolgálata a hat órát meghaladja, munkaközi szünetet kell
biztosítani. A munkaközi szünetet a napi szolgálatteljesí-
tési idõn belül kell kiadni. A hat órát meghaladó szolgálat-
teljesítési idõ esetén harminc perc, a tizenkét órát elérõ
szolgálatteljesítési idõ esetén negyvenöt perc, a huszon-
négy órát elérõ szolgálat teljesítése esetén hatvan perc
munkaközi szünetet kell biztosítani.”

15. §

A Hszt. 75. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„75. Készenlét és kiemelt készenlét

141. § (1) A szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tag-
ját kötelezheti arra, hogy a szolgálatteljesítési idõn kívül
szolgálati érdekbõl, szolgálatképes állapotban olyan elér-
hetõ – szolgálati helyen kívüli – helyen tartózkodjon,
ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehetõ.

(2) Ha a szolgálati érdek vagy rendkívüli eset szüksé-
gessé teszi, a hivatásos állomány tagja kötelezhetõ arra,
hogy az elrendelõ által meghatározott, a szolgálatteljesíté-
si hely közigazgatási határán kívül esõ helyen álljon ké-
szenlétben (a továbbiakban: kiemelt készenlét). A kiemelt
készenlétet az állományilletékes parancsnoknak írásban
kell elrendelnie. A szolgálati feladatok elvégzésének tény-
leges végrehajtási helye nem határozható meg a kiemelt
készenlét rendelkezésre állási helyeként.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti készenlét idõtarta-
ma havonként – többhavi szolgálatteljesítési idõkeret al-
kalmazása esetén havonkénti átlagban – a kettõszázhatvan
órát nem haladhatja meg.”

16. §

A Hszt. 161. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési helyé-
tõl, idejétõl és körülményeitõl függõen, a miniszteri rende-
letben meghatározott feltételekkel a következõ pótlékra jo-
gosult:)

„d) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvé-
delmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén
1%-a.”

17. §

A Hszt. 175. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A természetbeni ellátás és a hivatásos állomány
egyéb, ruházati ellátással kapcsolatos vásárlásának bizto-
sítása érdekében a rendvédelmi szerv és a ruházatot bizto-
sító szerv jogosult a hivatásos állomány tagjának az ellá-
tás, vásárlás szempontjából szükséges adatait kezelni.
A ruházati ellátással kapcsolatos adatokat a rendvédelmi
szerv és a ruházatot biztosító szerv a szolgálati viszony
megszûnését követõ öt évig kezeli.”

18. §

A Hszt. 176. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatás-
ként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében
meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatáro-
zott mértékig és feltételekkel jogosult. A juttatás éves
összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kap-
csolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek
megfizetésére is.”

19. §

(1) A Hszt. a következõ 225/A. §-sal egészül ki:
„225/A. § (1) A Becsületbíróság az egészségkárosodási

ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás-
ban a hivatásos állomány tagja közrehatásának kérdésében
az országos parancsnok kezdeményezésére jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során a Becsületbí-
róságban negyedik és ötödik tagként közremûködik a hi-
vatásos szolgálatra alkalmatlanságot megállapító bizott-
ság munkájában részt vevõ orvos, valamint a rendvédelmi
szerv személyi állományának egy, humánigazgatási fel-
adatokat ellátó tagja. A Becsületbíróság a 226. § (1) bekez-
dése szerint jár el, és írásban dönt a közrehatás fennállásá-
nak kérdésében. A döntést az országos parancsnoknak
megküldi, amely döntés köti az országos parancsnokot.
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A Becsületbíróság döntése ellen önálló jogorvoslatnak he-
lye nincs, a Becsületbíróság döntését az egészségkároso-
dási ellátásra jogosultság tárgyában hozott országos pa-
rancsnoki döntéssel szemben benyújtott szolgálati panasz-
ban kifogásolhatja az érintett.

(3) A Becsületbíróság a közrehatás kérdésének vizsgá-
latára irányuló eljárásban jogosult megismerni a hivatásos
állomány tagjának egészségi állapotára vonatkozó adato-
kat és megtekinteni az azokat tartalmazó iratokat.”

(2) A Hszt. 227. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4a) Az Országgyûlési Õrség és a polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatok a névjegyzéket

a) a tiszthelyettesi és a zászlósi, valamint
b) a tiszti, fõtiszti és tábornoki

rendfokozati állománycsoportok vonatkozásában össze-
vontan is vezetheti. Ebben az esetben a (4) bekezdésben
foglaltaktól eltérõen lehetõség szerint az eljárás alá vonttal
legalább azonos rendfokozati állománycsoportba tartozó
személyt kell a névjegyzékrõl a Becsületbíróság tagjának
kijelölni, ennek hiányában más, a névjegyzéken szereplõ
személy is kijelölhetõ.”

20. §

A Hszt. 245. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségi alkalmatlanság kialakulásával össze-

függésben a rendvédelmi szerv kártérítési felelõsségének
megállapítása esetén a hivatásos állomány tagját, volt tag-
ját megilletõ elmaradt jövedelem mértékének megállapítá-
sakor az egészségkárosodási ellátást is figyelembe kell
venni.”

21. §

A Hszt. 259. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A rendvédelmi szerv szociális gondoskodásának köré-
be tartozik)

„b) a korábban a rendvédelmi szerv hivatásos állomá-
nyába tartozott szolgálati nyugdíjas és egészségkárosodási
ellátásra jogosult, valamint közeli hozzátartozóik,”

22. §

A Hszt. 289. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2a) A tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkal-
mazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét mi-
niszteri rendelet határozza meg. A fegyelmi jogkör gya-
korlásába a Rendvédelmi Tagozat, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem bevonható.”

23. §

A Hszt. 341. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a miniszter az általa irányított

rendvédelmi szerv tekintetében – az Országgyûlési Õrség
vonatkozásában az Országgyûlés elnöke véleményének
kikérésével a rendészetért felelõs miniszter –, hogy
az egészségkárosodási ellátás megállapításával kapcsola-
tos részletes eljárási szabályokat, az egészségkárosodási
ellátás számításának és folyósításának szabályait, továbbá
az egészségkárosodási ellátásra jogosultakkal betölthetõ
szolgálati beosztások és nem hivatásos munkakörök meg-
határozásának rendjét rendeletben állapítsa meg.”

24. §

A Hszt. 352. §-a a következõ g) és h) ponttal egészül ki:
(A 351. §, a 353. § és a 353/A. § alkalmazásában:)
„g) 2017-es illetménykülönbözet: a korábbi rendszeres

díjazás és a 2017-es rendszeres díjazás közötti emelkedés
százalékos mértékben kifejezve,

h) 2017-es rendszeres díjazás: a c) pont 1–4. alpontjá-
ban felsorolt illetményelemeknek a hivatásos állomány
tagjának besorolása alapján a XIII. Fejezet szerint, 2017.
január 1. napján számított együttes összege.”

25. §

A Hszt. a következõ 353/B. §-sal egészül ki:
„353/B. § (1) 2017. január 1-je és december 31-e között

a hivatásos állomány tagjának illetményére a XIII. Fejeze-
tet az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az állományilletékes parancsnok munkáltatói intéz-
kedésében megállapítja azt az illetményt – az alapillet-
mény és az azon kívüli egyéb illetményelemek szerinti
bontásban –, amelyre a hivatásos állomány tagja 2017. ja-
nuár 1-jétõl jogosult. A hivatásos állomány tagja részére
– amennyiben szolgálati viszonya nem módosul – 2017.
január 1-je és 2017. december 31-e között a 2017. január 1.
napjával megállapított alapilletményt kell folyósítani.

(3) 2017. január 1-jén a hivatásos állomány tagja részére
a (4)–(6) bekezdésben meghatározott szabályok szerint
kell az illetményt megállapítani úgy, hogy a megállapított
illetmény és a korábbi rendszeres díjazás közötti emelke-
dés mértéke nem haladhatja meg a 40%-ot.

(4) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek
a 2017-es rendszeres díjazása nem éri el a részére a 351. §
(3) bekezdése alapján megállapított illetményt, az tovább-
ra is a 351. § (3) bekezdése alapján megállapított illet-
ményre jogosult. Az így megállapított illetmény és
a 2017-es rendszeres díjazás összege közötti különbözetet
korrekciós díjként kell folyósítani.

(5) A hivatásos állomány azon tagja részére, aki-
nek a 2017-es rendszeres díjazásának összege eléri vagy
meghaladja a részére a 351. § (3) bekezdése alapján meg-
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állapított illetményt, de a 2017-es illetménykülönbözet
nem haladja meg a 40%-ot, a 2017-es rendszeres díjazás
szerinti illetményt kell folyósítani.

(6) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek
az esetében a 2017-es illetménykülönbözet meghaladja
a 40%-ot, a 154. § (2) bekezdése szerinti alapilletmény he-
lyett olyan mértékû alapilletményt kell folyósítani, ami
a korábbi rendszeres díjazáshoz 40%-os mértékû emelke-
dést eredményez.

(7) Az e törvény szerinti, alapilletményen kívüli más il-
letményelemekre a hivatásos állomány tagja e törvény sze-
rinti mértékben jogosult.

(8) A (4) bekezdés szerinti korrekciós díjat a hivatásos
állomány azon tagjának lehet csak megállapítani, aki
a 353. § (6) bekezdése alapján 2015. július 1. és 2015. de-
cember 31. között kompenzációs díjra volt jogosult, és
a korrekciós díj mértéke nem haladhatja meg a korábbi
kompenzációs díj mértékét.”

26. §

A Hszt. a következõ 353/C. §-sal egészül ki:
„353/C. § (1) A hivatásos állomány azon tagjának, aki

2015. június 30-án olyan szolgálati beosztást töltött be,
amelyben az 1996. évi XLIII. törvény 254. § (2) bekezdés
b) pont 5. alpontja szerinti tûzszerészpótlék megállapítására
jogosító tevékenység a szolgálati feladatok közé tartozott –
amennyiben továbbra is olyan szolgálati beosztást tölt be,
amelyben ilyen szolgálati feladatokat lát el –, a 2017. évre
a 353/B. § alapján megállapított illetményt úgy kell kiszá-
mítani, hogy a korábbi rendszeres díjazás összegében
a 352. § b) pontjában felsoroltakon túl a 2015. elsõ hat hó-
napjában teljesített tûzszerészpótlékra jogosító tevékenység
alapján részére megállapított tûzszerészpótlék egy hónapra
kiszámított átlagát is figyelembe kell venni.

(2) A 353/B. §-t úgy kell alkalmazni, hogy
a) a korábbi rendszeres díjazásnak,
b) a 351. § (3) bekezdése szerinti illetménynek –

353. §-ban szereplõ számítások ismételt elvégzésével –, és
c) a 2017-es illetménykülönbözetnek

az (1) bekezdésben meghatározott elõírás szerint korrigált
mértéke alapján kell a 2017. évre szóló illetményt megálla-
pítani.

(3) Az e §-ban foglalt rendelkezés nem érinti a 2017. ja-
nuár 1-jét megelõzõen megállapított és folyósított illet-
mény mértékét, a hivatásos állomány tagjának illetménye
azonban ezen rendelkezések alkalmazásával nem csök-
kenhet a 2016. december 31-én érvényes illetmény alá.”

27. §

A Hszt. a következõ 365. §-sal egészül ki:
„365. § (1) Egészségkárosodási ellátásra jogosultság

megállapításának a 2017. január 1-jét követõen megállapí-
tott egészségi alkalmatlanság esetén van helye.

(2) Ha az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meg-
állapításakor a jogosult a 353–355. § szerinti átmeneti ren-
delkezések alapján még nem az e törvény XIII. Fejezete
szerinti illetményre jogosult, a 2019. január 1-ig bekövet-
kezõ általános illetményfejlesztés során a 82/G. § (1) vagy
(2) bekezdése szerinti számítási alapot az illetményfejlesz-
tés szabályainak megfelelõ alkalmazásával ismételten meg
kell állapítani és az egészségkárosodási ellátás mértékét
ennek megfelelõen emelni kell, mindaddig, amíg az illet-
ményfejlesztés szabályai szerint az egészségkárosodási el-
látás megállapítását megelõzõ illetménye el nem éri az
e törvény XIII. Fejezete szerinti mértéket.”

28. §

A Hszt.
a) 30. §-ában a „vagy – a bankkártya kivételével – kész-

pénzt helyettesítõ eszközt” szövegrész helyébe a „vagy
– a bankkártya kivételével – a hitelintézetekrõl és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-he-
lyettesítõ fizetési eszközt”,

b) 36. § (2) bekezdésében a „megelõzõ tíz évig” szöveg-
rész helyébe a „megelõzõ tíz évig, egészségkárosodási el-
látásra jogosult esetében a hivatásos szolgálat felsõ kor-
határáig”,

c) 82. § (1) bekezdés d) pontjában a „nevezték ki.” szö-
vegrész helyébe a „nevezték ki, vagy”,

d) 125. § (3) bekezdésében a „rendfokozati vizsgát utó-
lag” szövegrész helyébe a „rendfokozati vizsgát – ha
a rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alól
nem mentesült – utólag”,

e) 267. § (3) bekezdésében a „munkáltatói intézkedéssel
szemben” szövegrész helyébe a „munkáltatói intézkedés-
sel, továbbá az országos parancsnoknak az egészségkáro-
sodási ellátásra jogosultsággal kapcsolatosan meghozott
döntésével szemben”,

f) 341. § (1) bekezdés 5. pontjában a „készpénzt helyet-
tesítõ eszköz” szövegész helyébe az „a hitelintézetekrõl és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti kész-
pénz-helyettesítõ fizetési eszköz”,

g) 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában a „részle-
tes szabályokat” szövegrész helyébe a „részletes szabályo-
kat, valamint a rendfokozati vizsga teljesítésének kötele-
zettsége alóli mentességek eseteit”,

h) 352. § nyitó szövegrészében az „ , a 353. § és
a 353/A. §” szövegrész helyébe az „és a 353–353/C. §”,

i) 355. § (2) bekezdésében a „35%-kal” szövegrész he-
lyébe a „40%-kal”
szöveg lép.

29. §

Hatályát veszti a Hszt.
a) 82. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy”,
b) 340. § 7. pontjában az „a diplomáciai és”

szövegrész.
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3. Kapcsolódó törvények módosítása

30. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény a következõ 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény
szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztvi-
selõkrõl szóló törvényben és végrehajtására kiadott rende-
letben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a közalkal-
mazott is részt vehet és a kormánytisztviselõkkel azonos
feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért
céljuttatásra jogosult.”

31. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. §
(2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

(Az öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset
meghatározásánál)

„f) a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészí-
tés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvé-
delmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy a hon-
védelmi egészségkárosodási járadék összegét,

g) a rehabilitációs járadék összegét, valamint”
(– a kifizetésük, folyósításuk idõpontjától függetlenül –
csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylõre ked-
vezõbb.)

(2) A Tny. 22. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:

(Az öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset
meghatározásánál)

„h) az a)–f) pont szerinti ellátások folyósításának idõ-
tartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból
származó jövedelmet, keresetet”
(– a kifizetésük, folyósításuk idõpontjától függetlenül –
csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylõre ked-
vezõbb.)

(3) A Tny. 38. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal
egészül ki:

(Szolgálati idõként kell továbbá figyelembe venni)
„l) a rendvédelmi egészségkárosodási járadék vagy

a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának
idõtartamát.”

32. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény X. Fejezete a következõ
81/B. §-sal egészül ki:

„81/B. § (1) Ha a rendvédelmi egészségkárosodási
járadékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási kereset-

kiegészítésre jogosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogo-
sult, ennek tényérõl, továbbá a baleseti ellátás mértékének
változásáról, megszûnésérõl és megszüntetésérõl az ellá-
tást folyósító szerv 15 napon belül tájékoztatja a rendvé-
delmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultságot
megállapító rendvédelmi feladatokat ellátó szervet. Az el-
látást folyósító szerv a rendvédelmi feladatokat ellátó
szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudomást
arról, hogy kinek a részére állapítottak meg rendvédelmi
egészségkárosodási járadékot vagy rendvédelmi egész-
ségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen
ellátások megszûntek.

(2) Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy
honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jo-
gosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogosult, ennek tényé-
rõl, továbbá a baleseti ellátás mértékének változásáról,
megszûnésérõl és megszüntetésérõl az ellátást folyósító
szerv 15 napon belül tájékoztatja a honvédelmi egészség-
károsodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodá-
si keresetkiegészítést folyósító szervet. Az ellátást folyósí-
tó szerv a honvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy
honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést folyó-
sító szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudo-
mást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg honvé-
delmi egészségkárosodási járadékot, vagy honvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha
ezen ellátások megszûntek.”

33. §

A megváltozott munkaképességû személyek ellátá-
sairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 6. alcíme a következõ 21/D. §-sal egészül ki:

„21/D. § (1) Ha a rendvédelmi egészségkárosodási jára-
dékra vagy rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegé-
szítésre jogosult

a) rehabilitációs ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik,
ennek tényérõl, továbbá a rehabilitációs ellátás mértéké-
nek változásáról, folyósításának felfüggesztésérõl, ismé-
telt megállapításáról, megszûnésérõl és megszüntetésérõl,

b) rokkantsági ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik,
ennek tényérõl, továbbá a rokkantsági ellátás mértékének
változásáról, megszûnésérõl és megszüntetésérõl
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait fo-
lyósító szerv hivatalból 15 napon belül tájékoztatja a rend-
védelmi egészségkárosodási járadékra vagy rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultságot
megállapító rendvédelmi feladatokat ellátó szervet.

(2) Az ellátást folyósító szerv a rendvédelmi feladatokat
ellátó szerv erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tu-
domást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg rend-
védelmi egészségkárosodási járadékot vagy rendvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha
ezen ellátások megszûntek.
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(3) Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra vagy
honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jo-
gosult az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott
ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, vagy az ott megha-
tározott körülmények valamelyike bekövetkezik, akkor
ezen tényekrõl a megváltozott munkaképességû szemé-
lyek ellátásait folyósító szerv hivatalból 15 napon belül tá-
jékoztatja a honvédelmi egészségkárosodási járadékot
vagy honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést
folyósító szervet.

(4) Az ellátást folyósító szerv a honvédelmi egészségká-
rosodási járadékot vagy honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítést megállapító szerv tájékoztatása alap-
ján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak
meg honvédelmi egészségkárosodási járadékot vagy hon-
védelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá
arról, ha ezen ellátások megszûntek.”

34. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 151. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kormánytisztviselõ cafetériajuttatásként – vá-
lasztása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és
feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogo-
sult. A kormánytisztviselõt megilletõ cafetériajuttatás éves
összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörö-
sénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet
az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítõ
munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.”

35. §

(1) A honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazga-
tási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a to-
vábbiakban: Haktv.) 4. alcíme a következõ 8/A. §-sal egé-
szül ki:

„8/A. § (1) A honvédelmi egészségkárosodási ellátást
megállapító szerv a honvédelmi egészségkárosodási ellátás-
sal kapcsolatos jogosultság elbírálása, valamint a honvédel-
mi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos feladatok ellá-
tása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellá-
tásban részesülõ személy 15. melléklet szerinti adatait.

(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kap-
csolatos nyilvántartásba betekinthetnek a honvédelmi
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés elõké-
szítése, meghozatala, végrehajtása, ellenõrzési, felügyeleti
jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:

a) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter), a miniszter által vezetett minisztérium állami
vezetõi, valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi

szerve,
d) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásá-

ban a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében el-

lenõrzést végzõ személy,
f) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését

végzõ szerv.
(3) Az adatkezelés
a) a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi

egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszûné-
sét követõ ötödik év december 31-ig,

b) abban az esetben, ha a jogosultság megállapítására
nem kerül sor, az errõl hozott döntés elleni, a Hjt. 186. §
(1) bekezdése szerinti keresetindításra nyitva álló határidõ
leteltét követõ harminc napig, keresetindítás esetén a bíró-
ság döntésének jogerõre emelkedéséig
tart.

(4) A honvédelmi egészségkárosodási ellátás megálla-
pításakor, valamint megszûnésekor a honvédelmi egész-
ségkárosodási ellátást megállapító szerv köteles ennek té-
nyérõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátá-
sait folyósító szervet, valamint a baleseti ellátást folyósító
szerveket és a nyugdíjigazgatási szerveket tizenöt napon
belül tájékoztatni.”

(2) A Haktv. az 1. melléklet szerinti 15. melléklettel
egészül ki.

(3) A Haktv. 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „honvéd-
elemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szö-
vegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

36. §

Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CXVII. törvényhez

„15. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással
összefüggésben kezelhetõ adatok

a) személyi adatok:
aa) születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév

és utónév,
ab) arcképmás, saját kezû aláírás minta,
ac) születési idõ, hely,
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ad) anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),
ae) személyi azonosító,
af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefon-

szám, elektronikus elérhetõség,
ag) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ah) a személyazonosító okmány száma, érvényességi

ideje,
b) szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati

idõvel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,
c) szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesettel, beteg-

séggel kapcsolatos adatok,
d) az ellátás megállapításával összefüggõ egészségügyi

adatok,
e) a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosult-

ságra vonatkozó adatok:
ea) a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
eb) a társadalombiztosítási ellátások adatai,
f) az ellátással összefüggõ foglalkozási adatok:
fa) foglalkoztató neve, címe, adószáma,
fb) munkabér vagy illetmény,
fc) munkaidõ mértéke,
g) az elhalálozás ideje,
h) a visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók

neve és lakcíme,
i) a honvédelmi egészségkárosodási ellátás folyósítási

adatai,
j) a honvédelmi egészségkárosodási ellátása való jogosult-

ságot kizáró vagy megszüntetõ okokra vonatkozó adatok.”

2016. évi
CXXXII. törvény

a Honvédelmi Sportszövetségrõl*

Az Országgyûlés abból a célból, hogy Magyarország ál-
lampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötele-
zettségét és áldozatkészségét az önkéntesség figyelembe-
vételével Magyarország nemzeti védelmi képességének
fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben be-
vonja, valamint a társadalom és a honvédelem kapcsolatát
erõsítse, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E törvény alkalmazásában
a) civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

* A törvényt az Országgyûlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el.

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továb-
biakban: Civil tv.) 2. § 6. pontjában ekként meghatározott
fogalom,

b) honvédelmi sportok: azok a honvédelmi ismereteket,
különösen a lõkészséget, a tájékozódási képességet,
a fegyveres és fegyvertelen önvédelmet fejlesztõ, továbbá
speciális technikai tudást megalapozó mozgásformák és
más tevékenységek, amelyeknek a rendszeres gyakorlása
alkalmas a honvédelmi nevelés keretén belül olyan hasz-
nosítható elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére,
amelyek az állampolgárokon keresztül elõsegítik hazánk
általános védelmi képességének fejlesztését.

(2) E törvény honvédelmi sportokra vonatkozó rendel-
kezései nem érintik a sportról szóló törvény sportolói jog-
állásra, szervezett sporttevékenységre, a sportszervezetek,
sportszövetségek, sportköztestületek mûködésére vonat-
kozó rendelkezéseit.

II. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA

2. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség köztestület. A Hon-
védelmi Sportszövetség név használatára kizárólag az
e törvény által létrehozott köztestület jogosult.

(2) A Honvédelmi Sportszövetség – a Civil tv. 32. §
(2) bekezdésére figyelemmel – közhasznú jogállású.

(3) A Honvédelmi Sportszövetséget a Fõvárosi Tör-
vényszék tartja nyilván.

(4) A Honvédelmi Sportszövetség alapszabálya létre-
hozhat területi szerveket vagy más szervezeti egységeket
és azokat jogi személyiséggel ruházhatja fel.

(5) A Honvédelmi Sportszövetség jogállásával, mûkö-
désével kapcsolatban az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény,

b) a Civil tv. és
c) a Polgári Törvénykönyv

rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A Honvédelmi Sportszövetség mûködésének részle-

tes szabályait a Honvédelmi Sportszövetség alapszabálya
(a továbbiakban: alapszabály) határozza meg.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG FELADATA

3. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség a honvédelmi neve-
lés programjaiban való közremûködés révén, tagságán ke-
resztül biztosítja a honvédelem ügye iránt elkötelezett
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állampolgárok számára a honvédelmi sportok által a hon-
védelmi szempontból hasznosítható tudás megszerzését,
amelynek érdekében

a) a honvédelmi nevelés gyakorlati megvalósítása
szempontjából meghatározó országos sportági szakszövet-
ségek, országos sportági szövetségek és más sportszövet-
ségek (a továbbiakban együtt: sportszövetségek) önkéntes
együttmûködésével kialakítja a honvédelmi sportok szer-
vezésében a Honvédelmi Sportszövetségben tagként részt-
vevõ civil szervezetek országos, területi és helyi hálózatát,

b) a Honvédelmi Sportszövetségben tagként résztvevõ
civil szervezetek országos hálózatán keresztül kialakítja és
koordinálja a honvédelmi nevelést megvalósító, a sportról
szóló törvény hatálya alá nem tartozó események, szabad-
idõs programok integrált mûködését,

c) jogszabályban meghatározott keretek között kialakít-
ja és mûködteti a katonai szolgálat vállalásához kötött gép-
jármûvezetõ-képzés gyakorlati megvalósítását,

d) a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett tagjaival
együttmûködve részt vesz a feladatait érintõ, a feladataival
hasonló célra rendelkezésre álló források felhasználásának
összehangolásában,

e) támogatja a honvédelmi sportok e törvény hatálya alá
tartozó célkitûzéseinek megvalósítását szolgáló szervezeti
és mûködési feltételeknek és az ehhez kapcsolódó fejlesz-
tési célkitûzéseknek a megvalósítását,

f) támogatja a köznevelési intézmények és a felsõokta-
tási intézmények általános honvédelmi nevelési tevékeny-
ségét, ennek érdekében megszervezi és koordinálja a hon-
védelmi neveléshez kapcsolódó programok, szabadidõs
tevékenységek végrehajtását, együttmûködésben az álla-
mi, önkormányzati szervekkel, oktatási intézményekkel,
intézmény fenntartókkal és más szervezetekkel,

g) segíti a köznevelési intézmény pedagógiai program-
jába foglalt egyéb foglalkozások keretében a honvédelmi
nevelés megvalósítását, amelynek érdekében a közneve-
lési intézménnyel együttmûködési megállapodást köt,

h) részt vesz a lõkészséget fejlesztõ programok és az ah-
hoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások fejlesztésé-
vel kapcsolatos feladatok megvalósításában,

i) támogatja a honvédelmi szempontból hasznosítható
technikai ismereteket és eszközöket igénylõ tevékenysé-
geket,

j) támogatja a honvédelmi sportokat megalapozó moz-
gásformák szervezett eseményeit, továbbá a sportszövet-
ségek hazai versenyrendszerébe nem tartozó eseményeket
saját hatáskörében szervez,

k) az érintett sportszövetségekkel együttmûködve elõ-
segíti és koordinálja a katonai világversenyeken való rész-
vételt.

(2) A Honvédelmi Sportszövetség a tagok tevékenysé-
gének támogatása érdekében, illetve a mûködésével össze-
függésben

a) nyilvántartást vezet a tagjairól, ellátja az ezzel össze-
függõ adminisztratív feladatokat,

b) biztosítja a tagok közötti szakmai feladatok össze-
hangolt ellátását,

c) kialakítja és mûködteti az információs és továbbkép-
zési rendszerét, segíti a tagok korszerû szakmai munkájá-
hoz szükséges ismeretek széles körben történõ terjesztését,
azok alkalmazását,

d) megállapítja a rendelkezésre álló forrásokból a tagjai
részére nyújtott támogatások elosztásának elveit, kialakít-
ja a támogatások minõségbiztosítási rendszerét és követel-
ményeit.

(3) A Honvédelmi Sportszövetség a feladatainak ellá-
tásával összefüggésben honvédelemért felelõs miniszter
részére évente március 31-ig írásos tájékoztatót készít a te-
vékenységérõl, gazdálkodásáról.

IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG TAGSÁGA,

VEZETÉSE ÉS A MÛKÖDÉSÉNEK ELLENÕRZÉSE

1. A tagság

4. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség az e törvényben meg-
határozott feladatait tagjai útján látja el. A Honvédelmi
Sportszövetség tagja az a civil szervezet lehet, amely

a) az alapszabályt és a Honvédelmi Sportszövetség eti-
kai kódexét (a továbbiakban: etikai kódex) elfogadja,

b) vállalja a Honvédelmi Sportszövetség feladatainak és
a honvédelmi nevelés kialakított szakmai programjának
megvalósításában való közremûködést.

(2) A tagok felvétele a Honvédelmi Sportszövetséghez
benyújtott kérelem alapján történik. A tagfelvételi kére-
lemrõl annak beérkezését követõ 30 napon belül az elnök-
ség határoz. A tagfelvételi kérelem nem tagadható meg, ha
a tag a jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek meg-
felel.

(3) A Honvédelmi Sportszövetség és annak tagjai poli-
tikai tevékenységet nem folytathatnak, mûködésük a poli-
tikai pártoktól független.

2. A közgyûlés

5. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség legfelsõbb szerve
a közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll. A közgyûlés
részletes összetételét az alapszabály határozza meg, amely
lehetõvé teheti, hogy a tagok taglétszámához igazodó ará-
nyossági elvek meghatározásával egy tag több képviselõt
is küldjön – tagsági jogokkal – a közgyûlésbe.

(2) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály és az etikai kódex megállapítása és

módosítása,
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b) az elnök, valamint az elnökség választott tagjainak,
a felügyelõ szerv (felügyelõbizottság) elnökének és vá-
lasztott tagjainak megválasztása és visszahívása,

c) az elõzõ évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszá-
moló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szak-
mai terv) elfogadása,

d) az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály

a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) A közgyûlésén az elnökség tagjai, a fõtitkár és a fel-

ügyelõbizottság elnöke, valamint az alapszabály által
meghatározott további személyek tanácskozási joggal ve-
hetnek részt. E személyek a tagi képviseleti jogukat nem
gyakorolhatják.

3. Az elnökség és az elnök

6. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség ügyintézõ és képvi-
seleti szerve a tagok által ilyen célból az alapszabályban
meghatározottak szerint öt évre közvetlenül választott sze-
mélyekbõl álló elnökség.

(2) Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök, valamint
az alapszabályban meghatározott számú tag. Az elnökség
tagjait a közgyûlés öt évre választja meg. Azonos tisztség-
re a tisztségviselõ legfeljebb két egymást követõ alkalom-
mal választható meg.

(3) Az elnökség tagja büntetlen elõéletû, cselekvõképes
magyar állampolgár lehet. Az elnökségi tagságnak nem
feltétele, hogy a jelölt a Honvédelmi Sportszövetség 4. §
(1) bekezdése szerinti tagjának a tagságába tartozzon.
Az elnökség tagjának jelölt személy igazolja a megválasz-
tásához szükséges feltételek fennállását, amely adatok
nyilvánosak.

(4) Az elnökség ülésén állandó meghívottként tanács-
kozási joggal részt vehet a honvédelemért felelõs minisz-
ter, az oktatásért felelõs miniszter, a sportpolitikáért fele-
lõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter és
a rendészetért felelõs miniszter képviselõje. Az elnökség
ülésén állandó meghívottként részt vehet a felügyelõbi-
zottság tagja.

(5) Az elnökség feladata a közgyûlések közötti idõszak-
ban a közgyûlés határozatainak megfelelõen a Honvédel-
mi Sportszövetség mûködésének irányítása.

7. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetséget az elnök önállóan
képviseli. Az elnök e jogkörét az alapszabályban meghatá-
rozott módon, valamint esetenként és az ügyek meghatáro-
zott csoportjaira nézve az alelnökre, fõtitkárra írásban át-
ruházhatja.

(2) A Honvédelmi Sportszövetség alelnökeinek számát
az alapszabály állapítja meg.

(3) Az alapszabály az alelnököket felhatalmazhatja
a Honvédelmi Sportszövetség általános vagy meghatáro-
zott ügyekben történõ képviseletére.

4. A fõtitkár

8. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség fõtitkára Honvédel-
mi Sportszövetségnél munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, munká-
ját az alapszabály és munkaköri leírás szabályozza.

(2) A fõtitkár felett a munkaviszony létesítésével és
megszüntetésével, továbbá a munkaszerzõdés módosításá-
val kapcsolatos munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.

(3) A fõtitkár gyakorolja a Honvédelmi Sportszövetség
ügyintézõ szervezetében dolgozó munkavállalók felett
a munkáltatói jogokat.

5. A felügyelõbizottság és a könyvvizsgáló

9. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség mûködését és gazdál-
kodását felügyelõbizottság ellenõrzi.

(2) A felügyelõbizottság elnökét és tagjainak legalább
felét a Honvédelmi Sportszövetség 4. § (1) bekezdése tag-
ságából a közgyûlés választja meg és hívja vissza, további
egy-egy tagját a honvédelemért felelõs miniszter, az okta-
tásért felelõs miniszter, a sportpolitikáért felelõs miniszter,
valamint a nemzetgazdaságért felelõs miniszter nevezi ki
és hívja vissza.

(3) A felügyelõbizottság választott tagjainak megbíza-
tása három évre szól. A felügyelõbizottság választott tagja
legfeljebb két egymást követõ alkalommal választható
meg.

(4) A felügyelõbizottság – a közgyûlés által elfogadott –
éves ellenõrzési terv alapján látja el feladatát.

(5) A felügyelõbizottság írásbeli jelentése hiányában
a közgyûlés az 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti be-
számolókról és a Honvédelmi Sportszövetség költségveté-
sérõl nem dönthet. Az alapszabály határozza meg a köz-
gyûlés és elnökség elé kizárólag a felügyelõbizottság elõ-
zetes véleménye alapján terjesztendõ további ügyek körét.
A felügyelõbizottság feladatkörében eljárva, azzal össze-
függésben a Honvédelmi Sportszövetség irataiba betekint-
het, a Honvédelmi Sportszövetség tagjától és tisztség-
viselõjétõl felvilágosítást kérhet.

(6) Ha a felügyelõbizottság a feladatai ellátása során
jogszabályt, az alapszabályt, a Honvédelmi Sportszö-
vetség valamely testületének döntését vagy egyébként
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a Honvédelmi Sportszövetség érdekeit sértõ körülményt
észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot tesz,
illetve jogosult – jogszabály vagy az alapszabály megsér-
tése esetén köteles – a napirend megjelölésével a közgyû-
lés összehívását kezdeményezni.

(7) A felügyelõbizottság – az alapszabály vonatkozó
rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg mûkö-
désének részletes szabályait, amit a közgyûlés hagy jóvá.

(8) Az elnökség tagjai és azok Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozói nem lehetnek a felügyelõbizottság
tagjai. Az alapszabály az összeférhetetlenség további ese-
teit is megállapíthatja, valamint rendelkezik az összeférhe-
tetlenségi ok felmerülése esetén követendõ eljárásról.

10. §

A Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodását a felügye-
lõbizottság mellett az elnökség által megbízott könyvvizs-
gáló is ellenõrzi. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiá-
nyában a közgyûlés az 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja sze-
rinti beszámolókról nem dönthet.

6. A Honvédelmi Sportszövetség szervezetére vonatkozó
vegyes rendelkezések

11. §

A Honvédelmi Sportszövetség egyes feladatai eredmé-
nyes ellátásához alapszabályában további szervezeti egy-
ségeket hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani
a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá a Honvédelmi
Sportszövetség más szerveivel való kapcsolódásuk
rendjét.

12. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetséget az e törvényben
meghatározott feladatainak ellátása érdekében az egyes
szakterületeken mûködõ szervezeti egységek (a továb-
biakban: szakmai tagozat) segítik. A szakmai tagozatok
létrehozásáról, feladat- és hatáskörükrõl, mûködésükrõl és
gazdálkodásukról az alapszabály rendelkezik.

(2) A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozatként
ifjúsági tagozatot – Kadét Szövetség elnevezéssel – mû-
ködtet.

7. Törvényességi ellenõrzés

13. §

A Honvédelmi Sportszövetség mûködése felett a tör-
vényességi ellenõrzést az ügyészségrõl szóló 2011. évi
CLXIII. törvény alapján az ügyészség látja el.

14. §

(1) Ha a mûködés törvényessége másképpen nem bizto-
sítható, az ügyész keresettel a bírósághoz fordulhat.
Az ügyész által indított perek a Fõvárosi Törvényszék ille-
tékességébe tartoznak.

(2) A Fõvárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján,
szükség esetén

a) hatályon kívül helyezheti a Honvédelmi Sportszövet-
ség bármely szervének törvénysértõ határozatát, és szük-
ség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,

b) a mûködés törvényességének helyreállítása céljából
összehívhatja a közgyûlést, vagy határidõ tûzésével a tör-
vényes mûködés helyreállítására kötelezheti a közgyûlést,
és minderrõl értesíti a felügyelõbizottságot is,

c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha
a Honvédelmi Sportszövetségnek nincs szabályosan meg-
választott ügyintézõ vagy képviseleti szerve, vagy az a tör-
vénysértõ állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedé-
seket nem teszi meg, a Honvédelmi Sportszövetségnek
vagy egyes szerveinek mûködését felfüggeszti, egyidejû-
leg – a törvénysértõ állapot megszüntetésének idõtartamá-
ra, de legfeljebb a kijelöléstõl számított kilencven napra –
felügyelõ biztost jelöl ki, egyben meghatározza a felügye-
lõ biztos feladatait,

d) a törvényes mûködés helyreállítására határidõt szab-
hat, és szükség szerint – a felügyelõ biztos felmentésével –
új felügyelõ biztost rendelhet ki.

(3) A felügyelõ biztos a jogsértõ állapot megszüntetésé-
hez szükséges valamennyi intézkedést megteheti.

(4) A felügyelõ biztos – szükség esetén – köteles a mû-
ködés törvényességének helyreállítása céljából haladékta-
lanul összehívni a Honvédelmi Sportszövetség feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervét. Ha a Honvédelmi Sport-
szövetség a mûködés törvényességét helyreállította, mû-
ködésének felfüggesztését meg kell szüntetni.

(5) Nem rendelhetõ ki felügyelõ biztosként az, aki nem
lehet az elnökség tagja. A felügyelõ biztos tevékenységé-
rõl és annak eredményérõl tájékoztatja a Fõvárosi Tör-
vényszéket és a honvédelemért felelõs minisztert. A fel-
ügyelõ biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és
a Honvédelmi Sportszövetség viseli.

(6) A felügyelõ biztos e jogkörében végzett tevékeny-
sége során, azzal összefüggésben nem utasítható.

V. FEJEZET

A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG
TÁMOGATÁSA

15. §

(1) Az állam a Honvédelmi Sportszövetség tevékenysé-
gének finanszírozására a központi költségvetésrõl szóló
törvényben meghatározott összegû támogatást nyújt.
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(2) A Honvédelmi Sportszövetség az (1) bekezdés sze-
rinti támogatás mellett a tagok által nyújtott önkéntes hoz-
zájárulásokból és egyéb bevételekbõl gazdálkodik.

(3) A Honvédelmi Sportszövetség a Magyar Honvéd-
séggel együttmûködési megállapodást köt.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptetõ rendelkezés

16. §

Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

17. §

(1) A Honvédelmi Sportszövetség alapító közgyûlését
e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül össze
kell hívni, amelyen el kell fogadnia az alapszabályt, vala-
mint elnökséget és ellenõrzõ szervet kell választani.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter e törvény hatály-
balépését követõen az alapító közgyûlés üléséig és az alap-
szabály megállapításáig a Honvédelmi Sportszövetség
ügyvivõ szerveként ideiglenes ügyvivõ elnököt bíz meg.
Az ideiglenes ügyvivõ elnök feladata különösen az alapító
közgyûlés összehívása, és az alapszabálynak elõkészítése
és az alapító közgyûlés elé terjesztése. Az ideiglenes ügy-
vivõ elnök megbízásának ideje alatt a Honvédelmi Sport-
szövetség nevében a rendelkezésére álló források terhére
szerzõdést, megállapodást nem köthet, más magánjogi jel-
legû kötelezettséget nem vállalhat.

10. Módosító rendelkezések

18. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
18. § (1) bekezdésében az „oktatási intézményekben” szö-
vegrész helyébe az „oktatási intézményekben, vagy
– a Honvédelmi Sportszövetségrõl szóló törvényben meg-
határozott esetben – köztestületnél” szöveg lép.

(2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény 2. § 26. pontjában a „vállalkozások” szövegrész he-
lyébe a „vállalkozások, a Honvédelmi Sportszövetségrõl
szóló törvény alapján létesült köztestület” szöveg lép.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2016. évi
CXXXIII. törvény

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény

módosításáról*

1. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állampolgárok honvédelmi feladatokra való fel-
készülése békében az önkéntes vállaláson alapszik, mely-
hez az állam biztosítja – különösen a honvédelmi nevelés
keretein belül – a szükséges felkészítõ ismeretek elsajátítá-
sának szervezett feltételeit.”

2. §

A Hvt. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelemért felelõs miniszter – kormányren-

deletben meghatározott esetekben – gondoskodik a Hon-
védség személyi állományának kártalanításáról, amennyi-
ben a jogszerûen okozott vagyoni kár legalább részben
a személyi állomány Honvédséggel fennálló foglalkozta-
tási jogviszonyával függ össze. A kártalanítás módjára és
mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell meg-
felelõen alkalmazni azzal, hogy az általános kártérítés és
a sérelemdíj szabályai nem alkalmazhatóak.”

3. §

A Hvt. 36. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egé-
szül ki:

(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a követ-
kezõ feladatokat:)

„i) – a hatályos nemzetközi normák betartásával – köz-
remûködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét
Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegetõ hábo-
rús cselekmények, fegyveres konfliktusok esetén a bajba
jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biz-
tosításában, az evakuálás végrehajtásában.”

4. §

A Hvt. 37. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közremûkö-

dõi feladatról a rendészetért felelõs miniszter és a külpoli-
tikáért felelõs miniszter kezdeményezésére a Kormány

* A törvényt az Országgyûlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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dönt. A 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közremûködõi
feladat akkor rendelhetõ el, ha a közremûködõi feladat
olyan külföldi helyszínen hajtható végre, amely tekinteté-
ben a Honvédség határátlépéssel járó csapatmozgását
az erre jogosult engedélyezte, és a terrorizmust elhárító
szerv alkalmazása nem elegendõ. A 36. § (1) bekezdés
i) pontja szerinti közremûködõi feladat elrendelése során
meg kell határozni az igénybevétel pontos célját, idõtarta-
mát, a kirendelt erõk feladatait, létszámát és eszközeit,
fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét.”

5. §

A Hvt. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Egyes katonai szervezetek – ideértve az ideiglenes
alkalmi kötelékeket is –, valamint egyéni beosztást betöltõ
katonák a szövetséges fegyveres erõk közös parancsnok-
sága, más nemzetközi parancsnokság vagy szövetséges
nemzeti fegyveres erõ élén álló parancsnok mûveleti irá-
nyítása és vezetése alá helyezhetõk, az átvevõ parancsnok-
ságra vagy parancsnokra vonatkozó szabályok figyelem-
bevételével.”

6. §

A Hvt. 35/A. alcíme helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„35/A. A katonai rendészet

54/A. § (1) A katonai rendészet rendeltetése a katonai
rend és fegyelem fenntartása, valamint a Honvédség tevé-
kenységének rendészeti biztosítása.

(2) A katonai rendészet feladata
a) a Honvédség állományának ellenõrzése a katonai fe-

gyelem megtartása érdekében,
b) közremûködés a Honvédség feladatrendszerébe kap-

csolódó közúti, vasúti, vízi és légi szállítások biztosításá-
ban,

c) a Honvédség személyi állományát vagy gépjármû
technikai eszközeit érintõ közúti közlekedési balesetek
helyszínelése,

d) katonai rendészeti ellenõrzõ áteresztõ pontok mû-
ködtetése,

e) a Honvédség tevékenységével összefüggõ forgalom-
szabályozás,

f) a Honvédség – a Honvéd Vezérkar fõnöke által meg-
határozott – rendezvényeinek rendészeti biztosítása,

g) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium állami vezetõinek, a Honvéd Vezérkar fõnöke
és a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettesei, valamint ki-
jelölt vendégeik személyi kísérése,

h) a Honvédséget érintõ érték-, pénzszállítások kíséré-
sének fegyveres biztosítása,

i) a gyakorlatok, lövészetek, kiképzések, tábori elhelye-
zési körletek rendészeti ellenõrzése és szükség szerinti
biztosítása,

j) a Honvédség személyi állományával szemben eljáró
szervekkel való együttmûködés,

k) részvétel a Honvédség által kiemelten védendõ léte-
sítmények õrzés-védelmében,

l) hazai és mûveleti területen más országok katonai ren-
dész, katonai rendõr állományával történõ együttmûködés
és feladat ellátás, valamint

m) a jogszabályban meghatározott további feladatok el-
látása.

54/B. § (1) A katonai rendész jogosult jogszabályban
meghatározottak szerint

a) forgalmat irányítani,
b) szolgálati gépjármûvet a közúton megállítani,
c) szolgálati gépjármûvel a közlekedési rendszabályok

megtartását, a jármûhasználat szabályszerûségét, az okmá-
nyokra és a felszerelésekre vonatkozó elõírások megtartá-
sát, a jármû birtoklásának jogszerûségét, a jármû közleke-
désbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban ellenõrizni,

d) szolgálati gépjármû vezetõjét a rendszeresített esz-
közzel légzésminta – ha nála a vezetési képességére hátrá-
nyosan ható szer befolyása, alkoholfogyasztás miatt bûn-
cselekmény, szabálysértés, vagy a közúti közlekedéssel
kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó
szabályszegés elkövetésének gyanúja merül fel, az egész-
ségügyi szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és mûtét-
nek nem minõsülõ módon egyéb minta – adására kötelezni,

e) helyszínt biztosítani,
f) területzárást végrehajtani, és
g) kényszerítõ eszközt alkalmazni, személyi szabadsá-

got korlátozó és nem korlátozó intézkedéseket tenni.
(2) A katonai rendész a forgalomban való részvételt

megtilthatja, ha a szolgálati gépjármû vagy vezetõjének ál-
lapota a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, továb-
bá a további jogellenes jármûhasználat megakadályozása
céljából a szolgálati gépjármû kulcsait elveheti, és a szol-
gálati gépjármûvet más módon mozgásában korlátozhatja.

54/C. § A katonai rendészet feladatait önállóan vagy
a rendõrséggel együttmûködésben, továbbá a katonai nyo-
mozóhatóság, illetve a katonai ügyész utasítása alapján
teljesíti.”

7. §

A Hvt. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) E törvény alkalmazásában a lõfegyveren kívüli
kényszerítõ eszközök a következõk:

a) testi kényszer,
b) könnygázszóró készülék,
c) elektromos sokkoló eszköz,
d) gumibot,
e) bilincs,
f) szolgálati kutya.”
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8. §

(1) A Hvt. 39. alcíme a következõ 61/B. és 61/C. §-sal
egészül ki:

„61/B. § (1) Akinek a Honvédség állományába tartozó
személy VIII. fejezet szerinti intézkedése, annak elmulasz-
tása, vagy kényszerítõ eszköz alkalmazása alapvetõ jogát
sértette, illetve jogát vagy jogos érdekét érintette, pa-
nasszal fordulhat a honvédelemért felelõs miniszterhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a kor-
látozottan cselekvõképes kiskorú vagy cselekvõképessé-
gében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú sze-
mély helyett törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja
is eljárhat.

(3) A panasz meghatalmazott vagy jogi képviselõ útján
is elõterjeszthetõ. Jogi képviselõként jogvédelemmel fog-
lalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkor-
mányzat, jogi oktatást végzõ egyetem állam- és jogtudo-
mányi doktori fokozattal rendelkezõ egyetemi oktatója is
eljárhat.

(4) A panasz elbírálása közigazgatási hatósági eljárás-
ban történik, a közigazgatási hatósági eljárás tárgyi költ-
ségmentes.

(5) A panaszt az (1) bekezdésben meghatározott cselek-
ményt követõ harminc napon belül lehet elõterjeszteni, és
a beérkezéstõl vagy – ha áttételre kerül sor – az áttételtõl
számított harminc napon belül kell elbírálni.

(6) A panasz elbírálásáról hozott döntés ellen fellebbe-
zésnek nincs helye, az ellen közvetlenül bírósági felülvizs-
gálatnak van helye.

61/C. § A 61/B. § szerinti jogról az érintettet az intézke-
dés során, vagy a kényszerítõ eszköz alkalmazását követõ-
en megfelelõen tájékoztatni kell.”

(2) A Hvt. 61/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A panasz elbírálásáról hozott döntés közigazgatási
perben támadható meg.”

9. §

A Hvt. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok

alkalmazásában
1. alkalmazás: a fegyveres erõ rendeltetésszerû, a fegy-

veres konfliktusok jogának hatálya alá tartozó harctevé-
kenysége,

2. állomásozás: a Honvédség szervezeteinek átvonulá-
sához szükséges idõt, illetve a gyakorlat és hozzá kapcso-
lódó államhatár-átlépés idõtartamát meghaladó tartós kül-
földi, illetve külföldi fegyveres erõk esetében magyaror-
szági jelenlét,

3. befogadó nemzeti támogatás: Magyarország, a Hon-
védség és a honvédelemben részt vevõ más szervek által
békeidõszakban, rendkívüli állapotban, szükségállapot-
ban, megelõzõ védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzet-

ben, valamint váratlan támadás esetén a szövetséges fegy-
veres erõknek vagy más külföldi fegyveres erõknek Ma-
gyarország területén tartózkodásuk vagy azon történõ át-
vonulásuk során nyújtott, egyoldalúan vállalt vagy nem-
zetközi szerzõdéseken és azok végrehajtási megállapodá-
sain alapuló polgári és katonai támogatás,

4. békefenntartás: a Honvédség nem alkalmazás körébe
tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történõ te-
vékenysége, amelynek célja a felek megállapodása végre-
hajtásának elõsegítése, valamint közremûködés a lakosság
biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,

5. határátlépéssel járó csapatmozgás: a Honvédség
szervezeteinek az államhatár átlépésével járó külföldi te-
vékenysége vagy tartózkodása, vagy külföldi fegyveres
erõnek az államhatár átlépésével járó magyarországi tevé-
kenysége vagy tartózkodása, továbbá Magyarországon
történõ átutazása,

6. felhasználás: a Honvédség részvétele az erõszakos
cselekmények elhárításában szükségállapot és terrorve-
szélyhelyzet idején, valamint a terrorveszélyhelyzet kihir-
detésének kezdeményezését követõen az Országgyûlés
terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig
terjedõ idõszakban,

7. honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség
tényleges állományú tagja,

8. honvédelmi érdek: Magyarország biztonságát, kato-
nai védelmi képességét meghatározó módon befolyásoló
körülmények összessége, ideértve különösen a törvényes
rend védelméhez, a függetlenség elleni támadó szándékú
törekvések, a szuverenitást és területi integritást sértõ vagy
veszélyeztetõ törekvések elhárításához a szövetségesi kö-
telezettségek teljesítéséhez, a szövetségi és honi védelmi
infrastruktúra mûködésének, fejlesztésének biztosításához
fûzõdõ érdekeket,

9. Honvédség rendszeresített fegyverzete: a Honvédség-
nél rendszeresített valamennyi lõfegyver és minden olyan
egyéb harceszköz – tekintet nélkül mûszaki jellemzõire és
alkalmazási módjára –, amely alkalmas a szemben álló
erõk és eszközök leküzdésére,

10. humanitárius mûvelet: a fogadó ország beleegyezé-
sével vagy erre jogosult nemzetközi szervezet felhatalma-
zásával a Honvédség érdemi közremûködésével folytatott
segítõ tevékenység, amely a fegyveres konfliktus, a termé-
szeti, vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan
helyzet elhárítására és következményeinek csökkentésére
irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit,
alapvetõ ellátását, a természeti környezetet súlyos mérték-
ben veszélyezteti, károsítja,

11. külföldi hadmûveleti területen végzett humanitárius
tevékenység: a Honvédség részvétele a szemben álló felek
fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett területen,
a polgári lakosok élete, testi épsége, egészsége, az életfenn-
tartáshoz szükséges alapvetõ javak biztosítása érdekében,

12. meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre
szólóan végrehajtott eljárás, amely során jogszabály vagy
hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv által
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kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek,
és akiket ez alapján behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ
kategóriába sorolnak,

13. mûveleti terület: az a mûveleti tervben meghatáro-
zott és kijelölt földrajzi terület és a felette levõ légtér, ahol
a szemben álló felek konkrét fegyveres cselekményei meg-
valósulnak, vagy ennek veszélye fennáll, illetve a szemben
álló felek fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett
terület, valamint az a földrajzi terület és a felette levõ lég-
tér, ahol a Honvédség vagy a szövetséges fegyveres erõk
mûveleteit tervezik és végrehajtják,

14. NATO Biztonsági Beruházási Programja: azon ka-
tonai célú beruházások, fejlesztések összessége, amelye-
ket a NATO védelmi képességének megõrzése vagy foko-
zása érdekében tervez és – a jogszabályban meghatározott
bírságok kivételével – közterhektõl mentesen valósít meg,

15. NATO Válságreagálási Rendszer: a NATO szerve-
zetének döntéshozatali és végrehajtási rendszere, amelyet
a NATO a különbözõ válságkezelési és szükség esetén
kollektív védelmi, valamint terrorizmus elleni feladatok
elõkészítése érdekében alkalmaz,

16. ország területérõl induló külföldi alkalmazás: kül-
földi fegyveres erõk olyan alkalmazása, amelynek indítása
az ország területérõl befogadó nemzeti támogatás mellett,
nem az átvonulás technikai részcselekményeként történik,

17. potenciális hadköteles: a hadkötelezettség alá tarto-
zó tartalékos, aki nem tartozik az önkéntes tartalékos és
a kiképzett tartalékos állományba,

18. szakirányítás: az arra jogosultnak a Honvédség
alaprendeltetés szerinti mûködésének biztosítása érdeké-
ben, az irányítás rendszerében az irányított szervezetek
szaktevékenységére meghatározó befolyást eredményezõ,
szakutasítási jogkörrel gyakorolt, a szolgálati elöljárói
jogkörtõl független tevékenysége,

19. szövetséges fegyveres erõk: a kölcsönös katonai se-
gítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzet-
közi szerzõdés szerint a Magyarországgal szövetséges ál-
lamok fegyveres erõi, valamint az e nemzetközi szerzõdés
alapján létrehozott közös katonai szervezetek,

20. szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét
békében is átfedõ, védelmi célú, légtér-szuverenitási fel-
ségjog-érvényesítési terület.”

10. §

(1) A Hvt. 81. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„d) az autonóm államigazgatási szervek és az önálló
szabályozó szervek kivételével a központi államigazgatási
szervek honvédelmi tevékenységét, az azzal kapcsolatos
irányítási és vezetési rendet, valamint honvédelmi igazga-
tási feladat- és hatáskörét,

e) a területi és helyi védelmi igazgatási szervek mûkö-
dését, jogkörét, felügyeleti és ellenõrzési rendszerét, a te-
rületi védelmi igazgatási szervek vezetõinek feladat- és
hatáskörét, a katonai igazgatási szervek kijelölését, fel-
adat- és hatáskörét, illetékességi területét,”

(2) A Hvt. 81. § (1) bekezdése a következõ r) és s) pont-
tal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„r) a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezé-
sére vonatkozó kormányzati feladatokat, a Kormány ha-
táskörébe tartozó határátlépéssel járó csapatmozgások en-
gedélyezésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokat,

s) a Honvédség személyi állományának kártalanítására
vonatkozó esetköröket, valamint a kártalanítással kapcso-
latos további feladatokat.”

(3) A Hvt. 81. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy rendeletben szabályozza)

„d) a Szolgálati Szabályzat részeként
da) a Honvédség szervezeteinek rendeltetésére vonat-

kozó alapvetõ szabályokat,
db) a katonai függelemre, szolgálati rendre, szolgálati

érintkezésre és a katonai udvariasságra vonatkozó szabá-
lyokat, a honvédek napi tevékenységét,

dc) az egyes szolgálati személyek kötelmeit,
dd) az ügyeleti és készenléti szolgálati rendszer, vala-

mint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ feladat-
végzésre kijelölés rendeltetését, mûködését,

de) az õrzés-védelem rendeltetését, szervezését, az õrsé-
gek feladatait, alárendeltségét, az õrök kötelességeit,

df) a katonai rendészeti tevékenységet,
dg) az intézkedések végrehajtásának eljárási szabályait,

módját, a kényszerítõ eszközök alkalmazásának szabálya-
it, a kényszerítõ eszközök alkalmazása kivizsgálásának el-
járási szabályait,”

(4) A Hvt. 81. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy a hon-
védelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben

a) határozzák meg ágazatuk honvédelmi feladatait,
b) a feladat- és hatáskörüket érintõen honvédelemben

közremûködõ szerveket jelöljenek ki, részükre honvédel-
mi kötelezettség teljesítésében való közremûködés kötele-
zettségét állapítsák meg,

c) határozzák meg az országos jelentõségû termelési, el-
látási szolgáltatások, az infrastrukturális hálózatok elõké-
szítésének és igénybevételének anyagi jogi szabályait.”

11. §

A Hvt. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84. § A 22. § (4) bekezdését a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
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rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIII.
törvény hatálybalépésekor el nem évült követelésekre is
alkalmazni kell.”

12. §

A Hvt. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. §

A Hvt.
a) 25. § (3) bekezdésében a „szükségállapot” szöveg-

rész helyébe a „szükségállapot, terrorveszélyhelyzet”,
b) 28. § (2) bekezdés f) pontjában a „megelõzõ védelmi

helyzet” szövegrész helyébe a „megelõzõ védelmi helyzet,
terrorveszélyhelyzet”,

c) 56. § (3) bekezdés c) pontjában a „katonai rendészeti
szolgálatban a katona vagy polgári személy részérõl a kato-
nai rendészt ért” szövegrész helyébe az „a szolgálatban lévõ
katonai rendész a katona vagy a polgári személy általi”,

d) 60. § (2) bekezdésében a „könnygázszóró készülék,”
szövegrész helyébe a „könnygázszóró készülék, elektro-
mos sokkoló eszköz”
szöveg lép.

14. §

Hatályát veszti a Hvt.
a) 38. § (4)–(6) bekezdése,
b) 45. § (2) bekezdés c) pontjában az „intézkedéseket,”

szövegrész,
c) 47. § (4) bekezdése, valamint
d) 81. § (2) bekezdés j) pontja.

15. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép
hatályba.

(2) A 8. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

16. §

E törvény 1–14. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekez-
dése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekez-
dése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi CXXXIII. törvényhez

„1. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelemért felelõs miniszter és az MNV Zrt.
a 22/A. § alapján az állam nevében a következõ gazdasági
társaságokban fennálló, állami tulajdonú részesedések
felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat:

1. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság,

2. HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság,

3. HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság,

4. HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság,

5. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság.”

A Kormány
392/2016. (XII. 5.)
Korm. rendelete

a katonai légügyi hatóság kijelölésérõl

A Kormány
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény

73. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII.
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti katonai légügyi ható-
ságként országos illetékességgel a honvédelemért felelõs
minisztert jelöli ki.

2. §

A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed:
a) az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetekre és

azok tevékenységével,
b) az állami légijármûvekkel, és a pilóta nélküli állami

légijármûvekkel,
c) az állami repülések céljára szolgáló repülõterekkel és

a közös felhasználású repülõterekkel,
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d) a kizárólag az állami repülések céljára szolgáló repü-
lési létesítményekkel és léginavigációs földi berendezé-
sekkel, valamint

e) az állami légiközlekedéssel és légiközlekedéssel
összefüggõ tevékenységekkel
kapcsolatos hatósági tevékenységre.

3. §

A katonai légügyi hatóság feladatai:
a) az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetek

szakszolgálati engedélyezésével összefüggõ közigazgatá-
si hatósági eljárások lefolytatása:

aa) érvényes szakszolgálati engedéllyel és oktatói képe-
sítéssel rendelkezõ légiközlekedési szakszemélyzetek
szakszolgálati engedélyeinek megszerzéséhez, meg-
hosszabbításához, illetve kiterjesztéséhez szükséges elmé-
leti és gyakorlati vizsgáztatás végrehajtása;

ab) a légiközlekedési szakszemélyzet részére szakszol-
gálati engedélyek kiadása, indokolt esetben a szakszol-
gálati engedély helyszíni elvétele, felfüggesztése vagy
visszavonása, a szakszolgálati engedélyekrõl nyilvántartás
vezetése;

ac) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati
engedélyeinek kiadásához, meghosszabbításához elõírt re-
pülõegészségi alkalmasság hatósági minõsítése, a hatósági
repülõorvosi igazolványok kiadása;

ad) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteinek
alapellátását végzõ egészségügyi szolgálatok adatszolgál-
tatása alapján a szakszemélyzetek egészségügyi alkalmas-
sági vizsgálatával, felülvizsgálatával és gondozásával
kapcsolatos adatokról nyilvántartás vezetése;

ae) a légiközlekedési szakszemélyzetek feletti hatósági
felügyelet ellátása;

af) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati
engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása, illetve ki-
terjesztése érdekében szervezett képzés tematikájának jóvá-
hagyása, a képzésre vonatkozó engedély kiadása, indokolt
esetben az engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

ag) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati
engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása, illetve ki-
terjesztése érdekében szervezett képzés hatósági felügye-
letének ellátása;

b) az állami légijármûvekkel és a pilóta nélküli állami
légijármûvekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljá-
rások lefolytatása:

ba) a Magyar Állami Légijármû Nyilvántartás vezetése,
az állami légijármûvek nyilvántartásba való felvétele, il-
letve abból történõ törlése;

bb) az állami célú légiközlekedésben a fedélzeti azono-
sító jel használatának engedélyezése;

bc) az állami légijármûvek és egyes légiközlekedéssel
kapcsolatos eszközök gyártásának, karbantartásának, javí-
tásának, illetve felújításának hatósági engedélyezése,
az errõl szóló mûködési engedély kiadása;

bd) az állami légijármûvet, pilóta nélküli állami légijár-
mûvet, és az egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközö-
ket gyártó, karbantartó, javító, illetve felújító szervezetek
hatósági felügyeletének ellátása, indokolt esetben a mûkö-
dési engedély módosítása, felfüggesztése vagy vissza-
vonása;

be) az állami légijármûvek típusalkalmassági- és légial-
kalmassági eljárásának lefolytatása, így különösen a típus-
alkalmassági és légialkalmassági bizonyítvány kiadása, in-
dokolt esetben érvénytelenítése, visszavonása, módosítása;

bf) az állami légijármûvek légialkalmassági vizsgálatá-
nak keretében a hatósági berepülés, beugrás programjának
jóváhagyása, a berepülés, beugrás végrehajtása;

bg) az állami légijármû polgári célú igénybevételének
engedélyezése;

bh) tárgy állami légijármûbõl történõ kidobásának, szó-
rásának engedélyezése, az állami célú légiközlekedésben
dipolkötegek, infracsapdák légtérbe juttatásának engedé-
lyezése gyakorlás céljából;

bi) egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezõ
állami légijármû egyszeri átrepülésének engedélyezése;

bj) az állami légijármû légialkalmassági bizonyítvány
nélküli kísérleti, próba- vagy mûszaki célú repülésének
engedélyezése;

bk) berendezés állami légijármû fedélzetén történõ
használatának engedélyezése;

bl) külföldi légijármû szakszemélyzetének magyar álla-
mi légijármû önálló légi üzemeltetésére vonatkozó együtt-
mûködési megállapodásának jóváhagyása;

bm) a pilóta nélküli állami légijármûvek nyilván-
tartásba vétele, és típusalkalmassági és légialkalmassági
vizsgálata;

c) az állami repülések céljára szolgáló repülõterek, közös
felhasználású repülõterek, valamint a kizárólag állami repü-
lések céljára szolgáló földi léginavigációs berendezések
üzembentartásának engedélyezése, hatósági felügyelete, in-
dokolt esetben az üzembentartási engedély felfüggesztése
vagy visszavonása, a repülõtérrendek jóváhagyása;

d) az állami repülések céljára szolgáló repülõterekrõl,
leszállóhelyekrõl nyilvántartás vezetése;

e) az állami célú légiközlekedésben a Repülõtéri Kény-
szerhelyzeti Terv jóváhagyása;

f) az állami repülések céljára szolgáló repülõterek repü-
lõtéri navigációs berendezései hatósági mérésének (kalib-
rálásának) és hitelesítésének hatósági ellenõrzése;

g) éjszakai hajtómûpróba engedélyezése az állami célú
légiközlekedésben;

h) az állami repülések céljára szolgáló repülõterek, va-
lamint a közös felhasználású repülõterek közvetlen kör-
nyezetében zajgátló védõövezetek kijelölése;

i) az állami repülések céljára szolgáló repülõtér és az ál-
lami célú légiközlekedéssel összefüggõ berendezések
meghatározott körzetében lévõ építmény engedélyezési
eljárásában szakhatóságként való közremûködés;
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j) a kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó egyes építmé-
nyek engedélyezési eljárásaiban – állami légiközlekedési
szakkérdésekben – szakhatóságként való közremûködés;

k) az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légi-
közlekedési események közigazgatási hatósági eljárás ke-
retében történõ vizsgálata;

l) a Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat mû-
ködtetése;

m) az állami célú légiközlekedés területén mûködõ re-
pülésbiztonsági szervezet fenntartásának ellenõrzése (fel-
ügyelete), az engedély kiadása;

n) nyilvános repülõrendezvény megtartásának engedé-
lyezése, a rendezvény tervének jóváhagyása, illetve ható-
sági felügyeletének ellátása;

o) a bajba jutott vagy eltûnt légijármû megsegítésére, il-
letve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel
összefüggõ tevékenység ellátására irányuló légi kutató-
mentõ tevékenység engedélyezése, indokolt esetben az en-
gedély felfüggesztése vagy visszavonása, valamint a légi
kutató-mentõ tevékenység hatósági felügyeletének ellátása;

p) eseti légtér kijelölése;
q) külföldi állami légijármûvek magyar légtérbe való be-

és átrepülésének engedélyezéséhez történõ hozzájárulás;
r) a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány

(MILAIP), illetve annak módosításának (kiegészítésének)
jóváhagyása;

s) a katonai légiforgalmi szolgálatok, a katonai légifor-
galmi tájékoztató szolgálatok és a légvédelmi irányító
szolgálatok által kötött együttmûködési megállapodások
(LoA) jóváhagyása;

t) az állami célú légiközlekedésben a repülésmeteoroló-
giai szolgálatok, illetve szolgáltatások hatósági felügyele-
tének ellátása;

u) repülésmeteorológiai fejlesztések, korszerûsítések
engedélyezése, megvalósításának ellenõrzése;

v) a repülésmeteorológiai tárgyú képzési tervek jóváha-
gyása az állami célú légiközlekedésben;

w) veszélyes áruk állami légijármûvel történõ szállítá-
sának ellenõrzése a szállítás elõtt;

x) állami célú légiközlekedéssel összefüggõ intézkedé-
sek, kézikönyvek és egyéb szabályozások jóváhagyása;

y) részvétel az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ
hazai és külföldi szakmai rendezvényeken.

4. §

A Kormány a katonai légügyi hatóság eljárásaiban szak-
hatóságként jelöli ki:

a) az állami repülések céljára repülõtér és a közös fel-
használású repülõtér – állami célú felhasználása tekinteté-
ben – üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás-
ban, ha az üzemeltetéshez környezetvédelmi engedély
vagy egységes környezethasználati engedély nem szüksé-
ges, – annak elbírálása kérdésében, hogy szükséges-e zaj-
gátló intézkedések elõírása, továbbá az üzemeltetés a kére-
lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek – elsõfokú eljárásban
a Pest Megyei Kormányhivatalt;

b) a közös felhasználású repülõtér repülõtérrendjének
jóváhagyására irányuló eljárásban a repülõtér polgári célú
felhasználása tekintetében a légiközlekedési hatóságot;

c) a közös felhasználású repülõtér üzembentartási enge-
délyezésére irányuló eljárásban a repülõtér polgári célú
felhasználása tekintetében a légiközlekedési hatóságot;

d) az eseti légtér kijelölésére irányuló elsõfokú eljárás-
ban az eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom
biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és
a légiforgalmi szolgáltatást érintõ változások kérdésében
a légiközlekedési hatóságot.

5. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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HATÁROZATOK

A Kormány
1639/2016. (XI. 17.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

Zrínyi Miklós laktanya fejlesztési feladatainak
megvalósításáról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában és a Honvé-

delmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelé-
sében lévõ, hódmezõvásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyának
a Magyar Honvédség államhatár õrzésében való közremû-
ködésébõl fakadó fejlesztésének szükségességével;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
az 1. pont szerinti fejlesztési feladatok végrehajtásával
összefüggõ kiadások fedezetének biztosítása érdekében
– a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltéte-
leinek megteremtését szolgáló költségvetési források biz-
tosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
1. pontjában foglaltakra tekintettel megállapított, illetve
meghatározandó támogatási fõösszegen felül – gondos-
kodjon 2017. évben 1410,0 millió forint, 2018. évben pe-
dig 1250,0 millió forint HM fejezet részére történõ biztosí-
tásáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés meg-

valósításához kapcsolódó eszközbeszerzések lefolytatása
során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költség-
vetési szerveinek eszközbeszerzéseirõl szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkal-
mazni;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján, az 1. pont szerinti fej-
lesztések megvalósítása érdekében engedélyezi a 2. pont-

ban meghatározott keretösszegig az elõirányzatok biztosí-
tását megelõzõen kötelezettségvállalások megtételét.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1677/2016. (XI. 29.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges
közbeszerzési eljárás elrendelésérõl

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Honvédelmi Katasztrófavédel-

mi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében
szükséges közbeszerzés 2016. december 22-ig valósuljon
meg;

2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy intézkedjen
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszer-
készletének biztosítása érdekében szükséges beszerzések-
re vonatkozó közbeszerzési eljárás rendkívüli sürgõsség-
gel történõ megindítására.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök
434/2016. (XI. 7.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján
– a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – dr. Váczi
Pál Imre ezredest 2016. november 1-jei hatállyal, a ve-
zénylése idõtartama alatt betöltött fõosztályvezetõ-helyet-
tes ügyészi kinevezése idejére dandártábornokká kineve-
zem.

Budapest, 2016. október 27.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 2.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05821-2/2016.

A honvédelmi miniszter
2/2016. (HK 12.) HM

határozata
a Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõ

helyettes kinevezésérõl

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 23. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Nemzeti Biztonsági Felügyelet

mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének
rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 5. § (1),
(2) bekezdésében foglaltakra, a biztonsági vezetõ szemé-
lyével szemben támasztott követelményeknek megfelelés-
re és a BM Nemzeti Biztonsági felügyelet elnökének
BM/15696-2/2016. ikt. számú ügyiratba foglalt egyetérté-
sére – 2016. november 15-ei hatállyal

kinevezem

a Honvédelmi Minisztérium
biztonsági vezetõ helyettesévé

dr. Varga Attila Ferenc (Budapest, 1972. 10. 03.) ezre-
dest, a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõ-
jét. A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõje
a honvédelmi miniszternek, mint a minõsített adatot keze-
lõ szerv vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva látja
el a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biz-
tonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyele-
tét a Honvédelmi Minisztériumban.

A HM biztonsági vezetõ kinevezett helyetteseként kor-
látozott hatáskörrel ellátja a helyi biztonsági felügyeleti
feladatokat a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
mûködést biztosító infrastruktúra vonatkozásában.

A biztonsági vezetõ részletes feladatait a minõsített adat
védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a vég-
rehajtásáról szóló kormányrendeletek tartalmazzák.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter,
a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,

a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter
57/2016. (XI. 24.) HM–MvM–BM–KKM

együttes utasítása
a Nemzeti Biztonsági Stratégia felülvizsgálatára

létrehozott munkacsoportról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott hatáskörünkben eljárva – a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára fi-
gyelemmel – a következõ

utasítást

adjuk ki:

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 64. §
(1) bekezdése szerint létrehozzuk a Nemzeti Biztonsági
Stratégia felülvizsgálatát elvégzõ munkacsoportot (a to-
vábbiakban: Munkacsoport).

2. §

A Munkacsoport feladata Magyarország megváltozott
biztonsági környezetére, a tömeges bevándorlásra és a terror-
veszély erõsödésére, valamint a Magyar Honvédség megvál-
tozott feladatrendszerére figyelemmel a Nemzeti Biztonsági
Stratégia felülvizsgálata és javaslat készítése ennek módosí-
tására soron kívül az érintett miniszterek részére.

3. §

(1) A Munkacsoport vezetõje a Honvédelmi Minisztéri-
um védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs he-
lyettes államtitkára.

(2) A Munkacsoport titkári teendõit, az ülések elõkészí-
tését a Munkacsoport vezetõje által a Honvédelmi Minisz-
térium állományából kijelölt személy látja el.

4. §

(1) A Munkacsoport tagja a Ksztv. 64. § (1) bekezdése
szerinti követelmények szerint

a) a honvédelmi miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,
c) a külgazdasági és külügyminiszter,
d) a belügyminiszter,

e) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,
f) az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója,
g) az Információs Hivatal fõigazgatója,
h) a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ

Központ fõigazgatója,
i) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója és
j) a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója

által kijelölt 1-1 fõ.
(2) A Munkacsoport tagját akadályoztatása esetén

az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetõje által kijelölt
személy helyettesíti.

5. §

A Munkacsoport ülésén állandó meghívottként részt ve-
het a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetõ-
je által kijelölt személy.

6. §

A Munkacsoport ülésén tanácskozási joggal részt ve-
hetnek a Munkacsoport vezetõje által kijelölt szakértõk,
valamint a Munkacsoport vezetõje által eseti jelleggel
meghívott személyek.

7. §

Az üléseket a Munkacsoport vezetõje a titkár útján hívja
össze.

8. §

A Munkacsoport mûködésének részletes szabályait
az ügyrendjében állapítja meg.

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2016. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi minister

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A honvédelmi miniszter
58/2016. (XI. 24.) HM

utasítása
a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával

kapcsolatos feladatok ellátásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, a Magyar
Honvédség személyi állományának lakástulajdon szerzése
érdekében pénzintézetektõl, pénzügyi vállalkozásoktól
felvett lakáscélú hitelek, kölcsönök okozta anyagi terhek
csökkentése érdekében, a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálatra, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezete-
ire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerv) terjed ki.

(2) Ahol ezen utasítás másként nem rendelkezik, az adó-
mentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának
szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a to-
vábbiakban: NGM rendelet) rendelkezéseit megfelelõen
kell alkalmazni.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
1. alkalmazott: a honvédelmi szervvel szolgálati, kor-

mányzati szolgálati, közalkalmazotti, munkavállalói jog-
viszonyban álló személy;

2. HM központi lakásgazdálkodási szerv: HM Vagyon-
felügyeleti Fõosztály;

3. HM központi pénzügyi és számviteli szerv: HM Véde-
lemgazdasági Hivatal;

4. lakáscélú támogatási szerv: HM Védelemgazdasági
Hivatal Lakáscélú Támogatási Osztály;

5. munkahelyi vezetõ:
a) a b)–d) alpontban foglalt kivétellel
aa) a honvédelmi szervvel szolgálati jogviszonyban álló

tagja esetén az állományilletékes parancsnok,

ab) a honvédelmi szervvel kormányzati szolgálati, köz-
alkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban álló tagja
esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója,

b) a HM fõosztályok alkalmazottai esetében a fõosztály-
vezetõ, a csoportfõnökségek alkalmazottai esetében a cso-
portfõnök,

c) a fõosztályvezetõk vonatkozásában a szakterületért
felelõs helyettes államtitkár, a csoportfõnökök vonatkozá-
sában a Honvéd Vezérkar fõnöke,

d) a helyettes államtitkár, a Honvéd Vezérkar fõnöke
vagy magasabb beosztást betöltõ alkalmazott esetében
a miniszter;

6. pénzintézeti lakáshitel: az NGM rendelet 6. § (2) be-
kezdésében meghatározott hitel- és kölcsönszerzõdés.

2. A támogatás feltételei

3. §

(1) Pénzintézeti lakáshitel elõ- vagy végtörlesztéséhez,
továbbá törlesztéséhez támogatás (a továbbiakban: támo-
gatás) akkor nyújtható, ha

a) a kérelmezõ folyamatosan, legalább 1 éve a honvé-
delmi szerv alkalmazottja,

b) a pénzintézeti lakáshitelt a kérelmezõ adósként vagy
adóstársként

ba) lakásvásárlási céllal,
bb) lakásépítési céllal vagy
bc) a ba) vagy bb) alpont szerinti céllal devizaelszámo-

lási alapú pénzintézeti lakáshitel forintelszámolási alapú
pénzintézeti hitellel történõ kiváltására
vette igénybe,

c) a kérelmezõ a pénzintézeti lakáshitellel megszerzett
lakásban (a továbbiakban: lakás) az NGM rendeletben
meghatározott tulajdoni hányadot szerzett,

d) a lakás szobaszáma nem haladja meg a személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Szja. tv.) 1. melléklet 9. pont 9.3. pont 9.3.4. alpontja
szerint meghatározott méltányolható lakásigényt (a továb-
biakban: méltányolható lakásigény),

e) a kérelmezõ ezen utasításban foglalt feltételek szerint
vállalja, hogy a honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti
jogviszonyát nem szünteti meg (a továbbiakban: alkalma-
zotti jogviszony fenntartás),

f) a kérelmezõ honvédelmi szerv alkalmazottjának mi-
nõsülõ házastársa, élettársa vagy vele egy háztartásban élõ
gyermeke e támogatás iránti kérelemmel nem él, és

g) a kérelmezõ támogatását a munkahelyi vezetõ java-
solja.

(2) Ha a kérelmezõ a lakásvásárlási vagy -építési pénz-
intézeti lakáshitelét devizaalapú kölcsön igénybevételével
egyenlítette ki, ez utóbbi kölcsönt a támogatás szempont-
jából az eredeti pénzintézeti lakáshitellel azonosnak kell
tekinteni.
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(3) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti hitelnek
kell tekinteni a külön jogszabály alapján forintosított,
az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti célú
pénzintézeti lakáshiteleket is.

(4) Nem nyújtható támogatás, ha a kérelmezõ
a) a honvédelmi szervtõl a lakásépítéshez, lakásbõvítés-

hez vagy lakásvásárláshoz vissza nem térítendõ juttatás-
ban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült,

b) olyan pénzintézeti lakáshitelre igényli a támogatást,
amelynek felhasználásával – a pályázati úton elidegenített
lakás kivételével – HM rendelkezésû lakást vásárolt meg,

c) lakáslízinghez a honvédelmi szervtõl támogatásban
részesül,

d) büntetõ-, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás vagy
alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló el-
járás alatt áll, vagy

e) támogatása az Szja. tv. alapján adókötelesnek minõ-
sülne.

3. Az igénylés és az elbírálás rendje

4. §

(1) Pénzintézeti lakáshitel támogatására évente egy al-
kalommal, kérelem alapján kerülhet sor.

(2) A kérelem akkor fogadható el, ha az az 1. melléklet
szerinti igénylõlapon (a továbbiakban: igénylés) került be-
nyújtásra.

(3) Az igényléshez csatoltatni kell:
a) a kérelmezõnek a pénzintézeti lakáshitel révén vásá-

rolt vagy épített lakáson a vásárláskor vagy építéskor
az NGM rendelet szerinti arányú tulajdonjogának vagy tu-
lajdoni hányadának megszerzését igazoló okiratokat, így
különösen az adásvételi vagy építési szerzõdés, a tulajdon-
jog bejegyzésérõl szóló döntés vagy tulajdoni lap másola-
tát,

b) ha a méltányolható lakásigény megállapítása olyan
együttköltözõ, együttlakó hozzátartozók lakáshasználatá-
nak igazolásától függ, akik a lakásnak nem tulajdonosai, a
lakást illetõen az õ lakóhelyüket vagy tartózkodási helyü-
ket igazoló okirat (lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
másolatát, ha a pénzintézeti lakáshitelbõl vásárolt vagy
épített lakásról a jelzálogjog másik lakóingatlanra került
átterhelésre, annak igazolását is, hogy az elõbbi lakást a
kérelmezõ, illetve az együttköltözõ, együttlakó hozzátar-
tozók jogszerûen használták,

c) ha az az a) pont szerinti okiratokból az nem állapítha-
tó meg, a méltányolható lakásigénynek való megfelelõsé-
get alátámasztó egyéb okiratokat, ideértve a Magyar Ál-
lamkincstár vagy hitelintézet által kiállított igazolást is,

d) a pénzintézeti lakáshitelre – ideértve az azt kiváltó
devizaelszámolási alapú, valamint a devizaelszámolási
alapú hitelt kiváltó forintelszámolási alapú pénzintézeti
kölcsönszerzõdést is – vonatkozó szerzõdés másolati pél-
dányát, és

e) ha az NGM rendelet egyéb, az a)–d) ponton túl egyéb
okirat megküldését is elrendeli, ezen okiratokat.

(4) Az igénylés, a 12. §-ban foglalt kivétellel, a HM vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár tárgyévben
kibocsátott közleményében megjelölt, legfeljebb 2 hóna-
pig tartó idõszakban (a továbbiakban: igénylési idõszak)
fogadható be.

(5) A munkahelyi vezetõ útján benyújtott igénylést a la-
káscélú támogatási szerv fogadja be. Az igénylés benyúj-
tása során a 3. § (4) bekezdés d) pontjáról a kérelmezõ állo-
mányilletékes személyügyi szerve az igénylés záradékolá-
sával nyilatkozik.

(6) A lakáscélú támogatási szerv az igénylést a beérke-
zését követõ 3 munkanapon belül nyilvántartásba veszi és
megvizsgálja. Ha a kérelem hiánytalan, úgy az igénylést a
(7) bekezdés szerinti kategóriába sorolja. Az elbírálásra
nem alkalmas igénylés esetén a lakáscélú támogatási szerv
legfeljebb 10 napos jogvesztõ határidõvel felszólítja a ké-
relmezõt a hiánypótlásra.

(7) A lakáscélú támogatási szerv a hiánypótlásra nem
szoruló igénylést, ha a kérelmezõ a honvédelmi szerv

a) legénységi vagy altiszti állományú tagja, I. kategóriába,
b) kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy

munkavállalói jogviszonyban álló tagja, amennyiben az
egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a havi nettó
100 000 Ft-ot, II. kategóriába,

c) tiszti állományú tagja vagy kormányzati szolgálati,
közalkalmazotti vagy munkavállaló jogviszonyban álló
tagja, amennyiben az egy fõre esõ jövedelem meghaladja a
b) pontban meghatározott összeget, III. kategóriába
sorolja.

5. §

(1) A lakáscélú támogatási szerv elutasítja az igénylés
teljesítését, ha

a) a 3. § (1) bekezdésben foglalt együttes feltételek nem
állnak fenn, és azok nem is pótolhatóak,

b) a 3. § (4) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamely
kizáró ok áll fenn,

c) az igénylõ a 4. § (6) bekezdés szerinti hiánypótlási
határidõt elmulasztja, vagy

d) az igénylés a 4. § (4) bekezdésben foglalt határidõ
elõtt, illetve után került benyújtásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésrõl a kérelmezõt és a
munkahelyi vezetõjét írásban kell tájékoztatni.

4. A támogatási összeg megállapítása

6. §

(1) A lakáscélú támogatási szerv a támogatási keretnek
a besorolt igénylések számával való elosztásával támoga-
tási alapösszeget képez.
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(2) Amennyiben az egy igénylõre esõ támogatási alap-
összeg nem éri el a 100 000 Ft-ot, azt a III. kategóriába so-
rolt igénylések figyelmen kívül hagyásával és teljesítésé-
nek mellõzésével újra kell számítani.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint újraszámolt, egy
igénylõre esõ támogatási alapösszeg sem éri el a
100 000 Ft-ot, a támogatásnyújtás során a II. kategóriába
sorolt igényléseket is figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Az egy igénylõ részére nyújtható támogatás összege
az (1)–(3) bekezdés szerint számított összeg, amely azon-
ban nem haladhatja meg a lakáscélú támogatás adómente-
sen nyújtható felsõ határát.

(5) Az egy fõ részére nyújtható tárgyévi támogatás
összege nem haladhatja meg az 500 000 Ft-ot.

7. §

(1) A lakáscélú támogatási szerv a 6. § szerint kiszámí-
tott, egy fõre jutó támogatás összegére irányuló javaslatát
indokolással, a támogatási keret összegének és összetéte-
lének megjelölésével, továbbá a besorolt igénylések szá-
mának bemutatásával együtt a HM központi pénzügyi és
számviteli szerv vezetõje útján terjeszti elõ a HM központi
lakásgazdálkodási szerv vezetõje részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a HM központi
pénzügyi és számviteli szerv, a 12. §-ban foglalt kivétellel,
az igénylési idõszak záró napját követõ hónap utolsó nap-
jáig terjeszti elõ.

(3) A lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásá-
ra vonatkozó elõterjesztést a miniszternek döntésre a HM
központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a (2) bekezdés
szerinti javaslat beérkezését követõ 3 munkanapon belül
terjeszti fel szolgálati úton. Ha a támogatási keret ezen uta-
sítás szerinti támogatás felhasználására irányuló egyéb
döntést is igényel, az elõterjesztésben a HM központi la-
kásgazdálkodási szerv e döntés meghozatalát is kezdemé-
nyezi.

(4) A miniszter a döntését közlemény formájában hozza
meg. A miniszteri közlemény tartalmazza:

a) a támogatási keret összegét,
b) a támogatásra irányuló besorolt igénylések számát,

állományviszony szerinti összetételét és kategóriánkénti
bontását,

c) az egy fõre esõ támogatás összegét, kiszámításának
módját,

d) a támogatásban részesíthetõ, illetve abban nem része-
síthetõ kérelmezõk körét,

e) intézkedést a támogatás folyósításával kapcsolatos
feladatok ellátására és

f) egyéb, a támogatás folyósításával összefüggõ lénye-
ges információkat.

(5) A (4) bekezdés a) pontjában szereplõ összeget a mi-
niszteri közlemény aláírását követõen zároltnak, kizárólag
a támogatásban részesíthetõ kérelmezõk igénylésének fel-
használására fordítható forrásnak kell tekinteni.

5. A támogatás folyósítása

8. §

(1) A 7. § (5) bekezdés szerinti közlemény alapján a la-
káscélú támogatási szerv haladéktalanul gondoskodik az
igénylések adómentességi feltételeknek való megfelelõsé-
gi vizsgálatáról. Ha megállapítást nyert, hogy a támogatás
folyósítása, ideértve az (5) és (6) bekezdésben foglalt ese-
teket is, adóköteles lenne, a lakáscélú támogatási szerv az
igénylés teljesítését elutasítja. Az adómentesen támogat-
ható igénylések esetében a lakáscélú támogatási szerv
megkezdi a támogatás folyósítása iránti pénzintézeti eljá-
rást.

(2) A támogatásban részesülõkkel a lakáscélú támogatá-
si szerv a 2. melléklet szerinti támogatási megállapodást
köti meg. Ha az elõ- vagy végtörlesztéshez szükséges a
pénzintézeti lakáshitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi
vállalkozás hozzájárulása is, akkor a támogatási szerzõdés
csak a hozzájárulás igazolását követõen köthetõ meg.

(3) Ha a támogatási szerzõdés alapján a támogatás köz-
vetlenül a pénzintézeti lakáshitel számlára kerül átutalás-
ra, a felhasználást elegendõ a támogatás folyósításáról
szóló okirattal igazolni.

(4) A támogatás ezen utasítás szerinti felhasználásáról
szóló igazolás benyújtására legfeljebb a támogatás folyó-
sításától számított 3 hónapos határidõ állapítható meg,
amely egy esetben, kérelemre további 1 hónappal meg-
hosszabbítható, de a megállapított hiánypótlási határidõ ez
esetben sem haladhatja meg az NGM rendeletben foglalt
igazolási határidõt.

(5) Ha az igénylõ a honvédelmi szervtõl ezen utasítás
célja vagy más munkáltatótól az Szja. tv.-ben meghatáro-
zott lakáscélra az igénylésben megjelölt ingatlanra vissza
nem térítendõ támogatásban részesült, a részére nyújtandó
támogatás összegét az adómentesen nyújtható különbözet
összegéig kell csökkenteni. Ha a csökkentett támogatási
összeg nem érné el az 50 000 Ft-ot, a támogatási szerzõdés
nem köthetõ meg, és a támogatás nem nyújtható.

(6) Ha a tárgyévi egy fõre esõ támogatás meghaladja a
támogatottnak a pénzintézeti lakáshitelébõl fennálló tõke-
tartozásának az összegét, a támogatást e tõketartozás
összegéig kell csökkenteni. Ha a csökkentett támogatási
összeg nem érné el az 50 000 Ft-ot, a támogatási szerzõdés
nem köthetõ meg, és a támogatás nem nyújtható.

(7) A támogatási szerzõdésben az alkalmazotti jogvi-
szony fenntartást úgy kell meghatározni, hogy amennyi-
ben a támogatás összege nem haladja meg a 300 000 Ft-ot,
az 1 évre, amennyiben a támogatás 300 000 Ft-ot megha-
ladja, 2 évre szól.

(8) Ha a támogatott határozott idõtartamra szóló alkal-
mazotti jogviszonya a (7) bekezdés szerinti alkalmazotti
jogviszony fenntartás elõtt, a határozott idõtartam lejártá-
val megszûnne, a támogatási szerzõdés azzal a feltétellel
köthetõ meg, ha a kérelmezõ a Honvédelmi Minisztérium
által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggõ feladatok
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ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás (a továb-
biakban: Lut.) 3. § szerinti formában kiállított, legalább
a (7) bekezdés szerinti megállapított idõtartamig szóló al-
kalmazotti jogviszony meghosszabbítására irányuló válla-
lást is benyújtja.

(9) Az alkalmazotti jogviszony fenntartás megszegését
a támogatási szerzõdés megszegéseként kell kezelni.
Az alkalmazotti jogviszony fenntartás megszegése esetén
a visszafizetésre azon támogatások vonatkozásában kell
intézkedni, amelyekre a támogatottat a vállalása még köte-
lezi. A visszafizetési kötelezettséget a támogatási szerzõ-
désben a vállalt, de alkalmazotti jogviszonyban el nem töl-
tött idõ alapján, le nem töltött hónaponként kell kikötni.

(10) A támogatási szerzõdés megszegése esetén, a (9)
bekezdésben foglalt kivétellel, a nyújtott támogatás teljes
összegének visszafizetésére kell intézkedni.

(11) A támogatási szerzõdés megsértése esetén a honvé-
delmi szervet jogszabály alapján megilletõ késedelmi ka-
matot, illetve felmerülõ költségek – ideértve a honvédelmi
szerv részére keletkezett adó- és járulékterheket is – meg-
térítését is követelni kell.

(12) A támogatás lakossági folyószámlára nem folyósít-
ható.

(13) A támogatás folyósítására, illetve a visszafizetésé-
vel kapcsolatos pénzforgalomra egyebekben a Honvédel-
mi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról
szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendeletnek a lakáscélú
munkáltatói kölcsön folyósítására vonatkozó rendelkezé-
sek az irányadók.

(14) Ha a támogatás folyósításával kapcsolatban honvé-
delmi szerv pénzintézettel megállapodást kötött, úgy a fo-
lyósításra e megállapodást is alkalmazni kell.

(15) A támogatási szerzõdés egy példányát fel kell fek-
tetni a támogatott személyügyi anyaggyûjtõjébe.

6. A támogatás forrásai

9. §

(1) A támogatás forrását
a) elsõsorban a munkáltatói kölcsönök törlesztésébõl

befolyó bevételeknek a külön jogszabály szerint benyúj-
tott lakáscélú munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendõ
juttatás és egyszeri pénzbeli támogatás iránti igénylések
fedezetét meghaladó bevételrész,

b) másodsorban a HM rendelkezésû lakások elidegení-
tésébõl származó bevételeknek e célra felhasználható há-
nyada és

c) a tárgyévre elõirányzott támogatási elõirányzat
képezi.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti bevétel fel-
használására vonatkozó javaslat és döntés meghozatalára
ezen utasításon túl a Lut., valamint a Honvédelmi Minisz-
térium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek
elidegenítésével összefüggõ feladatok ellátásáról szóló

49/2014. (VII. 28.) HM utasítás vonatkozó szabályait
megfelelõen kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl más elõirányzat
maradványából származó elõirányzat is felhasználható a
támogatás forrásaként, melyre a HM Védelemgazdasági
Hivatal a HM központi lakásgazdálkodási szerv bevonásá-
val tesz javaslatot.

7. Vegyes rendelkezések

10. §

(1) A támogatás adóbevallását illetõen a külön jogsza-
bály alapján nyújtott lakáscélú vissza nem térítendõ jutta-
tás, egyszeri pénzbeli támogatás munkáltatói bevallására
irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõtartamot il-
letõen a honvédelmi szervnél eltöltött különbözõ, egymást
közvetlenül követõ alkalmazotti jogviszonyokat egybe
kell számítani.

(3) Ha a kérelmezõ honvédelmi szervtõl korábban már
részesült ezen utasítás szerinti támogatásban, és tárgyév-
ben is ugyanazon lakásra fennálló pénzintézeti lakáshitel
támogatására nyújtja be az igénylését, a korábban a lakás-
célú támogatási szervhez beérkezett okiratok ismételt be-
nyújtása mellõzhetõ azzal, ha a kérelmezõ büntetõjogi fe-
lelõssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a korábbiak-
hoz képest változás nem történt. A lakáscélú támogatási
szerv ez esetben ellenõrzésképpen is kérheti az igénylés-
ben jelzett tények, körülmények igazolását. Amennyiben
a kérelmezõ ezt határidõre nem teljesíti, az esetben ezen
utasítás hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint kell el-
járni.

(4) Ha a támogatott alkalmazotti jogviszonya az általa
támogatási szerzõdésben foglalt idõtartam elõtt szûnik
meg, úgy e tényrõl az állományilletékes személyügyi szerv
a személyügyi okmányok megküldésével egyidejûleg
10 munkanapon belül értesíti a lakáscélú támogatási szer-
vet.

(5) Ha a támogatott a támogatásban többször is része-
sült, a támogatási szerzõdésekben megállapított egyes al-
kalmazotti jogviszony fenntartások idõtartamát össze kell
adni, és a honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti jog-
viszony fenntartására ekként kell a támogatási szerzõdés-
ben kötelezni.

(6) A 4. § (7) bekezdés b) pontja szerinti egy fõre esõ jö-
vedelmet a kérelmezõ és a vele egy háztartásban élõ sze-
mélyek együttes jövedelme és száma alapján kell meghatá-
rozni, függetlenül attól, hogy az együtt lakó személyt
a méltányolható lakásigény szempontjából figyelembe
kell-e venni.

(7) A kötelezõen alkalmazandó nyomtatványokat a HM
központi szerv vezetõje intézkedésben ideiglenes jelleggel
közzéteheti.
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11. §

(1) A lakáscélú támogatási szerv az ezen utasítás szerin-
ti nyújtott támogatásokról a 3. melléklet szerinti tartalom-
mal vezet elektronikus nyilvántartást.

(2) A nyilvántartást a lakáscélú támogatási szerv fél-
évente, a tárgyidõszakot követõ hónap 15. napjáig küldi
meg a HM központi lakásgazdálkodási szerv részére.

8. Átmeneti rendelkezések

12. §

(1) A 2016. évi igénylésekre ezen utasítás rendelkezése-
it az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ezen utasítás hatálybalépésének napjától a 2016. de-
cember 31-ig benyújtott igénylés fogadható be.

(3) A 7. § (2) bekezdés szerinti javaslatot 2017. január
31-ig kell elõterjeszteni.

(4) A 2016. december 6-án rendelkezésre álló, 9. § (1) be-
kezdés a) pont szerinti bevételrész egészét a (2) bekezdés
szerinti benyújtott igénylések teljesítésére kell fordítani.

9. Záró rendelkezés

13. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 58/2016. (XI. 24.) HM utasításhoz
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2. melléklet az 58/2016. (XI. 24.) HM utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS

Amely létrejött

egyrészrõl a Magyar Honvédség – a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátá-
sáról szóló 58/2016. (XI. 24.) HM utasítás 8. § (2) bek. alapján – képviseli: ……………………………………………,
HM Védelemgazdasági Hivatal lakáscélú támogatási osztályvezetõ mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),

másrészrõl
……………………………………………………………………………………………………………… (név, rf.)
(születési név: …………………………………………………, szül. hely, idõ: ……………………………………,

anyja neve: ………………………………………………………, személyi azonosító: …………………………………,
lakcím: ……………………………………………………………………, adóazonosító jel: …………………………,
KGIR azonosító: …………………………) mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), együttesen
Felek között az aluljegyzett helyen, idõpontban, a következõ feltételekkel.

1. Jelen megállapodás célja – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)
1. számú melléklete, valamint az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014.
(IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján – a Kedvezményezett 2. pontban meghatározott lakáscé-
lú pénzintézeti hitelének törlesztési támogatása (a továbbiakban: támogatás).

2. A támogatás a Kedvezményezett által adósként/adóstársként a(z) …………………………………………………
pénzintézettõl a(z) ………………………………… nyt. számú megállapodással felvett lakásvásárlási/lakásépítési/de-
vizalapú lakásépítési, -vásárlási hitelt kiváltó forintalapú pénzintézeti hitel1 elõtörlesztésére/hiteltörlesztésére2 használ-
ható fel.

3. A támogatásnak a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
58/2016. (XI. 24.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) alapján megállapított összege ……………… Ft, azaz
………………………………………………… forint.

4. A Munkáltató a támogatás összegét legkésõbb a jelen Szerzõdés megkötésétõl számított ………… munkanapon
belül utalja át a Kedvezményezett ……………………………………………………………… hitelintézetnél vezetett
……………………………… számú fizetési vagy hitelszámlájára/a Kedvezményezett javára a hitelt nyújtó hitelintézet
törlesztéshez használt központi ……………………………………… számú elszámoló számlájára3.

5. A Munkáltató jelen Szerzõdés megkötésével egyidejûleg nyilatkozik, hogy a támogatás adómentességének feltéte-
leit megvizsgálta, és megállapította, hogy

– a munkáltatói támogatással érintett ……………………………………………… szám alatti ………… szobás lakás
az együtt költözõ (lakó) ……… fõre tekintettel nem haladja meg az Szja. tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpont
9.3.4. pontja szerint meghatározott méltányolható lakásigényt, továbbá

– a támogatás összege nem haladja meg az Szja. tv. 1. számú melléklet 2.7. pontja szerint nyújtható összeg mértékét.

1 A megfelelõ rész alkalmazandó!
2 A megfelelõ rész alkalmazandó!
3 A megfelelõ rész alkalmazandó! Amennyiben azonban a Honvédelmi Minisztérium hitelintézettel folyósítási szerzõdést köt, és aszerint csak a hitelnyújtó

részére lehetséges átutalni, az esetben ez a rendelkezés az irányadó.
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6. A Munkáltató kijelenti, hogy a támogatást hitelintézet útján folyósítja, amelynek módjáról a Kedvezményezettet
elõzetesen tájékoztatta.

7. A Kedvezményezett jelen Szerzõdés aláírásával vállalja, hogy a honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti jogviszonyát
……… év …… hó …… napjáig4 nem szünteti meg./Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a ……… év …… hó
…… napjáig szóló határozott idõtartamú alkalmazotti jogviszonyának legalább ……… év …… hó …… napjáig szóló
meghosszabbítását kezdeményezte az állományilletékes honvédelmi szervnél azzal, hogy az alkalmazotti jogviszonyát
eddig az idõpontig nem szünteti meg. A Felek rögzítik, hogy ha az állományilletékes vagy más honvédelmi szerv a Ked-
vezményezett alkalmazotti jogviszonyát addig nem hosszabbítja meg, az nem minõsül a Kedvezményezett által vállalt
kötelezettség megszegésének.5

A Felek rögzítik, hogy az egyes alkalmazotti jogviszonyok közötti áthelyezés a Munkáltatónál nem minõsül a Ked-
vezményezett által vállalt kötelezettség megszegésének.

8. A Kedvezményezett a szerzõdésszerû felhasználást a támogatás átutalásától számított három hónapon belül, a pénz-
intézet által kiállított igazolás eredeti példányának benyújtásával köteles igazolni.

9. A Munkáltató jelen Szerzõdést felmondhatja, ha a Kedvezményezett
a) a támogatás felhasználásának igazolására vonatkozó 8. pont szerinti kötelezettségét megszegi,
b) a támogatást nem az Szja. tv.-nek, az NGM rendeletnek vagy jelen Szerzõdésnek megfelelõen használja fel,
c) a támogatási szerzõdésben foglaltakat egyéb módon megszegi, vagy a támogatásra nem jóhiszemû módon, így kü-

lönösen valótlan adatok felhasználásával tett szert,
d) a Munkáltatónál fennálló alkalmazotti jogviszonyának fenntartására vonatkozó, 7. pontban foglalt kötelezettségét

megszegi.

10. Jelen Szerzõdés 9. pont szerinti felmondása esetén a Munkáltató a támogatás összegét 1 hónapos határidõvel jogo-
sult visszakövetelni a következõk szerint:

a) ha a felmondásra a 9. pont a), b) vagy c) alpontjában foglalt okból kerül sor, a Kedvezményezett a részére folyósított
támogatás teljes összegét köteles visszafizetni,

b) ha a felmondásra a 9. pont d) alpontjában foglalt okból kerül sor, a Kedvezményezett a részére folyósított támogatás
e Szerzõdésben vállalt, de alkalmazotti jogviszonyban el nem töltött idõ alapján, a le nem töltött hónapokra esõ részét kö-
teles visszafizetni.

Ha a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a nyitva álló határidõn belül nem teljesíti, a Munkáltató a kése-
delembe esés napjától a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi
kamatot számít fel, valamint a Kedvezményezettel szemben érvényesíti a követelés visszafizetésével és behajtásával, to-
vábbá, amennyiben a Munkáltató számára adókötelezettséget keletkeztetett, ez utóbbival kapcsolatban felmerülõ költsé-
geit is.

11. A Kedvezményezett jelen Szerzõdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerzõdésben szereplõ adatait
a Munkáltató vagy megbízottja a támogatásnyújtással összefüggésben kezelje, azokat a támogatásnyújtás ellenõrzéséért
felelõs szervek rendelkezésére bocsássa.

12. Jelen Szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szja. tv., az NGM rendelet irányadó.

13. Jelen Szerzõdés 4 példányban készült, és mindegyik példány …… lapból áll.

4 Összegtõl függõen. Lásd: HM utasítás 8. § (7) bekezdés. Többször igénybe vett támogatás esetén megfelelõen kell alkalmazni a HM utasítás 10. § (5) be-
kezdését is, miszerint: „Ha a támogatott a támogatásban többször is részesült, a támogatási szerzõdésekben megállapított egyes alkalmazotti jogviszony fenn-
tartások idõtartamát össze kell adni, s a honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti jogviszony fenntartására ekként kell a támogatási szerzõdésben kötelezni.”

5 Ezt a rendelkezést csak a HM utasítás 8. § (8) bekezdésében foglalt esetben kell alkalmazni.
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14. Jelen Szerzõdést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezõt írják alá.

15. Jelen Szerzõdés az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerzõdést nem ugyanazon a napon írják alá,
a hatálybalépés napja a késõbb megtett aláírás napja.

…………………, …. év …. hó … napján. …………………, …. év …. hó … napján.

………………………………………………
név

(Munkáltató képviseletében)

………………………………………………
név

(Kedvezményezett)

Készült: 4 példányban
Egy példány: lap
Ugyintéz?:
Kapják:
1. sz. pld. Kedvezményezett
2. sz. pld. Folyósító hitelintézet
3. sz. pld. Állományilletékes szü-i szerv (pk. útján)
4. sz. pld. Munkáltató

3. melléklet az 58/2016. (XI. 24.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
LAKÁSCÉLÚ PÉNZINTÉZETI HITELTÖRLESZTÉS TÁMOGATÁSBAN

RESZESÜLTEKRÕL

Folyószám Támogatás éve Név (rf.) Állományviszony
Besorolási
kategória

Folyósított
támogatás összege Támogatási cél1

1 „Vásárlási” vagy „építési” vagy „devizahitelt kiváltó hitel” megjegyzést kell szerepeltetni.
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A honvédelmi miniszter
59/2016. (XII. 7.) HM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ
gazdálkodás szabályairól és a költségvetési

támogatások biztosításának egyes kérdéseirõl szóló
14/2015. (IV. 30.) HM utasítás

módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálko-
dás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosítá-
sának egyes kérdéseirõl szóló 14/2015. (IV. 30.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. § (1) Az elõirányzatok terhére nyújtott támogatások
szakmai összehangolása érdekében létrehozott monitoring
rendszer részére az – Áht. 56/C. §-a szerinti – adatszolgál-
tatást a gazdálkodó szervezet végzi.

(2) Amennyiben a 4. melléklet szerinti utalványren-
deleten az utalványozó az (1) bekezdés szerinti adat-
szolgáltatási kötelezettségének teljesítését nem igazolja,
a HM VGH – az Áht. 56/B. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel – a kifizetést nem teljesíti.”

2. §

Az Utasítás 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A pályázati kiírásnak az Ávr. 66. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell

a) a pályázat kódszámát,
b) civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetén

a költségvetési támogatásnak a pályázó általános mûkö-
dési költségeire fordítható része mértékét és

c) a pályázatok objektív elbírálásához kialakított szem-
pont- és ahhoz kapcsolódó pontrendszert.”

3. §

Az Utasítás 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontrend-
szer elemei a következõk:

a) tartalmi szempontok:
aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,
ab) a projekt megvalósíthatósága és
ac) szakmai színvonal,
b) hatékonysági szempontok:
ba) civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetén

az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,
bb) civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetén

az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a honvédelem
és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) társadalmi
beágyazottságának növelése és

bc) társadalmi hasznosság,
c) költségvetési szempontok:
ca) költséghatékonyság és
cb) önrész nagysága, valamint
d) a pályázóval kapcsolatos információk:
da) civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetén

szakmai referenciák,
db) a támogatásból megvalósítani kívánt feladatba be-

vont civil önkéntes munkaerõ nagysága és
dc) együttmûködések más szervezetekkel.”

4. §

Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Az Utasítás 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

Az Utasítás 4. mellékletében az „54/B. §” szövegrész
helyébe az „56/C. §” szöveg lép.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 59/2016. (XII. 7.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 14/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
az elõirányzatokkal történõ gazdálkodásra kijelölt honvédelmi szervezetekrõl

A B C D E F

1. Cím
Al-
cím

Jogcím-
csoport

Jog-
cím

Elõirányzat megnevezése Gazdálkodó szervezet

2. 8 2 1

NATO és EU felajánlás alapján
kialakításra kerülõ készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle
Group és DCM)

HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH)

3. 8 2 3 6
Honvédelem érdekében tevékenykedõ
civil szervezetek pályázati támogatása

HM Társadalmi Kapcsolatokat
Koordináló Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKKF)

4. 8 2 3 19
Honvédelem érdekében tevékenykedõ
civil szervezetek támogatása HM TKKF

5. 8 2 4 1
I. világháborús hadisírok és
emlékmûvek felújításának pályázati
támogatása

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(a továbbiakban: HM HIM)

6. 8 2 4 2
Civil szervezetek hadisírgondozással
kapcsolatos tevékenységének pályázati
támogatása

HM HIM

7 8 2 4 3
Civil szervezetek hadisírgondozással,
hadisírkutatással kapcsolatos
tevékenységének támogatása

HM HIM

8. 8 2 5
Nonprofit korlátolt felelõsségû
társaságok támogatása HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály

9. 8 2 15 Nemzetközi kártérítés HM Jogi Fõosztály

10. 8 2 25
Hozzájárulás a NATO Biztonsági
Beruházási Programjához HM VGH

11. 8 2 39 1
Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása HM TKKF

12. 8 2 39 2
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által
ellátott feladatok támogatása

Honvéd Vezérkar Személyzeti
Csoportfõnökség

13. 8 2 39 3
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló
törvényt végrehajtó közalapítványhoz HM TKKF

14. 8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VGH

15. 8 2 40 2
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz HM VGH

16. 8 3 Fejezeti stabilitási tartalék

”
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2. melléklet az 59/2016. (XII. 7.) HM utasításhoz

„3. melléklet a 14/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. A pályázó adatai
II. A pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz.: Hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz.: A pályázó képviseletére jogosult személy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által

ellenjegyzett aláírásmintájának hiteles másolata
3. sz.: Saját forrás pályázati kiírásban történõ elõírása esetén a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata

a pályázó fizetõképességérõl
4. sz.: Nyilatkozat

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó neve

székhelye

postacíme

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)

3. A pályázót nyilvántartásba vevõ bíróság megnevezése és a nyilvántartásba
vételrõl rendelkezõ végzés száma (csak a civil szervezetek töltik ki)

4. A pályázó bankszámlaszáma
(saját), számlavezetõ bank neve

5. A pályázó statisztikai száma

6. A pályázó hivatalos,
kötelezettségvállalásra jogosult
képviselõjének

neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

7. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e
HM által kiírt pályázatot?

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

(A pályázati kiírásban meghatározottak szerint.)

III. KÖLTSÉGVETÉS

A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni
kell:

a) a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b) a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerõ meghatá-

rozását %-os formában csak civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetén;
c) az igényelt támogatási összeg felosztását az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d) a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán túl-

menõen tartalmaznia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.

IV. MELLÉKLETEK

NYILATKOZAT

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,

a pályázat tárgya és az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3. Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll jogerõs végzéssel elrendelt végelszámolás, felszá-

molás alatt, ellene jogerõs végzéssel elrendelt csõdeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meg-
határozott eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási
szerzõdés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.

4. Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.

5. A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6. A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

20… ………………………… hó …… nap

…………………………………
cégszerû aláírás”
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A honvédelmi miniszter
60/2016. (XII. 7.) HM

utasítása
az egyes beosztásokban megállapítható

munkaerõ-piaci pótlékról szóló
34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján és a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dés f) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerõ-
piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) a következõ 5/B. és 5/C. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján az utasítás-
ban elõírt feltételeknek való megfelelés idõtartamára, de
legfeljebb a 2016. június 1. és 2016. december 31. közötti
idõszakra munkaerõ-piaci pótlékra jogosult az állomány
tagja, ha

a) az egészségügyi munkakörcsaládba tartozó munka-
köri azonosító kódú szolgálati beosztást tölt be,

b) nem tartozik az R. 48. § (1) bekezdése vagy 48/B. §
(1) bekezdése hatálya alá, és

c) szolgálati beosztásából eredõ feladatvégzése során
egészségügyi tevékenységet végez.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti munkaerõ-pi-
aci pótlékra az állomány tagja

a) a Hjt. 61. § (5) bekezdése szerinti idõtartamra,
b) a Hjt. 65. §-a és a 66. §-a szerinti felmentési idõre

vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés

idõtartamára.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkaerõ-piaci pótlék havi

összegét
a) 2016. június 1-jétõl 2016. augusztus 31-éig – a betöl-

tött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának
alapulvételével, egészségügyi munkakör-csoportok sze-
rinti bontásban – a 3. mellékletben foglalt táblázat
B–D oszlopa szerinti összeg,

b) 2016. szeptember 1-jétõl az a) pont szerinti összeg és
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dol-
gozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ah-
hoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
2016. szeptember 1-jén hatályos 3. melléklete szerinti
– az állomány tagjának betöltött egészségügyi szolgálati

beosztása alapján beazonosított közalkalmazotti besoro-
lása szerint figyelembe vett – bérkiegészítés összegének
együttes összege
határozza meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a betöltött egészség-
ügyi szolgálati beosztás egészségügyi munkakör-csoport-
ba sorolását, illetve beazonosított közalkalmazotti besoro-
lást a 4. melléklet, valamint az egyes egészségügyi dolgo-
zók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnö-
velésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet 2016. szeptember 1-jén hatályos
1. §-a figyelembevételével kell elvégezni.

(5) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagjának be-
azonosított közalkalmazotti besorolása megváltozik, a ré-
szére korábban az (1) bekezdés alapján munkaerõ-piaci
pótlék címén megállapított összeget a változás napjával fe-
lül kell vizsgálni.

(6) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagja kikerül
az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyi körbõl, akkor
az (1) bekezdés szerinti munkaerõ-piaci pótlékra a továb-
biakban már nem lesz jogosult.

(7) Az állományilletékes honvédségi szervezet napra-
kész nyilvántartást vezet az (1) bekezdés alapján pótlékra
jogosító egészségügyi szolgálati beosztásokról. A nyil-
vántartás tartalmazza a szolgálati beosztás megnevezését,
a beosztás azonosítóját, a beosztás rendszeresített rendfo-
kozatát, besorolási osztályt vagy kategóriát, az egészség-
ügyi munkakör-csoport szerinti besorolását, a beosztást
betöltõ állomány tagja nevét, viselt rendfokozatát, sze-
mélyügyi törzsszámát, valamint a beazonosított közalkal-
mazotti besorolását.

5/C. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján az utasítás-
ban elõírt feltételeknek való megfelelés idõtartamára, de
legfeljebb a 2016. június 1. és 2016. december 31. közötti
idõszakra munkaerõ-piaci pótlékra jogosult az állomány
R. 48. § (1) bekezdése vagy 48/B. § (1) bekezdés hatálya
alá tartozó tagja, ha a részére folyósított egészségügyi dol-
gozók kiegészítõ illetmény összege nem éri el a betöltött
egészségügyi szolgálati beosztás rendszeresített rendfoko-
zatához a 3. mellékletben foglalt táblázat B–D oszlopa
szerinti megfelelõ egészségügyi munkakör-csoportba
sorolása szerinti munkaerõ-piaci pótlék összegét.

(2) Az állomány (1) bekezdés szerinti tagjára az 5/B. §
(2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munka-
erõ-piaci pótlék havi összege megegyezik a betöltött szol-
gálati beosztás rendszeresített rendfokozatához a 3. mel-
lékletben foglalt táblázat B–D oszlopa szerinti megfelelõ
egészségügyi munkakör-csoportba sorolás szerinti összeg-
nek az állomány tagja részére megállapított egészségügyi
dolgozók kiegészítõ illetménnyel csökkentett összegével.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti összeg nem éri el
az 1000 Ft-ot, az állomány (1) bekezdés szerinti tagja
a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen munkaerõ-piaci
pótlékra nem jogosult.”
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2. §

Az Ut. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az utasításnak az egyes beosztásokban megálla-

pítható munkaerõ-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.)
HM utasítás módosításáról szóló 60/2016. (XII. 7.) HM
utasítással (a továbbiakban: Mód2.) megállapított 5/B. és
5/C. §-át az állomány Mód2. hatálybalépésének napján le-
mondási vagy felmentési idejét nem töltõ tagja esetében
2016. június 1-jétõl kell alkalmazni, és az így megállapí-
tott, visszamenõlegesen esedékessé váló munkaerõ-piaci
pótlékot legkésõbb a Mód2. hatálybalépését követõ
hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultnak kifi-
zetni.”

3. §

(1) Az Ut. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egé-
szül ki.

(2) Az Ut. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egé-
szül ki.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 60/2016. (XII. 7.) HM utasításhoz

„3. melléklet a 34/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

Az egészségügyi szakbeosztást betöltõk munkaerõ-piaci pótlékának összege

A B C D E

1
A betöltött szolgálati beosztás
rendszeresített rendfokozata

A munkaerõ-piaci pótlék havi összege egészségügyi munkakör-csoportok szerinti bontásban (Ft)

2
Orvosi

munkakörök

Egészségügyi
szakdolgozói és egyes

egészségügyben
dolgozói munkakörök

Egyéb felsõfokú
végzettséggel betölthetõ

munkakörök

Gyógyszerészi
munkakörök

3 közkatona – 14 000 – –

4 õrvezetõ – 14 000 – –

5 tizedes – 14 000 – –

6 szakaszvezetõ – 24 000 – –

7 õrmester – 24 000 – –

8 törzsõrmester – 24 000 – –

9 fõtörzsõrmester – 34 000 – –

10 zászlós – 34 000 – –

11 törzszászlós – 34 000 – –

12 fõtörzszászlós – 34 000 – –

13 hadnagy – 35 000 41 435 –

14 fõhadnagy 100 000 41 000 41 435 –

15 százados 100 000 41 000 41 435 –

16 õrnagy 100 000 41 000 41 435 –

17 alezredes 75 000 41 000 41 435 –

18 ezredes 20 000 – 41 435 –

19 dandártábornok 20 000 – 41 435 –

”



2. melléklet a 60/2016. (XII. 7.) HM utasításhoz

„4. melléklet a 34/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

Az egészségügyi közalkalmazotti munkakörök
és az egészségügyi katonai beosztások megnevezésének megfeleltetése

A B

1
Egészségügyi közalkalmazotti munkakörök

megnevezése egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

2 1. Orvosi munkakörök:

3 1.1. Orvosvezetõ, orvos igazgató orvos igazgató

4

1.2. Vezetõ fõorvos
(osztály-, részleg-, rendelõ)

intézetvezetõ fõorvos (MH repülõ fõszakorvos)

5
intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos), osztályvezetõ
(MH fõszakorvos)

6 osztályvezetõ fõorvos (MH fõbelgyógyász)

7 osztályvezetõ fõorvos (MH fõsebész)

8

9 részlegvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos)

10
intézetvezetõ fõorvos (MH tiszti fõorvos), rendelõvezetõ
fõorvos, részlegvezetõ fõorvos

11 osztályvezetõ fõorvos (MH repülõ fõszakorvos)

12 osztályvezetõ fõorvos

13 részlegvezetõ fõorvos

14 rendelõvezetõ fõorvos

15

16 1.3. Orvos vezetõ orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt

17 1.4. Szakorvos szakorvos (fõnökh.), szakorvos fõtiszt, szakorvos tiszt

18 1.5. Alorvos alorvos tiszt

19 1.6. Adjunktus adjunktus (ovh.), adjunktus fõtiszt

20

1.7. Fõorvos

fõorvos, kiemelt fõorvos fõtiszt

21 fõorvos (igh.), fõorvos (fh.)

22 fõorvos (ovh.)

23

24 1.8. Fogorvos fogorvos tiszt

25 1.9. Fogszakorvos

26 2. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

27 2.1. Osztályvezetõ fõnõvér intézetvezetõ ápolási helyettes

28 2.2. Osztályvezetõ fõnõvér-helyettes

29

2.3. Vezetõ ápoló

vezetõ ápoló zászlós

30 vezetõ szakápoló zászlós

31 alosztályvezetõ

32 2.4. Vezetõ ápoló-helyettes alosztályvezetõ (ovh.)
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A B

1
Egészségügyi közalkalmazotti munkakörök

megnevezése egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

33

2.5. Vezetõ (asszisztens, mûtõs,
szülésznõ)

vezetõ asszisztens zászlós

34 részlegvezetõ zászlós

35 vezetõ szakasszisztens zászlós

36 rendelõintézet vezetõ asszisztens

37 vezetõ fõmûtõs zászlós, fõmûtõs zászlós

38 vezetõ szülész zászlós

39
2.6. Fõápoló/fõnõvér/klinikai, osztályos,
részlegfelelõs fõnõvér/fõmadám/
fõmûtõs/nõ (vezetõi megbízás nélkül)

40 2.7. Mentálhigiénés szakember

41
2.8. Egyetemi okleveles ápoló/
diplomás ápoló

szakergonómus fõtiszt, tudományos fõmunkatárs fõtiszt,
diplomás ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs
tiszt, beosztott tiszt

42 2.9. Általános ápoló

ápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi
zászlós, beosztott zászlós, kutató-mentõ felcser zászlós,
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes,
kutató-mentõ altiszt, anyagkezelõ altiszt, raktárvezetõ altiszt,
raktárvezetõ zászlós

43 2.10. Ápoló, csecsemõ- és gyermekápoló ápoló altiszt

44 2.11. Szakápoló szakápoló zászlós

45 2.12. Ápolási asszisztens

46 2.13. Segédápoló egészségügyi katona

47 2.14. Egyéb ápoló/szakápoló szakápoló zászlós

48
2.15. Asszisztens

49 asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt

50 2.16. Szakasszisztens szakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós

51 2.17. Segédasszisztens

52 2.18. Egyéb asszisztens/szakasszisztens

53 2.19. Laborasszisztens laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt

54
2.20. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikai asszisztens

55 2.21. Dietetikus vezetõ dietetikus, dietetikus tiszt

56 2.22. Diétás nõvér

57
2.23. Rehabilitációs tevékenység
terapeuta

58 2.24. Gyógytornász vezetõ gyógytornász; gyógytornász tiszt

59 2.25. Konduktor konduktor tiszt

60 2.26. Szülésznõ szülész zászlós, szülész altiszt

61 2.27. Védõnõ/családgondozó védõnõ

62 2.28. Mentõtiszt

63 2.29. Mentõápoló

64 2.30. Mentõ gépkocsivezetõ mentõ gépkocsivezetõ altiszt, harcjármû vezetõ,
gépkocsivezetõ I., gépkocsivezetõ II., gépkocsivezetõ III.

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1111



A B

1
Egészségügyi közalkalmazotti munkakörök

megnevezése egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

65 2.31. Szolgálatvezetõ részlegvezetõ helyettes

66 2.32. Betegszállító/betegkísérõ

67 2.33. Beteghordó beteghordó, egészségügyi kisegítõ, raktáros

68 2.34. Gondozó

69 2.35. Segédgondozó

70 2.36. Egyéb gondozó

71 2.37. Radiográfus

72 2.38. Szonográfus

73 2.39. Egészségügyi laboráns

74 2.40. Optometrista

75 2.41. Boncmester boncmester altiszt

76 2.42. Boncsegéd

77 2.43. Klinikai fogászati higiénikus

78 2.44. Mûtõtechnikus fõtechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt

79 2.45. Mûtõssegéd mûtõs altiszt, mûtõssegéd

80 2.46. Gipszmester

81 2.47. Gyógymasszõr, sportmasszõr gyógymasszõr altiszt

82 2.48. Masszõr (fürdõsmasszõr)

83 2.49. Egészségügyi operátor tervezõ zászlós, részleg vezetõ helyettes

84 2.50. Orvosírnok
kidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt,
dokumentumkezelõ zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezelõ
zászlós, adminisztrátor altiszt

85 2.51. Laboráns, vegyésztechnikus laboráns altiszt

86 2.52. Kardiotechnikus

87 2.53. Fertõtlenítõ sterilezõ fertõtlenítõ altiszt

88 2.54. Sterilizáló

89 2.55. Egészségnevelõ

90 2.56. Foglalkoztató

91 2.57. Szociális munkás

92 2.58. Szociális szervezõ

93 2.59. Szociális ügyintézõ

94 2.60. Szociális gondozó

95
2.61. Közegészségügyi és járványügyi
felügyelõ, okleveles népegészségügyi
szakember

közegészségügyi felügyelõ fõtiszt, közegészségügyi felügyelõ
tiszt

96
2.62. Közegészségügyi járványügyi
ellenõr

97 2.63. Közegészségügyi felügyelõ közegészségügyi felügyelõ tiszt

98 2.64. Vezetõ közegészségügyi felügyelõ vezetõ közegészségügyi felügyelõ

99 2.65. Ápolási igazgató

100 2.66. Egészségügyi szakoktató
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A B

1
Egészségügyi közalkalmazotti munkakörök

megnevezése egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

101 2.67. Mentõhelikopter vezetõ

102 3. Egyéb felsõfokú végzettséggel betölthetõ munkakörök:

103
3.1. Pszichológus

osztályvezetõ (MH fõpszichológus), osztályvezetõ
fõpszichológus, pszichológus tiszt (rlg.vez.h.), pszichológus tiszt

104 kiemelt fõtiszt

105 3.2. Klinikai szakpszichológus szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus fõtiszt,
szakpszichológus fõtiszt (ovh.)

106
3.3. Laboratóriumi vegyész,
vegyészmérnök, biológus laboratóriumvezetõ fõtiszt, biológus fõtiszt

107
3.4. Klinikai sugárfizikus, klinikai
biokémikus, klinikai mikrobiológus,
molekuláris biológiai diagnosztikus

biológus fõtiszt

108 3.5. Gyógypedagógus

109 3.6. Logopédus

110 3.7. Mikrobiológus

111 3.8. Fizikus

112 3.9. Kémikus

113 4. Gyógyszerészi munkakörök:

114 4.1. Fõgyógyszerész

115 4.2. Gyógyszertárvezetõ gyógyszertárvezetõ

116 4.3. Gyógyszertárvezetõ-helyettes gyógyszertárvezetõ-helyettes

117 4.4. Gyógyszerész gyógyszerész tiszt, gyógyszerész fõtiszt

118 4.5. Szakgyógyszerész szakgyógyszerész fõtiszt (ov.h)

119
5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatottak
besorolása az 1–4. pontok valamelyikébe:

120 5.1. Fõigazgató, igazgató rendelõintézet igazgató, igazgató

121 5.2. Parancsnok MH egészségügyi fõnök, egészségügyi fõnök, fõnök,
parancsnok, központparancsnok

122 5.3. Parancsnok helyettes parancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes

123 5.4. Intézetvezetõ intézetvezetõ

124
5.5. Intézetvezetõ-helyettes
(ápolási-helyettes)

intézetvezetõ helyettes, intézetvezetõ ápolási helyettes,
intézetvezetõ gyógyító helyettes, intézetparancsnok helyettes,
kiemelt fõtiszt (f.h.)

125 5.6. Foglalkoztatásvezetõ
osztályvezetõ, osztályvezetõ-helyettes, részlegvezetõ,
részlegvezetõ fõtiszt, részlegvezetõ tiszt, kiemelt fõtiszt (ovh.),
fõtiszt (ovh.)

126 5.7. Munkavezetõ, foglalkozásvezetõ kiemelt fõtiszt, egészségügyi fõtiszt, fõtiszt, egészségügyi tiszt,
tiszt

”
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
109/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a munkaerõ-piaci és toborzási szempontból nehezen
feltölthetõ beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses

állományú katonák,
valamint közalkalmazottak kilépõ interjújának

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 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 9. pontja és 11. § (1) bekezdés 11. pontja
alapján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A katonai pályát elhagyó, munkaerõ-piaci és toborzá-
si szempontból nehezen feltölthetõ beosztásban szolgála-
tot teljesítõ tiszti, altiszti, legénységi és közalkalmazotti
állomány motivációjának felmérése és folyamatos elemzé-
se érdekében az együttes intézkedés hatálya alá tartozó
szervezetektõl kilépõ állomány körében, kilépõ interjú ke-
retében felmérést kell végezni.

3. A kilépõ interjú végrehajtásért
a) tisztek és felsõfokú végzettséget igénylõ beosztást

betöltõ közalkalmazottak esetén a Honvéd Vezérkar Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF)
vezetõje által kijelölt személy, vagy

b) altisztek és legénységi állományú katonák, valamint
középfokú és alapfokú iskolai végzettséget igénylõ beosz-

tást betöltõ közalkalmazottak esetén az érintett egység ve-
zénylõ zászlósa, ennek hiányában, vagy távolléte esetén az
állományilletékes parancsnok által kijelölt személy
[a továbbiakban az a) és b) pontban foglaltak együtt: inter-
júztató] a felelõs.

4. A kilépõ interjú elõkészítéséért az érintett honvédségi
szervezet személyügyi szerve a felelõs.

2. Nehezen feltölthetõ beosztás

5. Az együttes intézkedés alkalmazásában munka-
erõ-piaci és toborzási szempontból kritikus, nehezen fel-
tölthetõ beosztások (a továbbiakban: nehezen feltölthetõ
beosztások) azok a beosztások, amelyek betöltése a mun-
kaerõ-piaci tényezõk vagy speciális elvárások, követelmé-
nyek miatt nem, vagy nehezen oldható meg.

6. A nehezen feltölthetõ beosztások körét a 2017. évre
az 1. melléklet tartalmazza.

7. A nehezen feltölthetõ beosztások körét a 2017. évtõl
kezdõdõen minden év november 30-ig, az éves toborzó
terv elkészítésével egyidejûleg, a 8. pontban meghatáro-
zott szempontok mérlegelésével a HVK SZCSF felülvizs-
gálja, és szakutasításban szabályozza. A HVK SZCSF
a nehezen feltölthetõ beosztások körérõl a tárgyévet meg-
elõzõ év december 20-ig írásban – az érintett munkakör
azonosító kódok megjelölésével – tájékoztatja a HM Hu-
mánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM HPF) fõosz-
tályvezetõjét, az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokát, a honvédségi
szervezetek vezetõit és a személyügyi vezetõket.

8. A nehezen feltölthetõ beosztások meghatározásánál
mérlegelendõ szempontok a következõk:

a) olyan beosztások, amelyek toborzása a szokásosan
alkalmazott toborzási módszerek igénybevételével várha-
tóan öt hónapon belül nem valósítható meg,

b) az elõzõ három év adatai alapján az érintett munkakör
családhoz tartozó beosztásokban a feltöltöttség folyamato-
san, évente több mint 5%-kal csökken,

c) honvédségi szervezet szintjén, az érintett beosztások-
ban békében rendszeresített létszámhoz viszonyítva a
szolgálati viszony és közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetések aránya éves szinten meghaladja a 10%-os
mértéket vagy

d) a beosztás betöltése a honvédségi szervezet mûködé-
se szempontjából elengedhetetlen, hiánya a szervezet mû-
ködését aránytalanul megnehezíti.
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3. Kilépõ interjú

9. A honvédségi szervezet személyügyi szerve a tisztek
és felsõfokú végzettséget igénylõ beosztást betöltõ közal-
kalmazottak esetén közvetlenül, altiszt és legénységi állo-
mányú katonák, valamint alapfokú vagy középfokú vég-
zettséget igénylõ beosztást betöltõ közalkalmazottak ese-
tében az egység vezénylõ zászlós, ennek hiányában az állo-
mányilletékes parancsnok által kijelölt személy útján tájé-
koztatja a kilépõ interjún való részvétel lehetõségérõl azo-
kat a nehezen feltölthetõ beosztást betöltõ hivatásos és szer-
zõdéses katonákat, akiknek a szolgálati viszonya a honvé-
dek jogállásáról szóló 2012.évi CCV. törvény 59. § (1) be-
kezdés d) pontja, 59. § (2) bekezdés a), d) vagy e) pontja
alapján szûnik meg, és azokat a közalkalmazottakat, akik-
nek közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekez-
dés a), c) vagy f) pont fa) alpontja szerint szûnik meg (a to-
vábbiakban együtt: kilépõk).

10. A honvédségi szervezet személyügyi szerve és az
egység vezénylõ zászlósa, ennek hiányában az állományil-
letékes parancsnok által kijelölt személy tájékoztatja a ki-
lépõt arról, hogy:

a) a kilépõ interjú célja a kilépõk véleményének megis-
merése a katonai szolgálatról, illetve a közalkalmazotti
munkakörben végzett tevékenységrõl, annak körülménye-
irõl, a kilépés okairól,

b) a felmérés kilépõ interjú keretében történik, mely
hozzávetõleg 40-90 percet vesz igénybe és

c) az interjún elhangzottakat az interjúztató bizalmasan
kezeli, az adatok feldolgozása oly módon történik, hogy az
egyéni vélemények azonosítására ne legyen lehetõség.

11. A kilépõk számára a kilépõ interjún való részvétel
felajánlása kötelezõ. Az interjún való részvételi szándéká-
ról az érintett katona vagy közalkalmazott a 27–29. pont-
ban meghatározott módon írásban tesz nyilatkozatot,
amely alapján megkezdhetõ a hozzájárulásukat megadók
számára az interjú megszervezése.

12. A kilépõ interjú megszervezését a szolgálati vi-
szony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszünte-
tésére irányuló folyamat hivatalos megkezdését követõ
5 munkanapon belül meg kell kezdeni.

13. A kilépõ interjút
a) a szolgálati viszony szerzõdésben vállalt szolgálati

idõ leteltével történõ megszûnése esetén, a munkáltatói
jogkört gyakorló döntését követõen és a szolgálati idõ le-
teltét megelõzõen, legkésõbb a szolgálati viszony megszû-
nését megelõzõ utolsó munkában töltött napon,

b) a hivatásos állományú katona vagy közalkalma-
zott lemondásakor, a munkáltatói jogkört gyakorló dön-
tését követõen és legkésõbb a szolgálati viszony vagy
a közalkalmazotti jogviszony megszûnését megelõzõ
utolsó munkában töltött napon, vagy

c) közös megegyezéssel történõ szolgálati viszony vagy
közalkalmazotti jogviszony megszüntetés esetén a mun-
káltatói jogkört gyakorló döntését követõen és legkésõbb
a szolgálati viszony vagy a közalkalmazotti jogviszony
megszûnését megelõzõ utolsó munkában töltött napon
kell végrehajtani.

14. A kilépõ interjú megszervezése érdekében a hon-
védségi szervezet személyügyi szerve a helyszín és az idõ-
pont vonatkozásában egyeztet az interjúztatóval, és szük-
ség esetén gondoskodik az interjú helyszínére történõ uta-
zás megszervezésérõl.

15. Az interjú elõre meghatározott – a 2. mellékletben
rögzített – kilépõ interjú forgatókönyvben (a továbbiak-
ban: forgatókönyv) található kérdéskörök alapján történik.
Az interjú kérdéseire adott releváns válaszokat az interjúz-
tató a forgatókönyvben írásban rögzíti.

16. Az interjún az érintetteken, azaz a kilépõn és az in-
terjúztatón kívül harmadik személy az adatkezeléshez
kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódóan a HVK
SZCSF csoportfõnöke engedélyével vehet részt, ha ahhoz
a kilépõ is hozzájárul.

17. A 9. pontban meghatározott, a kilépõ interjún részt-
vevõ altiszt és legénységi állományú katonák a 27/2015.
(HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben megha-
tározott kilépési kérdõívet nem töltik ki.

4. Rendelkezések az interjúk feldolgozására

18. A forgatókönyvek feldolgozása és az információk
rögzítése az interjú összesítõben az interjúztatók feladata.

19. Az interjúztató a forgatókönyvben rögzített infor-
mációkat az interjút követõ 3 munkanapon belül feldol-
gozza, az interjú összesítõben rögzíti és az altisztek és a le-
génységi állományú kilépõk esetében a honvédségi szer-
vezet személyügyi vezetõje útján a HVK SZCSF csoport-
fõnöke részére a kitöltött forgatókönyvek elektronikus
másolatával együtt megküldi.

20. A kilépõ interjún elhangzott és rögzített információ-
kat tartalmazó interjú összesítõt az interjúkról készített
forgatókönyvek elektronikus másolataival – havi összesí-
tésben – a HVK SZCSF csoportfõnöke a tárgyhónapot kö-
vetõ hónap 10. napjáig továbbítja a HM HPF fõosztályve-
zetõje részére.

21. A HM HPF a megküldött adatokat elemzi. Az elem-
zés alapján jelentést készít és terjeszt fel minden negyedévet
követõ hónap végéig a HM közigazgatási államtitkára,
valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke részére.
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22. A 15. pontban meghatározott elektronikus formában
rögzített interjú forgatókönyveket és interjúösszesítõket az
interjúztatók, és a HM HPF-nél az interjúk elemzésével
megbízott személy az adatok elemzését követõ 1 évig
megõrzi, ezt követõen az ügyviteli szabályok szerint meg-
semmisíti.

5. A személyes adatok kezelésének szabályai

23. A kilépõ interjún résztvevõ adatai és az interjú során
megfogalmazott véleménye személyes adatnak minõsül-
nek, ezért gyûjtésük, feldolgozásuk, tárolásuk adatkeze-
lésnek minõsül, így arra az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
irányadóak.

24. A kilépõ interjú lebonyolítása céljából szükséges
adatkezelést

a) tisztek és felsõfokú végzettséget igénylõ beosztást
betöltõ közalkalmazottak esetén a HVK SZCSF,

b) altisztek és legénységi állományú katonák, valamint
középfokú és alapfokú iskolai végzettséget igénylõ beosz-
tást betöltõ közalkalmazottak esetén az érintett honvédségi
szervezet vagy

c) a kilépõ interjúk feldolgozása, elemzése céljából
szükséges adatkezelést a HM HPF [a továbbiakban az
a)–c) pontban foglaltak együtt: adatkezelõk] végzi.

25. A kilépõ interjúkon való részvétel és a személyes
adatok kezelése az érintett katona vagy közalkalmazott ön-
kéntes hozzájárulásán alapul, melyrõl a katona vagy a köz-
alkalmazott a 3. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével
és aláírásával nyilatkozik.

26. Az érintetteket a nyilatkozat aláírása elõtt a 3. mel-
léklet szerinti adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint
tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges elemeirõl.

27. A kilépõ hozzájárulását indokolás nélkül bármikor
visszavonható.

28. Az adatkezelés idõtartama alatt az adatkezeléssel
érintett adatokba betekintést csak az adatkezelõknek a ki-
lépõ interjú lebonyolításával, az interjúkon kapott infor-
mációk feldolgozásával megbízott munkatársak nyerhet-
nek a kilépõ interjú lebonyolítása és az adatok feldol-
gozása, elemzése céljából. Az érintettet tájékoztatni kell
a 3. mellékletben felsorolt jog gyakorlásának lehetõ-
ségérõl.

29. Az interjú lebonyolítása és az adatok feldolgozása
során kezelt személyes adatok harmadik fél részére történõ
átadása tilos.

6. A kilépõ interjúk készítésében, feldolgozásában
résztvevõk felkészítése

30. Az interjú készítésében, feldolgozásában résztvevõ
kijelölt interjúztatók, személyügyi ügyintézõk részére,
a kilépõ interjú elõkészítésérõl, lebonyolításáról és a ka-
pott információk feldolgozásáról felkészítést kell tartani.
A felkészítés szakmai tartalmáért és lebonyolításáért a
HM HPF a felelõs.

31. A honvédségi szervezetek igényei alapján a felké-
szítéseket a HM HPF szervezi és koordinálja.

7. Záró rendelkezés

32. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ harma-
dik napon lép hatályba.*

8. Átmeneti rendelkezések

33. A kilépõ interjúkat elsõ alkalommal a 2017. január
2-án kilépõknél kell alkalmazni.

34. A kilépõ interjúkon szerzett adatok egységes rögzí-
tése érdekében a HM HPF a 2017. január 2-a és 2017. már-
cius 31-e közötti idõszakban végrehajtott kilépõ interjú-
kon készített forgatókönyveket feldolgozza, elektronikus
interjú összesítõt készít és az adatokat abban rögzíti.

35. A 30. pont szerinti felkészítés megvalósításának ha-
tárideje: 2016. november 30.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. november 17.
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1. melléklet a 109/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Toborzási szempontból nehezen betölthetõ beosztások meghatározása 2016–2017. évre

A B

1. Munkakörcsalád Munkakör

2. Összhaderõnemi általános katonai

3. 01Xa tûzoltó rajparancsnok

4. 01Xk tûzoltó

5. Repülõ

6. 20Ba repülõraj-rajparancsnok

7. 20Bp harcászati repülõgép vezetõ

8. 20Em mechanikus altiszt

9. 20En fedélzeti rádiós altiszt

10. 20Ga helikopterraj-rajparancsnok

11. 20Gi helikoptervezetõ-lövész

12. 20Gp helikoptervezetõ tiszt

13. 20Hj kutató-mentõ (felcser) zászlós

14. 20Hk kutató-mentõ altiszt

15. Informatika

16. 39Ae informatikai zászlós

17. 39Ae informatikai tiszt

18. 39Aj adatfeldolgozó zászlós

19. 39Be rendszerszervezõ tiszt, altiszt

20. 39Bk rendszerszervezõ beosztott

21. 39Bp rendszerszervezõ programozó

22. 39Me informatikai zászlós

23. 39Mt technikus altiszt

24. 39St technikus altiszt

25. 39Sv technikus altiszt

26. 39Xe rendszergazda tiszt, fõtiszt

27. 39Xk rendszergazda beosztott

28 Repülõmûszaki

29. 53Be repülõgép – sugárhajtómûves – sárkány-hajtómû tiszt, altiszt

30. 53Bs repülõgép – sugárhajtómûves – sárkány-hajtómû szerelõ

31. 53Bl repülõgép – sugárhajtómûves – sárkány-hajtómû ellenõr

32. 53Bm repülõgép – sugárhajtómûves – sárkány-hajtómû
mechanikus altiszt

33. 53Cl repülõgép – dugattyús – sárkány-hajtómû ellenõr

34. 53Cm repülõgép – dugattyús – sárkány-hajtómû mechanikus altiszt

35. 53Dl helikopter sárkány-hajtómû ellenõr

36. 53Dm helikopter sárkány-hajtómû mechanikus altiszt
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A B

1. Munkakörcsalád Munkakör

37. 53El fedélzeti rádiótechnikai rendszerek ellenõr

38. 53Em fedélzeti rádiótechnikai rendszerek mechanikus altiszt

39. 53Ff mérnök tiszt

40. 53Fm fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek mechanikus altiszt

41. 53Gf mérnök tiszt

42. 53Gl fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek ellenõr

43. 53Gm fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek mechanikus altiszt

44 Hadtáp 64 szakács, fõszakács

45. Egészségügyi I.

46 73Ag egészségügyi tiszt

47. 73Ta központparancsnok

48. 73Ta rajparancsnok

49. 73Tf csapat-egészségügyi orvos

50. 73Qf foglalkozás-egészségügyi orvos

51. 73Od részlegvezetõ

52. 73Of fogorvos

53. 73Sf mentõorvos

54. 73Tn ápoló

55. Gépjármûvezetõk

56. 77Cv tehergépkocsi vezetõ (7,5 t-ig)

57. 77Dv tehergépkocsi vezetõ (7,5 t felett)

58. 77Fv autóbusz vezetõ (rendezvényszervezési)

59. Díszelgõ

60. 94Be díszelgõ altiszt
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2. melléklet a 109/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Kilépõ interjú forgatókönyv

Interjút készítette: Dátum:

Interjú helyszíne:

Kilépõ adatai:

A B C D E F
1. tiszti rendfokozata hivatásos MAK kód elsõ 4 karaktere

2. altiszt szerzõdéses életkor

3. legénységi Honvédségi szervezeteknél
eltöltött szolgálati viszony vagy
közalkalmazotti jogviszony (év)

4. közalkalmazott
(felsõfokú)

5. közalkalmazott
(középfokú)

6. közalkalmazott
(alapfokú)

I. INTERJÚ BEVEZETÕ

1. KÖSZÖNTÉS

2. BEMELEGÍTÕ KÉRDÉSEK

3. INFORMÁCIÓK AZ INTERJÚRÓL

II. KÉRDÉS-VÁLASZ SZAKASZ

1. BELÉPÉSI MOTIVÁCIÓ

1.1. Visszaemlékezve, milyen szempontok alapján döntött úgy, hogy honvédségi szervezetnél kíván dolgozni?

1.2. Emlékei szerint milyen elõzetes céljai, elvárásai voltak?
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1.3. Visszatekintve mi teljesült ezekbõl a célokból, elvárásokból?

1.4. Miben van leginkább hiányérzete?

2. KILÉPÉSI MOTIVÁCIÓ

2.1. Milyen okok befolyásolták döntését, hogy távozik a honvédségi szervezettõl?

2.2. Döntésének meghozatala elõtt volt-e olyan esemény, konfliktus, amely megerõsítette távozási szándékát?

3. KILÉPÉS OKAI

3.1. SZEMÉLYES OKOK IGEN NEM

3.1.1. Személyes okok mennyire befolyásolták döntését?

CSALÁDI/ EGYÉNI TÉNYEZÕK IGEN NEM

3.1.2. Családi, egyéni problémák befolyásolták döntését?

MEGÉLHETÉSI/ANYAGI TÉNYEZÕK IGEN NEM

3.1.3. Megélhetési, anyagi természetû okok közrejátszanak távozásában?
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ÉLETMÓD/ÉLETVITEL IGEN NEM

3.1.4. Döntése összefügg megváltozott életkörülményeivel, életvitelének változásával?

3.2. KÜLSÕ AJÁNLAT IGEN NEM

3.2.1. Távozásában mennyire játszott szerepet új munkalehetõség vagy más szervezet ajánlata?

MAGASABB JÖVEDELEM IGEN NEM

3.2.2. Döntésében mennyire játszott szerepet magasabb jövedelem megszerzésének lehetõsége?

3.2.3. Milyen szintû jövedelemmel lenne elégedett?

3.2.4. Milyen mértékû jövedelemre számít a jövõben?

ÚJ CÉG, SZERVEZET IGEN NEM

3.2.5. Lakóhelyén, környezetében új cég kezdte meg mûködését, vagy már meglévõ bõvítette ki
tevékenységét?

KISEBB MUNKATERHELÉS IGEN NEM

3.2.6. Más munkahelyeken a jelenlegihez képest milyen munkaterhelésre számít?

FEJLÕDÉS LEHETÕSÉGE IGEN NEM

3.2.7. A személyes szakmai fejlõdés lehetõsége mennyire befolyásolta döntésében?
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KÜLFÖLDI MUNKA IGEN NEM

3.2.8. Külföldi munkavégzés lehetõsége befolyásolta döntését?

3.3. SZERVEZETTEL ÖSSZEFÜGGÕ OKOK IGEN NEM

3.3.1. Szolgálati viszonyának megszüntetésében milyen szerepet játszottak a feladatával, beosztásával
és a szervezet mûködésével összefüggõ okok?

MUNKAKÖR/BEOSZTÁS IGEN NEM

3.3.2. Mennyire volt elégedett a beosztásával, az ellátandó feladatokkal?

3.3.3. Mennyire volt elégedett a szakmai és katonai elõmenetelével?

3.3.4. Külföldi szolgálat vagy annak hiánya milyen módon befolyásolta döntését?

VEZETÉS IGEN NEM

3.3.5. Vezetõivel való kapcsolata hogyan befolyásolta döntését?

3.3.6. A feladatszabások egyértelmûség, határidõ, ellenõrizhetõség szempontjából mennyire voltak
teljesíthetõek?

3.3.7. Mennyire volt elégedett a vezetõivel való kommunikáció lehetõségével?
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3.3.8. Megfelelõ mennyiségû és minõségû támogatást kapott vezetõitõl a feladatok megoldásához?

MUNKATÁRSAK IGEN NEM

3.3.9. Katonatársaival, munkatársaival való kapcsolata befolyásolta-e döntésében?

3.3.10. Milyen volt munkakapcsolata katonatársaival, munkatársaival?

3.3.11. Hogyan ítéli meg a különbözõ állománycsoportok tagjai közötti viszonyt?

JUTTATÁSOK IGEN NEM

3.3.12. Személy szerint mennyire volt elégedett a kapott illetményével?

3.3.13. Elégedett volt-e a béren kívüli juttatásokkal és jellemzõen melyek voltak a legfontosabbak
az Ön számára?

3.3.14. A Magyar Honvédség által nyújtott szociális juttatások közül melyeket vette igénybe?

MUNKA FELTÉTELEK IGEN NEM

3.3.15. Az Ön munkájához, feladatteljesítéséhez rendelkezésre állt-e minden feltétel?

3.3.16. A szolgálatteljesítéshez, munkavégzéshez szükséges feltételek körében melyek fejlesztését javasolja?
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MUNKASZERVEZÉS IGEN NEM

3.3.17. Hogyan látja a folyamatok szabályozottságát?

3.3.18. A munkáját befolyásoló szabályozók mennyire segítették vagy gátolták feladatainak ellátásában?

3.3.19. Milyennek ítéli meg a szervezetek illetve az állomány tagjai, munkatársak közötti munkamegosztást?

4. ÉRZELMI VISZONYULÁS

4.1. Mi volt szolgálati viszonya, közalkalmazotti jogviszonya alatt legnagyobb szakmai, sikere, katonaként
mely teljesítményére a legbüszkébb?

4.2. Megbánta-e, hogy katonai szolgálatot vagy közszolgálatot vállalt?
IGEN NEM

4.3. Javasolná-e egy közeli barátjának a katonai hivatást?
IGEN NEM
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5. VISSZATÉRÉS LEHETÕSÉGE

5.1. Tervezi-e hogy a jövõben hivatásos, szerzõdéses katonaként vagy közalkalmazottként visszatér
a Magyar Honvédség kötelékébe?

IGEN NEM

5.2. Tervezi-e, hogy a jövõben önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállal?
IGEN NEM

6. TÁMOGATÓ VISSZAJELZÉS

6.1. Személyes tapasztalatai alapján mit javasolna az elöljáróknak, hogyan lehetne javítani a szervezet
hatékonyságát?

6.2. Véleménye szerint mit lehetne tenni a szakmailag felkészült, elkötelezett katonák/közalkalmazottak
megtartása érdekében?

7. INFORMÁCIÓK AZ ÚJ MUNKAHELYRÕL

7.1. A szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony megszûnését követõen hol fog dolgozni?

7.2. Megosztana néhány információt leendõ munkahelyérõl?

III. AZ INTERJÚ ZÁRÁSA

1. A VÁLASZADÓ KÉRDÉSEI

2. VISSZAJELZÉS AZ INTERJÚRÓL

3. ELKÖSZÖNÉS
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3. melléklet a 109/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Adatvédelmi tájékoztató

A katonai pályát elhagyó, munkaerõ-piaci és toborzási szempontból nehezen feltölthetõ beosztásban szolgálatot telje-
sítõ állomány motivációjának felmérése és folyamatos elemzése céljából tartott interjúkkal összefüggésben keletkezett
személyes adatok kezelését

a) tisztek és felsõfokú végzettséget igénylõ beosztást betöltõ közalkalmazottak esetén a Honvéd Vezérkar Személy-
zeti Csoportfõnökség (1055 Budapest, Balaton u. 7–11. telefonszám:……………; e-mail cím: hvk.szcsf@hm.gov.hu),

b) altisztek és legénységi állományú katonák, valamint középfokú és alapfokú iskolai végzettséget igénylõ beosztást
betöltõ közalkalmazottak esetén az érintett honvédségi szervezet, valamint

c) a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Fõosztálya (1055 Budapest, Balaton u. 7–11., telefonszám: 21-344 ;
e-mail cím: hm.hpf@hm.gov.hu),

(a továbbiakban együtt: adatkezelõk) végzi.
A kilépõ interjúkon való részvétel és a személyes adatok kezelése az érintett katona vagy közalkalmazott önkéntes

hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett az adatvédelmi tájékoztató alatt található nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával ad meg.

A kérdõív egyes kérdéseire a válaszadást az interjún résztvevõ megtagadhatja.
A személyes adatok kezelése a kilépõ interjú elemzésének befejezését követõ 1 évig tart.
A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható.
A kilépõ interjúkkal összefüggõ személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelõk harmadik fél részére történõ adat-

továbbítást nem végeznek.
Az adatkezelés idõtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelõknek a kilépõ interjú

lebonyolításával, az interjúkon kapott adatok feldolgozásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) a kilépõ interjú le-
bonyolítása és az adatok feldolgozása, elemzése céljából.

A kilépõ interjún résztvevõk az adatkezelés teljes idõtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez,
törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhatnak.

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………….. (név) ……………………………….. (szül. hely, idõ) a fenti adatvédelmi
tájékoztató ismeretében

hozzájárulok,*

nem járulok hozzá*

a katonai pályát elhagyó, munkaerõ-piaci és toborzási szempontból nehezen feltölthetõ beosztásban szolgálatot teljesítõ
állomány motivációjának felmérése és folyamatos elemzése céljából lefolytatásra kerülõ kilépõ interjú megtartásához,
és az annak keretében elhangzott személyes adataim kezeléséhez.

Kelt: ……………, 20… ……hó……nap

…………………………………………
Nyilatkozattevõ aláírása

* A megfelelõ választ aláhúzással jelölje!
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
111/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos

gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól
szóló 38/2016. (HK 6.) 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, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint 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. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti
kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási fel-
adatai végrehajtásának szabályairól szóló 38/2016.
(HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továb-
biakban: együttes intézkedés) 1. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1. Az intézkedés hatálya
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

Vagyonfelügyeleti Fõosztályra (a továbbiakban együtt:
HM VFF),

b) a HM Jogi Fõosztályra (a továbbiakban: HM JF),
c) a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosz-

tályra (a továbbiakban: HM TKKF),
d) a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökségre

(a továbbiakban: HVK SZCSF)
[az a)–d) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: gaz-
dálkodó szervezetek],

e) a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztályra (a továbbiakban:
HM BEF) és

f) a HM Védelemgazdasági Hivatalra (a továbbiakban:
HM VGH)
terjed ki.”

2. Az együttes intézkedés 4. pont b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(4. A gazdálkodó szervezetek)
„b) figyelemmel az Utasítás 5. §-ának rendelkezéseire,

adatot szolgáltatnak a monitoring rendszer keretében
a Magyar Államkincstár részére, és”

3. Az együttes intézkedés a következõ 5a–5b. ponttal
egészül ki:

„5a. A „Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil
szervezetek támogatása” (8/2/3) jogcímcsoport „6. Hon-
védelem érdekében tevékenykedõ civil szervezetek pályá-
zati támogatása” jogcím vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKKF állományából munkaköri le-
írásban kijelölt személy igazolja, és

b) utalványozásra a HM TKKF fõosztályvezetõje, aka-
dályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jo-
gosult.

5b. A „Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil szer-
vezetek támogatása” (8/2/3) jogcímcsoport „19. Honvéde-
lem érdekében tevékenykedõ civil szervezetek támoga-
tása” jogcím vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKKF állományából munkaköri le-
írásban kijelölt személy igazolja, és

b) utalványozásra a HM TKKF fõosztályvezetõje, aka-
dályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jo-
gosult.”

4. Az együttes intézkedés a következõ 6a. ponttal egé-
szül ki:

„6a. Az „Alapítványok, közalapítványok támogatása”
(8/2/39) jogcímcsoport „1. Magyar Futball Akadémia Ala-
pítvány támogatása” jogcíme vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKKF állományából munkaköri le-
írásban kijelölt személy igazolja, és

b) utalványozásra a HM TKKF fõosztályvezetõje, aka-
dályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jo-
gosult.”

5. Az együttes intézkedés 7. pont a) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(7. Az „Alapítványok, közalapítványok támogatása
(8/2/39)” jogcímcsoport 2. MH Szociálpolitikai Közala-
pítvány által ellátott feladatok támogatása jogcíme vonat-
kozásában)

„a) a teljesítést a HVK SZCSF csoportfõnöke, akadá-
lyoztatása esetén a HVK SZCSF csoportfõnök-helyettese
igazolja, és”

6. Az együttes intézkedés a következõ 7a. ponttal egé-
szül ki:

„7a. Az „Alapítványok, közalapítványok támogatása”
(8/2/39) jogcímcsoport „3. Hozzájárulás a hadigondozás-
ról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz” jogcíme
vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKKF állományából munkaköri le-
írásban kijelölt személy igazolja, és

b) utalványozásra a HM TKKF fõosztályvezetõje, aka-
dályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jo-
gosult.”
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7. Az együttes intézkedés 9. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„9. Az Utasítás 14. § (1) bekezdésében foglaltakra fi-
gyelemmel

a) a 6–8. pontban meghatározott fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok terhére a HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkára,

b) az 5a. és 5b. pontban meghatározott fejezeti kezelésû
elõirányzatokra a HM TKKF fõosztályvezetõje
vállalhat kötelezettséget.”

8. Az együttes intézkedés 10. pontjában az „a 6–8. pont
alatti” szövegrész helyébe az „az 5a.–8. pont szerinti” szö-
veg lép.

9. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba,* és a hatályba lépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

HVKF koordinációs helyettese

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. november 29.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
112/2016. (HK 12.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2016. évi külön juttatásról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 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 9. pontja, valamint 11. § (3) bekez-
dése alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya 2016. december 1-jén a Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szerve-

zetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) sze-
mélyi állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses kato-
nákra, állami vezetõnek nem minõsülõ kormányzati szol-
gálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban: kormány-
tisztviselõk), közalkalmazottakra, munkavállalókra, hon-
véd tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre, továbbá a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a to-
vábbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés a)–m) és p)–u) pontja
alapján rendelkezési állományban lévõkre, valamint a ré-
szükre biztosítandó 2016. évi külön juttatással (a
továbbiakban: külön juttatás) kapcsolatos feladatok
végrehajtásában érintett szervezetekre terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetõjét,
hogy az intézkedés végrehajtását szervezete vonatkozásá-
ban tegye lehetõvé.

3. Az intézkedés alkalmazásában
a) pénzügyi és számviteli szerv:
aa) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel

rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a saját pénz-
ügyi és számviteli szervezeti egység, vagy

ab) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
nem rendelkezõ honvédségi szervezet esetében a pénzügyi
és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli
szervezeti egység;

b) személyügyi szerv:
ba) az önálló állománytáblával rendelkezõ honvédelmi

szervezet alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerve,
vagy

bb) a saját személyügyi szervvel nem rendelkezõ hon-
védelmi szervezet esetében az alapnyilvántartást vezetésé-
re kijelölt személyügyi szerv;

c) utalvány:
ca) a kormánytisztviselõk esetében a Magyar Nemzeti

Üdülési Alapítvány által kibocsátott, az Erzsébet Utal-
ványforgalmazó Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató) által
forgalmazott papíralapú ajándék Erzsébet-utalvány,

cb) a ca) alpont alá nem tartozók esetében a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §
87. pontja szerinti papíralapú étkezési Erzsébet-utalvány.

4. Az intézkedés hatálya alá tartozók részére – a
rész-szolgálatteljesítési idõben vagy részmunkaidõben
foglalkoztatottakat is ideértve – külön juttatásként egysze-
ri, 42 000 Ft értékû utalványt kell biztosítani.

5. Nem biztosítható a 4. pont szerinti külön juttatás an-
nak, aki 2016. december 1-jén

a) 30 napot elérõ vagy meghaladó illetmény vagy fizetés
nélküli szabadságon volt,

b) elõzetes letartóztatásban volt,
c) a Hjt. 131. § (1)–(3) vagy (5) bekezdése szerint volt

jogosult illetményre, távolléti díjra,
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d) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 157. § (1) bekez-
dése alapján állásából felfüggesztés alatt állt,

e) méltatlanság címén történõ, tervezett felmentése in-
dokait a Kttv. 64. § (2) bekezdése szerint már megismerte,

f) felmentési idejét töltötte, és ezzel összefüggésben
mentesült a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési köte-
lezettség alól,

g) az állomány – a Hjt. 2. § 26. pontban megjelölt – más
szervhez vezényelt tagjaként teljesített szolgálatot,
amennyiben illetményre nem közvetlenül a HM fejezet
költségvetése személyi juttatások kiemelt elõirányzata ter-
hére volt jogosult, vagy

h) a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezé-
si állományba tartozott, és szolgálatot nem teljesített.

6. A külön juttatásra jogosultak körérõl a pénzügyi és
számviteli szerv elõzetes névjegyzéket készít, amelyet
a honvédelmi szervezet személyügyi szerve ellenõriz.
A névjegyzék tartalmazza a jogosult nevét, személyügyi
törzsszámát, jogviszonya jellegét, az állomány tagjának
rendfokozatát, az utalvány sorszámát, összértékét, az átve-
võ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét és a jogo-
sultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

7. A 6. pont szerinti ellenõrzött névjegyzéket a honvé-
delmi szervezet személyügyi szerve átadja a pénzügyi és
számviteli szerv részére, mely intézkedik az utalvány szol-
gáltatótól történõ megrendelésére.

8. Az utalványt a jogosultak részére jegyzék alapján leg-
késõbb 2016. december 23-ig kell átadni.

9. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. december 1.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

27/2016. (HK 12.) HM VGHÁT
szakutasítása

a NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányí-
tása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. STANAG 4062 (EDITION 6) – SLINGING AND
TIE-DOWN FACILITIES FOR LIFTING AND
TYING DOWN MILITARY EQUIPMENT FOR
MOVEMENT BY LAND AND SEA – AEP-93, EDI-
TION A / Emelõ és rögzítõ eszközök alkalmazása had-
felszerelések szárazföldi és vízi szállítása esetén címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF);

b) témakezelõ: az MH Logisztikai Központ (a további-
akban: MH LK);

c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre.

3. STANAG 4193 (EDITION 3) – TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF THE IFF Mk XIIA SYS-
TEM PART I: SYSTEM DESCRIPTION AND GENE-
RAL CHARACTERISTICS / Az IFF Mk XIIA rendszer
mûszaki jellemzõi 1. rész: rendszer leírás és általános
jellemzõk címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
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c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4. STANAG 4193 (EDITION 3) – TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF THE IFF Mk XIIA SYS-
TEM PART II: CLASSIFIED SYSTEM CHARAC-
TERISTICS / Az IFF Mk XIIA rendszer mûszaki jellem-
zõi 2. rész: minõsített rendszer jellemzõi címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

5. STANAG 4193 (EDITION 3) – TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF THE IFF Mk XIIA SYS-
TEM PART III: SYSTEM DESCRIPTION AND GE-
NERAL CHARACTERISTICS / Az IFF Mk XIIA rend-
szer mûszaki jellemzõi 3. rész: telepített rendszer jellem-
zõi címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

6. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

28/2016. (HK 12.) HM VGHÁT
szakutasítása

az anyagi NATO egységesítési egyezmények
nemzeti témafelelõseirõl szóló

16/2016. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium központi hivatali és
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ fel-
adatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások mó-
dosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás 3. §
b) pontja alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Az anyagi NATO egységesítési egyezmények nem-
zeti témafelelõseirõl szóló 16/2016. (HK. 6.) HM VGHÁT
szakutasítás 1. melléklet C oszlopában a „HM Védelem-
gazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minõségbiztosítási
és Biztonsági Beruházási Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Magyar Honvédség Logisztikai Központ” szöveg lép.

2. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
460/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a HM-II. objektum objektumparancsnoki teendõk

átadás-átvételérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
463/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való

katonai közremûködés intézkedés-taktikai kézikönyve
címû fõnökségi kiadvány kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
(3) bekezdés alapján a következõ

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a to-
vábbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való
katonai közremûködés intézkedés-taktikai kézikönyve
címû fõnökségi kiadvány (a továbbiakban: szabályzat) ki-
dolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából
kidolgozó csoportot hozok létre.

3. A szabályzat kidolgozását az MH Hadkiegészítõ,
Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HFKP) parancsnoka irányítja.

4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse az MH
HFKP.

5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje az MH HFKP Szakkiképzési és Kiképzés El-

lenõrzõ Osztály (a továbbiakban: SZKEO) osztályvezetõje és

b) vezetõ helyettese az MH HFKP SZKEO osztályveze-
tõ helyettese.

6. A kidolgozó csoport tagjai
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmû-

veleti Csoportfõnökség,
b) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
c) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
d) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
e) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítõ Cso-

portfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH HFKP,
h) az MH Katonai Rendészeti Központ,
i) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár,
j) az MH Altiszti Akadémia és
k) az MH Egészségügyi Központ

állományából kijelölt szakállomány.

7. A szabályzat kidolgozása során az alábbi követelmé-
nyeket kell érvényesíteni:

a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályozókkal,

b) biztosítsa a szakfeladatok tevékenységének tervezé-
sét, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását, el-
lenõrzését,

c) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,

d) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és köve-
telményeinek és

e) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.

8. Az MH HFKP parancsnoka a szabályzat kidolgozási
ütemtervét a HVKF részére 2016. november 25-ig ter-
jessze fel jóváhagyás céljából.

9. A szabályzat kidolgozása érdekében az MH HFKP
parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati
út betartásával szakmai egyeztetést kezdeményezhet.

10. A szabályzatot magába foglaló szakutasítás hatály-
balépésének tervezett idõpontja 2017. április 28.

11. A lektor a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõ-
nökség csoportfõnöke által a szervezetébõl kijelölt sze-
mély. A lektorálási feladatot végzõ személy feladatát szol-
gálati tevékenysége keretében végi.
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12. A feladat végrehajtásában érintett szervek, szerve-
zetek vezetõi, parancsnokai a kidolgozó csoportba kijelölt
személyek és azok helyetteseinek nevét – a szolgálati út
betartásával – az MH HFKP részére a parancs hatályba
lépését követõ 8. napig küldjék meg.

13. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését kö-
vetõ 30 napon belül kezdje meg munkáját.

14. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép ha-
tályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2016. november 14.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
464/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. november havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

435/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
465/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. november havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
467/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti

szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl szóló
193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
468/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. november havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

434/2016. (HK 11.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
470/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2016. december és 2017. január hónapban készenléti
szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
471/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2016. november hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

405/2016. (HK 10.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
476/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a 2016. december havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
477/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. november havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló 434/2016. (HK 11.)

HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
480/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. december havi és 2017. január havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
481/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. december havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
482/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. november havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

434/2016. (HK 11.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
487/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar

Haderõtervezési Csoportfõnökség
csoportfõnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos

feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
489/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. december havi és 2017. január havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
480/2016. (HK 12.) HVKF parancs

módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
490/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. december havi ügyeleti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló 481/2016. (HK 12.)

HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
496/2016. (HK 12.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tûzszerész szabályzata I. rész

címû szolgálati könyv módosításának kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továb-
bá 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
11. § (3) bekezdés alapján a következõ

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a to-
vábbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Magyar Honvédség tûzszerész szabályzata I. rész
címû szolgálati könyv (a továbbiakban: szabályzat) módo-
sításának kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehaj-
tása céljából kidolgozó csoportot hozok létre.

3. A szabályzat módosítás kidolgozását az MH Hadki-
egészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továb-
biakban: MH HFKP) parancsnoka irányítja.

4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a Hon-
véd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderõtervezési
Csoportfõnökség (a továbbiakban együtt: HVK HTCSF).

5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje a HVK HTCSF Haderõnemi Képességfej-

lesztési Osztály kiemelt referens fõtisztje (MÛSZ) és
b) vezetõ helyettese a HVK HTCSF Haderõnemi

Képességfejlesztési Osztály kiemelt referens fõtisztje
(MÛSZ-EOD).
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6. A kidolgozó csoport tagjai
a) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
b) a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség,
c) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
d) az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
e) az MH Logisztikai Központ és
f) az MH HFKP

állományából kijelölt szakállomány.

7. A szabályzat módosítás kidolgozása során az alábbi
követelményeket kell érvényesíteni:

a) biztosítsa a speciális tûzszerész szolgálat szabályozá-
sát, különös tekintettel a területmentesítési feladatokra,

b) biztosítsa a tûzszerész járõr által végrehajtott szakfel-
adatok, fogalmak részletes szabályozását,

c) biztosítsa a robbanószerkezetek a területmentesítés
helyszínén történõ tárolásának részletes szabályozását,

d) biztosítsa a robbanószerkezetek oktatási anyaggá
minõsítésének szabályozását,

e) biztosítsa a tûzszerész szakfeladatok végzésével kap-
csolatos okmányok kezelésének, kitöltésének részletes
szabályozását,

f) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és köve-
telményeinek és

g) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.

8. Az MH HFKP parancsnoka a szabályzat módosítás
kidolgozási ütemtervét a HVKF részére 2016. december
10-ig terjessze fel jóváhagyás céljából.

9. A szabályzat módosítás kidolgozása érdekében az
MH HFKP parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére
a szolgálati út betartásával szakmai egyeztetést kezdemé-
nyezhet.

10. A szabályzatot magába foglaló szakutasítás hatály-
balépésének tervezett idõpontja 2017. március 1.

11. A lektor a szakmai felelõs szerv, illetve szervezet
vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy szemé-
lyek. Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgo-
zó csoport vezetõje. A lektorálási feladatokkal megbízott
személy vagy személyek feladatukat szolgálati tevékeny-
ségük keretében végzik.

12. A feladat végrehajtásában érintett szervek, szerve-
zetek vezetõi, parancsnokai a kidolgozó csoportba kijelölt
személyek és azok helyetteseinek nevét – a szolgálati út
betartásával – az MH HFKP részére a parancs hatályba
lépését követõ 8. napig küldjék meg.

13. A kidolgozó csoport a szabályzat módosítás kidol-
gozását haladéktalanul kezdje meg.

14. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép ha-
tályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2016. december 9.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
459/2016. (HK 12.) HVKF

intézkedése
egyes kiadványok hatályon kívül helyezésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
479/2016. (HK 12.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzetben való közremûködése esetén,
valamint egyes különleges jogrendi helyzetek

kezdeményezését vagy kihirdetését követõ esetekben
a Stratégiai Mûvelet Központ részleges

aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának
rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
488/2016. (HK 12.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzetben való közremûködése esetén,
valamint egyes különleges jogrendi helyzetek

kezdeményezését vagy kihirdetését követõ esetekben
a Stratégiai Mûvelet Központ részleges

aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának
rendjérõl szóló 479/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés

módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
18/2016. (HK 12.) HVKFH

szakutasítása
a NATO egységesítési egyezmény

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség doktrinális, szabványo-
sítási és terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015.
(X. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára, a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetre, a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban meghatározott rendelkezések érvényesülését.

3. A STANAG 3833 (ED4) Symbols for Land Forces
Training Area Maps – AGeoP-15 Edition A / Symboles
pour la représentation cartographique des camps de man-
œuvre des forces terrestres / Szárazföldi haderõk gyakorló-
tér-térképeinek jelkulcs címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti bevezetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Geoinformációs Szolgálat (a to-
vábbiakban: MH GEOSZ),

b) témakezelõ: az MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

46/2016. (HK 12.) HVK HDMCSF
intézkedése

a STANAG 2616 1. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevé-
kenységérõl szóló 54/2015. (X.21.) HM utasítás 3. §
(3) foglaltakra, a STANAG 2616 (1. kiadás) ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR STABILITY POLICING –
AJP-3.22 EDITION A / Stabilizációs rendészeti eljárások
címû NATO egységesítési egyezmény végrehajtására az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-

gébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 9/2016. (HK 7.) HM HVKFH
szakutasításában fenntartással elfogadott és hatályba lép-
tetett STANAG 2616 (EDITION 1) ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR STABILITY POLICING– AJP-3.22
EDITION A / Stabilizációs rendészeti eljárások címû
NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény bevezetése teljes terje-
delemben, eredetiben, angol nyelven történjen, a száraz-
földi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre azzal
a fenntartással, hogy az MH-n belül a katonai rendészet
jelenleg nem rendelkezik nyomozati jogkörrel.

4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba és visszavonásig hatályos.

Korom Ferenc dandártábornok s. k.,
csoportfõnök



A Honvéd Vezérkar kiképzési és oktatási csoportfõnökének
2/2016. (HK 12.) HVK KIOCSF

szakutasítása
az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat és az Önkéntes Honvédelmi Elõképzést vállaló személyek

kiképzésének elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnökének
1209/2016. (HK 12.) HVK SZCSF

szakutasítása
személyügyi szerv vezetõjének minõsülõ szakmai elöljáró kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
8/2016. (HK 12.) HVK LOGCSF

szakutasítása
a 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejérõl*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének
49/2016. (HK 12.) HVK HDMCSF

szakutasítása
a Magyar Honvédség nemzetközi erõk kötelékébe felajánlott és kijelölt erõinek riasztásával kapcsolatos

feladatok szabályozásáról szóló 38/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF szakutasítás módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl
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A Hadigondozottak Közalapítványa
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai

A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratában leírtak szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfon-
tosabb adatait a sajtó útján is nyilvánosságra hozza, melyek a következõk:

A szervezet adatai

A Hadigondozottak Közalapítványa székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7–11.
Adószáma: 18070644-1-41
Kezelõ szerv neve és címe: Magyar Államkincstár Budapest 1909
Kezelõ szerv telefonszáma: +36 1 452-8631
A kezelõ szerv e-mail címe: kozalapitvany@allamkincstar.gov.hu
Hadirokkant Iroda címe: 1149 Budapest, Pillangó u. 12.
Hadirokkant Iroda telefon és fax száma: +36 1 330-7852

Általános információk a szervezet tevékenységérõl

Magyarország Kormánya 1994. évben létrehozta a jogi személyként mûködõ Hadigondozottak Közalapítványát. Te-
vékenységét kiemelkedõen közhasznú szervezettként végzi.

A Közalapítvány mûködése két meghatározó feladatkörre terjed ki:
– a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) és annak végrehajtására kiadott 113/1994.

(VIII. 31.) számú Korm. rendeletben foglaltak teljesítése,
– az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. tör-

vény és az annak végrehajtására kiadott 31/2003. (III. 27.) számú Korm. rendelet betartása, valamint a 2006. évi
XLVII. törvény alapján a kárpótlási összegek folyósítása.

A Közalapítvány kiemelt célja a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, a kedvez-
mények realizálása.

A 2015. évi gazdálkodás legfontosabb adatai

A Közalapítvány 2015. évi mérlege feladatonkénti bontásban
E Ft

Megnevezés Hadigondozás Kárpótlás Közalapítvány összesen

Értékpapírok 1 038 662 322 502 1 361 164

Pénzeszközök 56 204 21 563 77 767

Aktív idõbeli elhatárolások 5 668 188 5 856

Eszközök összesen 1 100 534 344 253 1 444 787

Saját tõke 1 007 572 339 852 1 347 424

Rövid lejáratú kötelezettség 90 390 27 90 417

Passzív idõbeli elhatárolás 2 572 4 374 6 946

Források összesen 1 100 534 344 253 1 444 787
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A Közalapítvány eredménykimutatása feladatonkénti bontásban
E Ft

Megnevezés Hadigondozás Kárpótlás Közalapítvány összesen

Egyéb bevétel 3 990 424 131 921 4 122 345

Ebbõl: Költségvetési támogatás 3 989 879 131 921 4 121 800

Pénzügyi mûveletek bevétele 9 995 2 404 12 399

Bevételek összesen 4 000 419 134 325 4 134 744

Anyagjellegû ráfordítás 122 808 91 736 214 544

Személyi jellegû ráfordítás 18 169 0 18 169

Egyéb ráfordítás 3 807 933 40 938 3 848 871

Pénzügyi mûveletek ráfordításai 0 87 87

Ráfordítások összesen 3 948 910 132 761 4 081 671

Tárgyévi eredmény 51 509 1 564 53 073

További információkról részletes tájékoztatás a Közalapítvány honlapján (www.hadigondozottak.hu) található.
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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 köte-
tei 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 eljárás-
hoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a stras-
bourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bi-
zonytalanság 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 le-
gyen 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 meg-
rendelhetõ 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

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom 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, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza 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 megren-
delhetõ 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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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 so-
rán 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 jogászo-
kon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, vala-
mint 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 részle-
tekbe 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 ma-
gyarországi 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 meg-
rendelhetõ 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

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 le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti 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 megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, 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 alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi 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 politiku-
sok, 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 meg-
rendelhetõ 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


