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A honvédelmi miniszter 8/2022. (IV. 21.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről 
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
a) elismerés: a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és a  Honvéd Vezérkar főnökének 
feladatait ellátó által alapított érdemjel, szolgálati jel, kitüntető cím, cím, emlékérem, emlékplakett, emléklap, 
oklevél, díj, emléktárgy, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 139. § 
(6) bekezdése szerinti előléptetés vagy kinevezés,
b) minimálbér: a  tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér,
c) személyi állomány tagja: a  hivatásos és a  szerződéses katona (a  továbbiakban együtt: az  állomány tagja), 
a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a  honvéd tisztjelölt, a  honvéd altiszt-jelölt, 
a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott és 
munkavállaló,
d) tényleges szolgálati viszonyban töltött idő: a Hjt. 92. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam.”

2. §  A Rendelet a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FEJEZET
EGYÉB EMLÉKTÁRGYAK
21/A. Egyéb emléktárgyak adományozása
22/A. § (1) A miniszter nevében és megbízásából az államtitkár, a helyettes államtitkár, a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári 
főtanácsos), a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, 
az  altiszti főreferens, a  KNBSZ főigazgatója és helyettese, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 80.  § 
13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény (a  továbbiakban: 
szakképző intézmény) igazgatója feladatkörével összefüggésben a  személyi állomány tagjának, illetve a  személyi 
állományba nem tartozó személynek elismerésül – az  adományozni kívánt személy kiemelkedő tevékenységéhez 
vagy alkalomhoz igazodóan – oklevelet, emléklapot, a  minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű emlékérmet, 
emléktárgyat adományozhat az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül
a) az államtitkár naptári évenként legfeljebb 15,
b) a  helyettes államtitkár, az  államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője és a KNBSZ főigazgató-helyettese naptári évenként legfeljebb 10,
c) az  altiszti főreferens, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és 
a szakképző intézmény igazgatója naptári évenként legfeljebb 5
darab egyéb emléktárgy adományozására jogosult.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti mennyiségi és értékhatárt a  KNBSZ főigazgatója által adományozott egyéb 
emléktárgy esetében nem kell alkalmazni.
(4) Az egyéb emléktárgyellátás a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően történik.
(5) A  logisztikai ellátást biztosító és az egyéb emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet az egyéb emléktárgyakról 
mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.
(6) Az e Fejezet szerinti egyéb emléktárgyak adományozására a 2. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.”
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3. §  A Rendelet a következő X/A. Fejezettel egészül ki:
„X/A. FEJEZET
EGYÉB EMLÉKTÁRGYAK
34/B. Egyéb emléktárgyak
42/B.  § (1) A  Magyar Honvédség parancsnoka nevében és megbízásából a  Magyar Honvédség parancsnokának 
helyettese, a  Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, a  haderőnemi szemlélő, a  Magyar Honvédség 
Parancsnokságának alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, valamint a  Magyar Honvédség vezénylő 
zászlósa feladatkörével összefüggésben a  személyi állomány tagjának, illetve a  személyi állományba nem tartozó 
személynek elismerésül – az  adományozni kívánt személy kiemelkedő tevékenységéhez vagy alkalomhoz 
igazodóan – oklevelet, emléklapot, a  minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű emlékérmet, emléktárgyat 
adományozhat az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül
a) a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese naptári évenként legfeljebb 15,
b) a  Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, a  haderőnemi szemlélő, a  Magyar Honvédség 
Parancsnokságának alárendeltségébe tartozó, dandár vagy más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai 
szervezet vezetője naptári évenként legfeljebb 10,
c) a  Magyar Honvédség Parancsnokságának alárendeltségébe tartozó, zászlóalj vagy ezred jogállású katonai 
szervezet vezetője, valamint az MH vezénylő zászlósa naptári évenként legfeljebb 5
darab egyéb emléktárgy adományozására jogosult.
(3) Az egyéb emléktárgyellátás a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően történik.
(4) A  logisztikai ellátást biztosító és az egyéb emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet az egyéb emléktárgyakról 
mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.
(5) Az e Fejezet szerinti egyéb emléktárgy adományozására a 2. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.”

4. §  A Rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a  „KNBSZ” szövegrész helyébe a  „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(a továbbiakban: KNBSZ)” szöveg lép.

5. §  A Rendelet a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E  rendeletnek a  honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható 
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 8/2022. (IV. 21.) HM rendelettel 
megállapított V/A. és X/A. fejezetét 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 9/2022. (IV. 21.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló  
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. tábori kihelyezés: a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 128.  § 
(3b) bekezdése szerinti tábori körülmények között végrehajtott kiképzés, amely legalább hét összefüggő napból áll, 
az  adott színtéren tartós igénybevételt eredményező folyamatos tartózkodással jár, amelyet – az  éves kiképzési 
tervben meghatározottak alapján – a honvédségi szervezet parancsnoka az éves kiképzési feladatok végrehajtására 
vonatkozó intézkedésben vagy parancsban rendel el, illetve engedélyez, és amelynek ideje alatt a  honvédségi 
szervezet kijelölt állománya az éves kiképzési célkitűzéseik teljesítése érdekében összevontan egyéni vagy alegység 
kötelékben tábori körülmények között kiképzési, törzsfelkészítési vagy ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat hajt 
végre, akár helyőrségen belül is, és ahol az állomány tagja naponta legalább 12 óra kiképzési, törzsfelkészítési vagy 
ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat teljesít, a  jogszabályok által meghatározott, tábori körülmények között 
biztosított pihenőidő betartásával.”

2. §  Az R1. 120/F. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az állomány a  Hjt. 105.  § (4)  bekezdése alapján nemzetközi kötelezettséggel összefüggően rendelkezésre állásra 
kötelezett tagja részére elrendelhető a  Hjt. 105.  § (4)  bekezdése szerinti rendelkezésre állási kötelezettséggel össze nem 
függő]
„e) tábori kihelyezés keretében végrehajtott kiképzésen való részvétel”
[is.]

3. §  Az R1.
a) 119/A. § (1a) bekezdésében a „vezénylés esetén” szövegrész helyébe a „vezénylés, illetve a tábori kihelyezés 

keretében végrehajtott kiképzés esetén” szöveg,
b) 120/E. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyakorlaton való részvétel” szövegrész helyébe a „gyakorlaton, a tábori 

kihelyezés keretében végrehajtott kiképzésen való részvétel” szöveg,
c) 120/F. § (1) bekezdés c) pontjában a „részvétel vagy” szövegrész helyébe a „részvétel,” szöveg,
d) 120/F. § (1) bekezdés d) pontjában a „túlszolgálat” szövegrész helyébe a „túlszolgálat vagy” szöveg
lép.

2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

4. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. A tábori kihelyezés keretében végrehajtott kiképzés díjazása
28/A.  § (1) Az  állomány azon tagja, aki a  tábori kihelyezés keretében kiképzési, törzsfelkészítési vagy ahhoz 
kapcsolódó egyéb feladatokat teljesít, az  a  Hjt. 128.  § (3b)  bekezdése szerinti fokozott igénybevételi 
illetménypótlékra jogosult, amelynek napi összege tízezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapítása esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti pótlék nem állapítható meg.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti pótlék megállapítása szempontjából azok a  napok vehetőek figyelembe, amelyeknek 
időtartama alatt az  állomány tagja a  kiképzési, a  törzsfelkészítési vagy az  ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok 
végrehajtása érdekében, illetve a  tábori körülmények között biztosított pihenőidő igénybevétele céljából 
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folyamatosan tartózkodott a  tábori kihelyezés helyszínén. A  tábori kihelyezés kezdő és befejező napja teljes 
jogosultsági napnak számít, ha a  12 óra kiképzési, törzsfelkészítési vagy az  ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok 
ezeken a napokon is teljesülnek.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti pótlék megállapításának alapja a  tábori kihelyezésen töltött, a  (3)  bekezdés szerinti 
napokról vezetett napi nyilvántartás.”

5. §  Az R2.
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „gyakorlaton végzett” szövegrész helyébe a  „gyakorlaton, illetve a  Hjt.vhr. 1.  § 

17.  pontja szerinti tábori kihelyezés (a  továbbiakban: tábori kihelyezés) keretében végrehajtott kiképzésen 
végzett” szöveg,

b) 13.  § (2)  bekezdésében a „kiképzés, gyakorlat” szövegrész helyébe a „kiképzés, gyakorlat, illetve a  tábori 
kihelyezés keretében végrehajtott kiképzés” szöveg,

c) 22.  § (2)  bekezdésében a  „gyakorlatokon teljesít” szövegrész helyébe a  „gyakorlatokon, illetve a  tábori 
kihelyezés keretében végrehajtott kiképzésen teljesít” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 10/2022. (IV. 28.) HM rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 63.  § (7)  bekezdése szerint egyenruha viselésére jogosult és 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 3.  § (2)  bekezdése szerinti 
többletkötelezettséget vállaló személyekre terjed ki.

2. §  A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatát az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 10/2022. (IV. 28.) HM rendelethez

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az egyenruha és az öltözet

 1. A katonai egyenruha – a hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott követelményeknek 
megfelelően – kifejezi a  Magyar Honvédséghez (a  továbbiakban: MH) való tartozást, továbbá háborúban és 
békében megfelel a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és a fokozott igénybevételi kívánalmaknak, továbbá 
megjeleníti a magyar nemzeti hagyományokat.

2. Katonai egyenruhát viselők

 2. Katonai egyenruhát visel a  tényleges állomány, így a  hivatásos és szerződéses katona, a  tényleges szolgálatot 
teljesítő önkéntes tartalékos katona, a  honvéd tisztjelölt, a  honvéd altiszt-jelölt, valamint – a  hadkötelezettség 
bevezetése esetén – a hadköteles katona és a többletkötelezettséget vállaló honvédelmi alkalmazott.

 3. Katonai egyenruhát viselhet – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 223. §-a 
kivételével – a  hivatásos állományból nyugállományba helyezett és a  szolgálati járandóságban részesülő személy 
(a továbbiakban együtt: nyugállományú), valamint műveleti területen a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tagja, 
ha az MH érdekében végez tevékenységet.

3. Katonai öltözetek típusai viselésük szerint

 4. A gyakorló öltözet
4.1. A gyakorló öltözet a honvédelmi szervezetek tényleges állományának alapruházata békeidőben és békétől 

eltérő időszakban egyaránt. A  gyakorló öltözetet viseli a  hivatásos, a  szerződéses, a  honvéd tisztjelölt és 
a  honvéd altiszt-jelölt állomány az  MH feladatát képező műveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési 
tevékenységek során, a próbaidős szerződéses állomány a próbaidő alatt, a tényleges szolgálatot teljesítő 
önkéntes tartalékos katona felkészítés, megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, továbbá 
a  hadkötelezettség bevezetése után a  hadköteles katona, a  többletkötelezettséget vállaló honvédelmi 
alkalmazott.

4.2. A gyakorló öltözetet viselheti műveleti területen a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tagja, ha hivatalos 
kiküldetésben az MH érdekében végez tevékenységet.

4.3. A gyakorló ruházat általános, repülőszerelő, repülőműszaki és repülőhajózó öltözetekre tagolódik.
 5. A köznapi öltözet

5.1. A köznapi öltözet – ha más öltözet nincs elrendelve – a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány, 
továbbá a  honvéd tisztjelöltek ruházata, valamint az  öltözetet viselheti a  szerződéses legénységi, 
az önkéntes tartalékos állomány a szolgálati tevékenységük ellátása során.

5.2. A köznapi öltözet általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.
 6. Az ünnepi öltözet

6.1. Ünnepi öltözetet  visel a  hivatásos és a  szerződéses tiszt, altiszt, valamint a  honvéd tisztjelölt, viselheti 
a  szerződéses legénységi és az  önkéntes tartalékos állomány laktanyán belül és kívül ünnepi 
állománygyűlések, rendezvények alkalmával.

6.2. Ünnepi öltözetet visel a  honvéd tisztjelölt, továbbá viselhet a  szerződéses legénységi és az  önkéntes 
tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai 
rendezvényeken.

6.3. Az ünnepi öltözet általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.
 7. A társasági öltözet

7.1. A társasági öltözet a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami 
ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet 
lehet viselni jelentősebb családi események alkalmával.

7.2. A társasági öltözet általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.
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 8. A díszöltözet
8.1. A díszöltözet az MH szervezetszerű dísz(al)egységeinek öltözete.
8.2. A Honvéd Koronaőrség, a  Honvéd Palotaőrség, a  Honvéd Díszzászlóalj, valamint a  katonazenekarok 

állománya viseli díszelgési szakfeladataik végrehajtása során, nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő 
katonai és társadalmi rendezvényeken, temetéseken, továbbá az  elöljáró vagy hivatali felettes által 
meghatározott alkalmak esetén.

8.3. A katonazenekarok díszruházata általános és légierő által viselt öltözetekre tagolódik.
8.4. Honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselhet az  MH Ludovika Zászlóalj (a  továbbiakban: MH LZ) állományába 

tartozó honvéd tisztjelölt a  tisztavatáson, a  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM), az  MH 
és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) ünnepélyes katonai, valamint kulturális 
eseményein.

4. Az egyenruha viselésének általános szabályai

 9. Az állomány szolgálati feladata ellátása során egyenruhát visel.
 10. A katona szolgálatteljesítési időn túl egyenruhát, a szolgálat tekintélyét nem sértő módon viselhet.
 11. Alakzatban egységes öltözetet kell viselni.
 12. Katonai objektumon kívül az  öltözetet – az  időjárási körülmények figyelembevételével – a  helyőrségparancsnok 

határozza meg, azonban időjárás-változás esetén a  változásnak megfelelő öltözetet a  helyszínen tevékenykedő 
parancsnok vagy rangidős is módosíthatja.

 13. Különösen gyakorlat, terepen végrehajtott foglalkozás, alaki kiképzés ellenőrzése, szemléje alkalmával az ellenőrző 
állomány a  rendszeresített vagy alkalmazásba vett vagy ideiglenes használatra engedélyezett gyakorló öltözetét 
viseli. Műveleti területen végrehajtott ellenőrzés során a  gyakorló öltözet viselése a  fogadó nemzet részére vagy 
a  nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítők részére elrendelt egyenruha-viselési formák 
figyelembevételével történik, kiegészítve az  adott műveleti területen elrendelt egyéni védőeszközökkel. Egyéb 
ellenőrzés alkalmával – az ellenőrzés helye és jellege szerint – az ellenőrzést elrendelő határozza meg az ellenőrzést 
végrehajtók öltözetét.

 14. A légierőtől, illetve a hadihajós fegyvernemtől áthelyezett állomány a szárazföldi haderőnemhez tartozó új szolgálati 
helyén, az állományilletékes parancsnok engedélyével a légierő által viselt, illetve a hadihajós köznapi, társasági és 
ünnepi öltözetet viselheti.

 15. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagja e szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra 
előírt öltözeti változatban megjelenni. A tábori püspök az egyenruhán a püspöki keresztet, a vezető tábori rabbi és 
a rabbi az egyenruhához a kipát viselheti.

 16. Ha a  tábori lelkész a  katonai rendezvényen egyházi feladatokat végez, katonai öltözetét – az  egyházi előírásokra 
figyelemmel – további egyházi ruházattal is kiegészítheti.

 17. A Hjt. 51.  §-a alapján más szervezetnél szolgálatot teljesítő katona szolgálati helyén viselendő öltözetét 
– e szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a más szervezet vezetője határozza meg.

 18. A más szervezet vezetője egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan e szabályzat rendelkezéseitől 
eltérő öltözet viselését rendelheti el
18.1. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),
18.2. a Honvéd Együttes Budapest,
18.3. a Köztársasági Elnöki Hivatal és
18.4. a Tábori Lelkészi Szolgálat
állományába tartozó katonák részére.

 19. Az MH parancsnoka (a  továbbiakban: MH PK) indokolt esetben a  katonák részére a  szolgálati feladatok ellátása 
során, e szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselését írhatja elő.

 20. Az MH PK külön intézkedésben határozza meg a légiutas kísérő állomány formaruházatának viselési szabályait.
 21. A katonának a  18–20.  pont alapján meghatározott eltérő öltözet viselése esetén is rendelkeznie kell gyakorló, 

köznapi és társasági öltözettel.
 22. A szolgálati viszony Hjt. 58/A.  §-a szerinti szünetelésének időtartama alatt, az  állomány tagja a  hivatásos és 

szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges 
továbbképzésekről szóló 38/2010. (III. 31.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiképzési feladatokon 
való részvétel ideje alatt gyakorló öltözetet visel.

 23. A katona egyenruhához – annak szellemiségéhez, jellegéhez igazodó, kulturált, nem kirívó színű, méretű és fazonú – 
fényvédő szemüveget viselhet. Alakzatban – ha a  teljes állomány részére egységesen biztosítható – fényvédő 
szemüveg viselését az elöljáró vagy hivatali felettes elrendelheti vagy megtilthatja.

 24. A parancsnok, vezető – a  Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában (a  továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 
előírtak szerint – felelős e szabályzatban meghatározottak betartásáért és betartatásáért.
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 25. Egyéni védőeszköz viselésének elrendeléséről az  állományilletékes parancsnok, illetve munkahelyi vezető 
– kockázatértékelés alapján – saját hatáskörében határoz.

 26. Munkába járás során a  gyakorló, a  köznapi, a  társasági és az  ünnepi öltözet viselhető e  szabályzat előírásainak 
betartásával.

 27. Munkába járás során motorkerékpáron, segédmotoros kerékpáron, kerékpáron az  egyenruházat kiegészíthető 
a szükséges védőfelszerelésekkel, így különösen sisakkal, kesztyűvel, könyök- és térdvédővel.

 28. A honvédelmi táborokban közreműködő állomány a  tábor időtartama alatt 15  M kiképzési gyakorló ruházathoz 
–  a  honvédelmi táborokat népszerűsítő – „Honvédelmi Tábor” feliratú pólót, baseballsapkát, valamint pulóvert 
viselhet.

5. Öltözetek katonai rendezvények alkalmával

 29. A fegyverrel vagy haditechnikai eszközzel szolgálati feladatot ellátó katona gyakorló öltözetet visel.
 30. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó, felvonuló tiszti és 

altiszti állomány társasági vagy ünnepi, a  honvéd tisztjelölt honvéd tisztjelölti dísz- vagy ünnepi, a  honvéd 
altiszt-jelölt és a legénységi rendfokozattal rendelkező katona, illetve a közkatona gyakorló öltözetet visel.

 31. Katonai rendezvények alkalmával az  MH szervezetszerű dísz(al)egységeinek állománya díszöltözetet, illetve 
a rendezvény jellege szerint gyakorló öltözetet visel.

 32. A csapatok alaki szemléjén, a  Tisztavatáson, az  Altisztavatáson, az  eskütételen részt vevő állomány öltözetét 
a rendezvényt szervező parancsnoknak parancsban kell szabályoznia.

 33. Egyéb katonai rendezvény alkalmával az azt szervező parancsnok döntése szerinti öltözet viselendő.

6. A polgári ruha viselésének rendje

 34. A katona szolgálatteljesítési időben, szolgálati feladata végrehajtása során, indokolt esetben, a  legalább 
zászlóaljparancsnok szintű parancsnok engedélyével, gondozott, rendezett megjelenés kritériumait kielégítő 
polgári ruhát viselhet.

 35. A honvédelmi szervezet protokolláris feladatai, így különösen a delegációk kísérése, a személyvédelem ellátásához 
szükséges protokolláris polgári formaruházatot viselhet a külön intézkedésben meghatározott személyi állomány.

 36. A katonanő a várandósság harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

7. A nyugállományúak egyenruha-viselése

 37. A nyugállományú polgári foglalkozás vagy más tevékenység folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás ideje 
alatt – hivatalos kiküldetés kivételével –, valamint politikai rendezvényen egyenruhát nem viselhet.

 38. A nyugállományú az egyenruháján nyugállományt kifejező hímzett jelvényt visel.
 39. Az a rehabilitált katona, aki jogosultságot kapott egyenruha viselésére, a nyugállományúakra vonatkozó szabályok 

szerint viselheti az egyenruhát.

8. A külföldön szolgálatot teljesítő katonák egyenruha-viselésének szabályai

 40. A külföldön szolgálatot teljesítő tényleges állományú katona – a 41. pont szerinti eltérésekkel – e szabályzat szerint 
viseli egyenruháját.

 41. E szabályzatban meghatározott hordmódok megválasztása során figyelembe kell venni a  fogadó országban vagy 
nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítők részére elrendelt egyenruha-viselési formákat.

 42. A külföldön szolgálatot teljesítő katona viselheti
42.1. az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit, így különösen csapatkarjelzést, 

szolgálati karszalagot vagy jelzést, csapatjelvényt, csapat-, illetve fegyvernemi vagy szakmai sálat, sapkát, 
továbbá végzettséget tanúsító jelvényt, egyéb feliratot és jelvényt,

42.2. a speciális szakfegyvernemi öltözetet, öltözeti kiegészítőket.
 43. A külszolgálat befejezését követően a 42. pontban felsorolt jelzések nem viselhetők.

9. Öltözeti könnyítések

 44. A katona a Szolgálati Szabályzatban előírtaknak megfelelően, a katonai objektum területén, egyéni mozgás esetén 
a sapkáját leveheti.

 45. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő katona az alvásra biztosított pihenőidőben egyenruháját leveheti. Az egyéb öltözeti 
könnyítéseket, a szolgálat jellegének figyelembevételével, a szolgálati intézkedésben kell szabályozni.
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 46. Az őrség pihenő váltásának tagja a Szolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint – egyenruha levétele nélkül – 
fekve pihenhet, alhat oly módon, hogy sapkáját, hevederövét leteszi, zubbonyának felső gombjait kigombolja.

 47. A szolgálati gépjárműben
47.1. köznapi, társasági, ünnepi öltözetben utazó katona a  sapkáját és kabátját leveheti, zubbonyát 

kigombolhatja vagy leveheti, nyakkendőjét meglazíthatja, ingének felső gombját kigombolhatja,
47.2. gyakorló öltözetben utazó katona a sapkáját, kabátját és zubbonyát leveheti,
azonban a  járműből történő kiszállás, járműről történő leszállás után e  ruházati könnyítéseket köteles 
haladéktalanul megszüntetni.

 48. A közösségi közlekedés eszközein
48.1. köznapi, társasági, ünnepi öltözetben utazó katona a  sapkáját leveheti, ülve kabátját, zubbonyát 

kigombolhatja,
48.2. gyakorló öltözetben utazó katona a sapkáját leveheti, kabátját kinyithatja,
azonban a járműről történő távozás előtt e ruházati könnyítéseket köteles megszüntetni.

 49. Gépjárművön szállított személy az  oszlop-, illetve a  gépjárműparancsnok engedélyével sapkáját leveheti, 
– a kihordás alatt lévő – 90 M téli sapkáját lehajthatja, illetve a 90 M gyakorló téli kabátja gallérját felhajthatja.

 50. A katona fizikai munkavégzés közben a munkát irányító parancsnok engedélyével a sapkát, a kabátot és a zubbonyt 
leveheti.

10. Tiltó rendelkezések

 51. A katonának tilos
51.1. az MH-nál rendszeresítettől, alkalmazásba vettől, ideiglenesen használatra engedélyezettől eltérő 

anyagú, formájú és színű egyenruhát, lábbelit, rendfokozati jelzést, névfeliratot és államjelzőt, 
továbbá a  katonanőknek testszínűtől eltérő színű vagy mintás harisnyát, harisnyanadrágot hordani, 
az  egyenruházatot az  MH-ban rendszeresített formától, kiviteltől, színtől és alapanyagtól eltérően 
előállítani, átalakítani, illetve ilyen ruházatot viselni,

51.2. e szabályzatban meghatározottakon kívül kitüntetést és elismerést (a  továbbiakban együtt: kitüntetés), 
kitüntetési szalagsávot, jelvényt, kitűzőt, különböző emblémát, jelzést és feliratot, nem rendszeresített 
csapatkarjelzést viselni,

51.3. az egyenruhához – az 55.4. pont szerinti kivétellel – ékszert viselni,
51.4. az 55.4. pontban fel nem sorolt egyéb testékszert látható módon viselni,
51.5. a köznapi, társasági és ünnepi öltözeti cikkeken a  külső zsebekben kilátszó vagy az  öltözet esztétikáját 

negatívan befolyásoló, átnyomódó tárgyat elhelyezni,
51.6. az egyenruházaton – a meghatározottakon kívül – könnyíteni, a hosszú ujjú ing és ingblúz, a 15 M műveleti 

vagy kiképzési gyakorló zubbony és 15  M hosszú ujjú harci póló, valamint a  90  M és a  93  M gyakorló 
zubbony ujját felhajtani, felgyűrni,

51.7. a ruha fazonján, gallérhajtókán gyászszalagot viselni, élő vagy művirágot feltűzni,
51.8. a gyakorló öltözethez köznapi – a repülőhajózó állomány kivételével – vagy társasági sapkát viselni,
51.9. más kereső foglalkozás folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás alatt – a  hivatalos kiküldetés 

kivételével – egyenruhát viselni,
51.10. a katonai objektumon kívül – e szabályzat öltözeti könnyítései kivételével – a sapkát levenni,
51.11. rendfokozati jelzés nélküli egyenruhát viselni,
51.12. egyenruhát polgári ruhával vegyes öltözetként viselni,
51.13. a 15 M, valamint a 90 M, a 93 M és a 2000 M nyári gyakorló zubbonyokat és gyakorló nadrágokat vegyesen 

viselni,
51.14. a koronaőr, díszelgő (lövész) és palotaőr állomány szolgálati helyre utazása és őrszobán tartózkodása 

kivételével a köznapi és társasági öltözet cikkeit a hadiruházati cikkekkel vegyesen viselni,
51.15. a 95 M gyakorló pulóveren névkitűzőt elhelyezni,
51.16. a 90 M, a  93  M és a  2000  M nyári gyakorló zubbonyt és a  gyakorló pólót a  gyakorló nadrágon, továbbá 

a köznapi, társasági inget a köznapi, társasági pantallón vagy szoknyán kívül hordani,
51.17. politikai rendezvényen egyenruhát viselni,
51.18. az egyenruha szellemiségével össze nem egyeztethető, kulturálatlan, kirívó táskát, reklámtasakot, 

csomagot vinni,
51.19. az egyenruhához esernyőt hordani,
51.20. a természetes hajszínektől merőben eltérő hajszínt viselni, és
51.21. az öltözet által nem takart helyen közízlést sértő tetoválást látható módon viselni.
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 52. Az 51. pontban foglaltak mellett a katonanőnek tilos
52.1. a térd középvonalától felfelé számított 10  cm-nél rövidebb, illetve a  térd középvonalától lefelé számított 

10 cm-nél hosszabb köznapi, illetve társasági szoknyát viselni,
52.2. egyenruhában a vállig érőnél hosszabb haját kibontva hordani,
52.3. az  egyenruhához – annak szellemiségéhez, méltóságához illő, kulturált, visszafogott smink kivételével  – 

sminket viselni.
 53. Beteg, sérült tényleges állományú katona a szolgálatképessége helyreállításáig egyenruhát csak a betegség, sérülés 

jellege figyelembevételével viselhet.

11. A haj, arcszőrzet, köröm, smink és ékszer viselésének szabályai

 54. Haj, arcszőrzet
54.1. A katona hajviseletének ki kell elégítenie a gondozott, rendezett megjelenés kritériumait. A haj legfeljebb 

olyan hosszú lehet, hogy az ne akadályozza a feladat végrehajtását, tábori körülmények között is könnyen 
ápolható legyen, valamint ne befolyásolja a fejfedő megfelelő viselését.

54.2. A  katona férfi hajának hossza a  fej tetején nem haladhatja meg a  10  cm-t, hátul az  5  cm-t, tarkón pedig 
nem lehet hosszabb 2 cm-nél.

54.3. A katonanő középhosszú és hosszú haját összefogva viselje. A  haj összefogására viselt hajgumi vagy 
hajcsat a viselt öltözet színvilágával harmonizáljon, ne legyen feltűnő.

54.4. A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal összhangban, a  tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő katona – az  54.8.  pont kivételével – a  munkavédelmi és műveleti körülményeknek 
megfelelő ápolt arcszőrzetet viselhet, amely maximális hossza 1,5 cm lehet. A szakállat viselő katona nyaka 
legyen borotvált.

54.5. A honvédségi szervezetek állománya részére az  MH PK, a  HM és a  HM szervezetek, valamint a  KNBSZ 
állománya részére a  munkáltatói jogkör gyakorlója indoklással határozza meg azon katonai és szolgálati 
tevékenységek, illetve alkalmak körét, amikor a katona arcszőrzetet – bajusz kivételével – nem viselhet.

54.6. Az állományilletékes parancsnok, vezető által – a  bajusz kivételével – megtiltható az  arcszőrzet viselete, 
ha az akadályozza a katonai tevékenység ellátását, veszélyezteti a katona életét, testi épségét, egészségét, 
illetve a  szolgálati tevékenység biztonságát, továbbá ha az  nem felel meg az  általános higiénés 
követelményeknek.

54.7. Alapkiképzés végrehajtása idején a szakáll viselete nem engedélyezett a kiképzendő állomány részére.
54.8. Az MH 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, valamint a külföldön szolgálatot teljesítő kontingens 

parancsnoka, rangidős vezetője saját hatáskörben szabályozza a szakáll viselésének rendjét.
 55. Köröm, smink, ékszer

55.1. A katonanő körme, valamint irodai szolgálatban viselt – feladata végrehajtását nem gátló, testi épségét 
nem veszélyeztető – műkörme nem lehet feltűnő színárnyalatú és mintázatú, az ujjvégtől a köröm végéig 
mért hossza nem lehet több 0,5 cm-nél.

55.2. Alapkiképzés, továbbá az alap tiszti és alap altiszti tanfolyam végrehajtása idején kizárólag a természetes, 
festés nélküli köröm engedélyezett a kiképzendő állomány részére. A köröm az ujjvégen nem érhet túl.

55.3. A katonanő az egyenruha szellemiségéhez, méltóságához illő kulturált, visszafogott sminket viselhet.
55.4. Az egyenruhához a katonai öltözet szellemiségéhez méltó, nem kirívó ékszer – karikagyűrű, pecsétgyűrű, 

nyaklánc, karlánc, katonanők számára egy pár fülbevaló –, karóra viselete a  vonatkozó munkavédelmi 
előírások betartása mellett megengedett, ha jogszabály, munkáltatói rendelkezés eltérően nem 
rendelkezik.

II. FEJEZET 
ÖLTÖZETI TÍPUSOK

12. Gyakorló öltözet

 56. Általános viselési előírások
56.1. Rendezvények alkalmával, alakzatban, szervezeti egységenként az  elrendelő parancsnok vagy hivatali 

felettes által meghatározott egységes öltözetet kell viselni.
56.2. Az állomány a  réteges gyakorló öltözetét úgy állítja össze, hogy az  biztosítsa a  feladata végrehajtását és 

nyújtson védelmet az időjárási körülményekkel szemben.
56.3. Az állomány épületen kívül – ha más intézkedés nincs érvényben – a katonai objektum területén, továbbá 

az objektumon kívül sapkát vagy kalapot visel.
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56.4. A szolgálatot teljesítő állomány – a szolgálati helyiség kivételével – állandó jelleggel sapkát vagy kalapot 
visel.

56.5. Az arra jogosult állomány a  gyakorló sapka vagy gyakorló kalap helyett – a  167–172.  pont szerint – 
szakmai végzettségének vagy szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy 
szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát viselhet.

56.6. Az arra jogosult fegyvernemi alegység teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű barett 
sapkát visel.

56.7. Az egység, alegység, sorakozón részt vevő állomány gyakorló sapkát vagy a  szakmai végzettségének, 
szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy szakbeosztási sapkajelvénnyel 
ellátott barett sapkát visel.

56.8. Az állomány a felszerelését a málhaeszközökön és hátizsákban, a személyi felszerelés részét képező tábori 
pihentetési eszközeit hátizsákban vagy hátizsákra málházva hordja.

56.9. Harcászati tevékenységen kívül az  állomány nem rendszeresített, alkalmazásba nem vett, ideiglenes 
használatra nem engedélyezett katonai jellegű hátizsákot hordhat.

56.10. A katonanőkre a katona férfiakkal megegyező előírások vonatkoznak a 36. pont figyelembevételével.
 57. A gyakorló öltözetek típusai az alábbiak:

57.1. 15 M gyakorló öltözet,
57.2. 15 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözet,
57.3. 2003 M repülőhajózó védőöltözet,
57.4. önkéntes területvédelmi tartalékos (a továbbiakban: ÖTT) gyakorló öltözet.

 58. 15 M gyakorló öltözet
58.1. A 15  M gyakorló öltözetet viseli – a  szakfeladatot végrehajtó repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló 

öltözet és repülőhajózó védőöltözet viselésére jogosult állomány kivételével – a hivatásos és szerződéses 
állományú katona, valamint a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt, továbbá a próbaidős szerződéses 
és a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állomány, valamint viselheti műveleti területen 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tagja, ha hivatalos kiküldetésben az  MH érdekében végez 
tevékenységet.

58.2. A 15 M gyakorló öltözet típusváltozatai az alábbiak:
58.2.1. a 15 M műveleti gyakorló öltözet és
58.2.2. a 15 M kiképzési gyakorló öltözet.

58.3. Az állomány a 15 M műveleti gyakorló öltözetet műveleti területen végrehajtott feladatok során viseli.
58.4. Az állomány a 15 M kiképzési gyakorló öltözetet

58.4.1. napi szolgálati tevékenysége alatt,
58.4.2. kiképzési feladatai teljesítése során,
58.4.3. alaki szemle, sorakozó és a  30.  pont figyelembevételével az  egyéb katonai rendezvény 

alkalmával,
58.4.4. őr- és ügyeleti szolgálatban és
58.4.5. honi területen a nemzetközi feladatokra való készenlét ellenőrzése során

 viseli.
58.5. A 15 M gyakorló öltözet alapváltozata

A B

1. 15 M gyakorló alapöltözet

2. 15 M műveleti gyakorló öltözet 15 M kiképzési gyakorló öltözet

3. 15 M gyakorló sapka/barett sapka

4. 15 M műveleti gyakorló zubbony 15 M kiképzési gyakorló zubbony

5. 15 M műveleti gyakorló nadrág 15 M kiképzési gyakorló nadrág

6. Gyakorló póló

7. Gyakorló zokni

8. Bakancs

9. Hevederöv
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58.6. Az időjárási körülmények függvényében a  15  M gyakorló öltözet alapváltozata az  alábbi cikkekkel 
egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. 15 M gyakorló téli fejvédő

3. Sisaksapka

4. 15 M gyakorló kalap

5. 15 M esővédő kabát

6. 15 M polárpulóver kabátbélés

7. 15 M softshell kabát

8. Gyakorló kesztyű

9. Taktikai kesztyű

10. Téli felső és alsó

11. 15 M esővédő nadrág

12. 15 M meleg kabát

13. 15 M meleg nadrág

14. 15 M hosszú ujjú harci póló

15. 15 M esővédő poncsó

 59. 15 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözet
59.1. A  15  M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözetet viseli az  MH repülőszerelő, repülőműszaki 

tiszt és altiszti állománya szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, valamint egység-, illetve annál 
alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban.

59.2. A 15 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözet – a zubbony és a nadrág kivételével – megegyezik 
az  58.  pontban részletezett 15  M gyakorló öltözettel. A  repülőszerelő, repülőműszaki szakállomány 15  M 
műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony helyett 15  M repülőszerelő zubbonyt, a  15  M műveleti vagy 
kiképzési gyakorló nadrág helyett 15 M repülőszerelő nadrágot visel.

 60. A 15 M gyakorló öltözet és a 15 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözet viselésére vonatkozó szabályok
60.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során viselhető

60.1.1. a 15 M gyakorló sapka helyett 15 M gyakorló kalap,
60.1.2. a 15 M gyakorló sapka helyett 15 M gyakorló téli fejvédő vagy sisaksapka,
60.1.3. a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony – gyakorló pólón – zárt vagy nyitott gallérral,
60.1.4. a 15 M műveleti vagy kiképzési zubbony – gyakorló póló nélkül – nyitott gallérral,
60.1.5. a 15 M hosszú ujjú harci póló önállóan,
60.1.6. a gyakorló póló önállóan,
60.1.7. a 15 M esővédő kabát 15 M polárpulóver kabátbéléssel zárt vagy nyitott gallérral,
60.1.8. a 15 M esővédő kabát 15 M meleg kabáttal zárt gallérral,
60.1.9. a 15 M meleg kabát zárt gallérral,
60.1.10. a 15  M esővédő kabát 15  M polárpulóver kabátbélés és 15  M meleg kabát nélkül zárt vagy 

nyitott gallérral,
60.1.11. a 15 M polárpulóver kabátbélés zárt vagy nyitott gallérral,
60.1.12. a 15 M softshell kabát zárt vagy nyitott gallérral,
60.1.13. a 15 M műveleti vagy kiképzési nadrágon a 15 M gyakorló esővédő nadrág,
60.1.14. a 15 M műveleti vagy kiképzési nadrágon a 15 M meleg gyakorló nadrág,
60.1.15. a 15 M meleg nadrágon a 15 M gyakorló esővédő nadrág,
60.1.16. a 15 M esővédő poncsó minden felsőruházaton felül és
60.1.17. taktikai kesztyű vagy gyakorló kesztyű.

60.2. A hadihajós katona gyakorló póló helyett hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót 
viselhet.

60.3. A 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágon kívül 
viselendő, de ünnepi és egyéb kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával, az  elrendelő 
parancsnok intézkedése alapján a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágon belül is viselhető.

60.4. A 15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrág szára a  bakancson kívül és a  bakancsba betűrve is 
viselhető.
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60.5. A 15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló öltözeten – a  IV. Fejezetben részletezettek szerint, az  arra 
kialakított helyen – a viselésre való jogosultság függvényében
60.5.1. hímzett gyakorló rendfokozati jelzés – a  honvéd tisztjelölt állomány esetében hallgatói 

rendfokozatjelzés –,
60.5.2. hímzett államjelző,
60.5.3. hímzett név vagy hímzett egyedi személyügyi azonosító szám,
60.5.4. hímzett nemzeti hovatartozást kifejező, színes vagy alacsony láthatóságú pajzs,
60.5.5. gyakorló csapatkarjelzés,
60.5.6. különleges katonai képességet kifejező karfelirat és
60.5.7. gyakorló vezénylő zászlósi jelvény

 viselendő, továbbá viselhető egyéb hímzett megkülönböztető jelzés, mint például a szakcsapatot, vezetési 
szintet, szervezeti elemet és vércsoportot kifejező jelzés.

60.6. Az arra jogosult állomány a  gyakorló sapka vagy gyakorló kalap helyett – a  167–172.  pont szerint – 
szakmai végzettségének vagy szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy 
szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka 
helyett kipát viselhet.

60.7. Ünnepi és egyéb kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával az  állomány, a  fegyvernemi 
hovatartozását kifejező vagy szakbeosztásának megfelelő, a  164.  pont szerinti színű, a  163.  pont szerinti 
szakmai sálat visel. A honvéd tisztjelölt állomány a szakirány választásig egységesen skarlátpiros szakmai 
sálat visel. A szakmai sál viselése – a feladatot elrendelő parancsnok külön parancsa alapján – mellőzhető.

60.8. A nemzetközi kontingensben szolgálatot teljesítő állomány a  168–169.  pont alapján, hímzett vagy fém 
sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát viselhet.

60.9. 2025. december 31-ig viselhető
60.9.1. bármely – az MH-ban rendszeresített – bakancs,
60.9.2. bármely – az MH-ban rendszeresített – hevederöv,
60.9.3. a világosbarna színnel barna alapra hímzett helyett barna színnel zöld alapra hímzett gyakorló 

rendfokozati jelzés, államjelző, névfelirat, egyedi személyügyi azonosító szám, nemzeti 
hovatartozást kifejező pajzs.

60.10. Kiegészítő felszerelés viselése tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:
60.10.1. az  öltözet minden felső ruhadarabként viselt cikkén – a  15  M esővédő poncsó kivételével – 

fegyver, málhafelszerelés és egyéb eszköz vagy felszerelés viselhető,
60.10.2. fegyver a  15  M esővédő poncsó alatt és felett is viselhető, málhafelszerelés és egyéb eszköz 

vagy felszerelés alatta viselhető,
60.10.3. a  ballisztikai szemüveg vagy porvédő szemüveg műveleti területen, valamint hazai kiképzési 

feladatok végrehajtása során – a feladat függvényében – viselendő kiegészítő felszerelés,
60.10.4. a könyök- és térdvédő kiegészítő felszerelésként a 15 M műveleti vagy kiképzési zubbonyon, 

15 M meleg kabáton, 15 M gyakorló esővédő kabáton, illetve a 15 M műveleti vagy kiképzési 
nadrágon, 15 M meleg nadrágon, 15 M gyakorló esővédő nadrágon viselendő.

 61. A 2003 M repülőhajózó védőöltözetet
61.1. A  2003  M repülőhajózó védőöltözetet az  MH repülőhajózó, azaz repülőgép- és helikoptervezető, 

valamint fedélzeti állománya viseli szakkiképzési feladatai végrehajtásakor, alaki szemlén, készenlét 
fokozásakor, valamint készültségi szolgálatban; a  légi egészségügyi kiürítés egészségügyi szakállománya 
viseli szakkiképzési feladatai végrehajtásakor és készültségi szolgálatban; továbbá a  légiutas kísérő viseli 
kiképzési és hadműveleti, illetve missziós szállítások során.

61.2. A 2003 M repülőhajózó védőöltözet alapváltozata

A

1. 2003 M repülőhajózó alapöltözet

2. Sötétkék köznapi sapka

3. 2003 M repülőhajózó overall

4. 2003 M repülőhajózó ing

5. 2003 M repülőhajózó alsó

6. 2003 M repülőhajózó kesztyű

7. 2003 M repülőhajózó zokni

8. Repülőhajózó bakancs
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61.3. Az  időjárási körülmények függvényében a  2003  M repülőhajózó védőöltözet alapváltozata az  alábbi 
cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel

3. Nyaksál

4. Sisaksapka

 62. A 2003 M repülőhajózó védőöltözet viselésére vonatkozó szabályok
62.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során viselhető

62.1.1. az alapöltözethez 2003 M repülőhajózó dzseki bélés nélkül vagy béléssel,
62.1.2. sisaksapka – a  repülő eszköz fedélzetén történő tartózkodást megelőzően, illetve azt 

követően –,
62.1.3. az overallhoz 2003 M nyári repülőhajózó ing és alsó vagy 2003 M téli repülőhajózó ing és alsó.

62.2. A repülőhajózó állomány a  2003  M repülőhajózó overall és dzseki mellrészén bal oldalon nevet vagy 
hívónevet, jobb oldalon egység csapatkarjelzést, a  jobb felkaron hímzett rendfokozati jelzést, felette 
hímzett századjelvényt, a bal felkaron hímzett színes nemzeti színű pajzsot, felette a  repült típus hímzett 
jelvényét viseli.

62.3. A repülőhajózó állomány a  2003  M repülőhajózó dzsekihez és a  2003  M repülőhajózó overallhoz 
a  századának megfelelő nyaksálat, sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények 
alkalmával világoskék szakmai sálat visel.

62.4. A repülőhajózó állomány, ha a terepen végrehajtott foglalkozás nem esik egybe szakfeladata teljesítésével, 
a 2003 M repülőhajózó védőöltözet megkímélése céljából – az 58. pontban meghatározottak szerint – 15 M 
gyakorló öltözetet visel.

13. ÖTT gyakorló öltözet

 63. Az ÖTT gyakorló öltözetet viseli az ÖTT állomány az alapfelkészítési és tényleges feladatellátás során, alaki szemle, 
sorakozó és egyéb katonai rendezvény alkalmával.
63.1. Az ÖTT gyakorló öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. ÖTT gyakorló alapöltözet

2. Fekete barett sapka

3. ÖTT gyakorló zubbony

4. ÖTT gyakorló nadrág

5. ÖTT gyakorló póló

6. Nyári gyakorló zokni

7. Tartalékos szolgálati bakancs

8. Csatos öv

63.2. Az  időjárási körülmények függvényében az  ÖTT gyakorló öltözetet  viselő állomány öltözetének 
alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sisaksapka

3. 15 M gyakorló téli fejvédő

4. ÖTT gyakorló kabát

5. ÖTT polárpulóver

6. Csősál

7. ÖTT hosszú ujjú harci póló

8. Téli felső

9. Téli alsó

10. Gyakorló kesztyű

11. Téli gyakorló zokni
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 64. Az ÖTT gyakorló öltözet viselésére vonatkozó szabályok
64.1. Az állomány a réteges öltözetét úgy állítja össze, hogy az a feladata végrehajtását biztosítsa, és az időjárási 

körülményekkel szemben védelmet nyújtson.
64.2. A  hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során az  ÖTT 

gyakorló alapöltözet kiegészíthető
64.2.1. ÖTT gyakorló kabáttal és polárpulóverrel, hozzá – fekete barett sapka helyett – sisaksapkával, 

csősállal vagy 15 M gyakorló téli fejvédővel, valamint gyakorló kesztyűvel,
64.2.2. ÖTT gyakorló kabáttal, polárpulóver nélkül,
64.2.3. ÖTT polárpulóverrel
64.2.4. aláöltözetként téli felsővel és alsóval.

64.3. Meleg időjárás esetén viselhető
64.3.1. az ÖTT gyakorló zubbony ÖTT gyakorló póló nélkül,
64.3.2. az ÖTT gyakorló póló önállóan,
64.3.3. illetve az ÖTT harci póló önállóan.

64.4. Tartalékos szolgálati bakancs helyett bármely rendszeresített bakancs – így különösen általános, nyári, 
sivatagi – és gumicsizma is viselhető.

64.5. A csatos öv helyett bármely rendszeresített hevederöv is viselhető.
64.6. Az ÖTT gyakorló zubbony az ÖTT gyakorló nadrágon kívül viselendő.
64.7. Ünnepi és egyéb kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával, az  elrendelő parancsnok 

intézkedése alapján az ÖTT gyakorló zubbony az ÖTT gyakorló nadrágon belül is viselhető.
64.8. Az ÖTT gyakorló zubbony ÖTT gyakorló pólón kigombolt gallérral viselendő.
64.9. Az ÖTT gyakorló kabát – polárpulóver nélkül – zárt vagy nyitott gallérral viselhető.
64.10. Az ÖTT gyakorló kabát polárpulóverrel zárt vagy nyitott gallérral viselendő.
64.11. Az ÖTT gyakorló kabát polárpulóverrel és csősállal együtt nyitott gallérral viselendő.
64.12. Az ÖTT vagy ÖTT polárpulóver zárt vagy nyitott gallérral viselendő.
64.13. Az ÖTT gyakorló öltözeten – a  IV. Fejezetben részletezettek szerint, az arra kialakított helyen – a viselésre 

való jogosultság függvényében
64.13.1. hímzett gyakorló rendfokozati jelzés,
64.13.2. hímzett államjelző,
64.13.3. hímzett név vagy hímzett egyedi személyügyi azonosító szám,
64.13.4. hímzett színes vagy alacsony láthatóságú pajzs,
64.13.5. ÖTT hímzett karjelzés

 viselendő, továbbá
64.13.6. gyakorló csapatkarjelzés viselhető.

64.14. Az  ÖTT gyakorló öltözetet viselő állomány a  felszerelését és a  személyi felszerelés részét képező tábori 
pihentetési eszközeit málhazsákban hordja.

64.15. A fekete barett sapka hímzett ÖTT sapkajelvénnyel viselendő.
64.16. Speciális feladat végrehajtásakor a  gyakorlókesztyű helyett kiegészítő felszerelésként ujjatlan taktikai 

kesztyű is viselhető.
64.17. Az ÖTT gyakorló öltözetet viselő állomány a taktikai kesztyűt, a könyök- és térdvédőt, valamint a fényvédő 

szemüveget kiegészítő felszerelésként hordhatja. A  könyökvédő az  ÖTT gyakorló zubbonyon, illetve 
a térdvédő az ÖTT gyakorló nadrágon viselendő.

64.18. Az ÖTT gyakorló öltözetet viselő katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

14. Köznapi öltözet

 65. Általános köznapi öltözet
65.1. Az öltözetet viseli a honvédelmi szervezetek tiszti és altiszti állománya, viselheti a legénységi, az önkéntes 

tartalékos állomány a  napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli a  honvéd tisztjelölt a  tantermi 
foglalkozások alkalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak 
jellege nem teszi szükségessé a gyakorló öltözetet. Az állomány a köznapi öltözetét úgy állítja össze, hogy 
az biztosítsa a feladata végrehajtását és nyújtson védelmet az időjárási körülményekkel szemben.

65.2. Az általános köznapi öltözetet viselő állomány köznapi öltözetének alapváltozata

A

1. Általános köznapi alapöltözet

2. Köznapi sapka

3. Köznapi zubbony
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4. Köznapi ing

5. Köznapi pantalló

6. Nyakkendő

7. Zokni

8. Félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Deréköv

65.3. Az  időjárási körülmények függvényében az  általános köznapi öltözetet  viselő állomány köznapi 
öltözetének alapváltozata a következő cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Köznapi Bocskai sapka

3. Posztóköpeny

4. 3/4-es ballonkabát

5. 4/4-es ballonkabát

6. Esőkabát

7. Nyaksál

8. Téli bőrkesztyű

9. Bőrkesztyű

10. 95 M gyakorló pulóver

11. Ingblúz

12. Nyári félcipő

 66. A légierő köznapi öltözete
66.1. A légierő köznapi öltözetét viseli a  repülőhajózó, a  légiutas kísérő, a  repülésirányító, a  repülőszerelő, 

a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen 
beosztást betöltő szakállomány, a katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő 
állomány, a  repülő műszaki, a  repülés irányító, a  légi közlekedési, a  légvédelmi rakéta szakos honvéd 
tisztjelölt, továbbá hadihajós köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

66.2. A légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány köznapi öltözetének alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós köznapi alapöltözet

2. Sötétkék köznapi sapka

3. Sötétkék köznapi zubbony

4. Világoskék köznapi ing

5. Sötétkék köznapi pantalló

6. Fekete köznapi nyakkendő

7. Fekete zokni

8. Fekete félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Fekete deréköv
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66.3. Az időjárási körülmények függvényében a  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi öltözetet  viselő 
állomány köznapi öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék posztóköpeny

3. Sötétkék tányérsapka

4.  Sötétkék 3/4-es ballonkabát

5. Sötétkék 4/4-es ballonkabát

6. Sötétkék esőkabát

7. Fekete nyaksál

8. Fekete téli bőrkesztyű

9. Fekete bőrkesztyű

10. Sötétkék pulóver

11. Világoskék ingblúz

12. Fekete nyári félcipő

 67. A köznapi öltözet viselésére vonatkozó szabályok
67.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

67.1.1. az  általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány 
posztóköpenyt, 3/4-es ballonkabátot vagy 4/4-es ballonkabátot; a  légierő által viselt és 
a hadihajós köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány sötétkék 
posztóköpenyt, sötétkék 3/4-es ballonkabátot vagy sötétkék 4/4-es ballonkabátot visel,

67.1.2. az  általános köznapi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, valamint önkéntes 
tartalékos állomány 3/4-es ballonkabátot; a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet 
viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, valamint önkéntes tartalékos állomány sötétkék 3/4-es 
ballonkabátot visel,
67.1.2.1. a  posztóköpenyhez és a  3/4-es ballonkabáthoz nyaksál és téli bőrkesztyű, 

a sötétkék posztóköpenyhez és a sötétkék 3/4-es ballonkabáthoz fekete nyaksál 
és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal kézben 
kell tartani,

67.1.2.2. a  4/4-es ballonkabáthoz bőrkesztyű, a  sötétkék 4/4-es ballonkabáthoz fekete 
bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal kézben kell tartani,

67.1.3. csapadékos időjárás esetén az  általános köznapi öltözetet viselő állomány esőkabátot, 
a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány sötétkék esőkabátot visel,

67.1.4. meleg időjárás esetén – megengedettként – nyári félcipő is viselhető, és
67.1.5. meleg időjárás esetén a köznapi öltözet zubbony nélkül is viselhető.

67.2. Az általános köznapi öltözetet viselő tiszti és altiszti állomány a posztóköpenyt és a 3/4-es ballonkabátot 
köznapi Bocskai sapkával vagy barett sapkával viseli.

67.3. A légierőhöz tartozó állomány a sötétkék köznapi sapka helyett köznapi tányérsapkát viselhet.
67.4. A  hadihajós fegyvernemhez tartozó állomány a  sötétkék köznapi sapka helyett hadihajós köznapi 

tányérsapkát visel.
67.5. Az  arra jogosult állomány a  köznapi sapka helyett – megengedettként, a  167–172.  pont szerint – 

szakmai végzettségének vagy szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy 
szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka 
helyett kipát viselhet.

67.6. A  köznapi zubbony helyett 95  M gyakorló pulóver, a  sötétkék köznapi zubbony helyett sötétkék pulóver 
– az inggallér kihajtása nélkül –, nyakkendő nélkül viselhető.

67.7. A 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát, 
a 95 M gyakorló pulóver, a sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő.

67.8. A  köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében hímzett köznapi 
hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a honvéd 
tisztjelölt, a legénységi és az önkéntes tartalékos állomány kivételével – viselendő.

67.9. A  hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében hímzett 
köznapi hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel 
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–  a  honvéd tisztjelölt, a  legénységi és az  önkéntes tartalékos állomány kivételével –, nyakkendővel 
viselendő.

67.10. A köznapi öltözet zubbony nélküli viselése esetén
67.10.1. a  hosszú ujjú köznapi ing helyett hosszú ujjú ingblúz, a  világoskék hosszú ujjú köznapi 

ing helyett világoskék hosszú ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, 
névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a  honvéd tisztjelölti állomány 
kivételével – viselhető,

67.10.2. a hosszú ujjú köznapi ing helyett rövid ujjú köznapi ing, a világoskék hosszú ujjú köznapi ing 
helyett világoskék rövid ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, 
állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a  honvéd tisztjelölt állomány kivételével –, 
köznapi nyakkendő nélkül viselhető,

67.10.3. a  rövid ujjú köznapi ing helyett rövid ujjú ingblúz, a  világoskék rövid ujjú köznapi ing 
helyett világoskék rövid ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, 
állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a  honvéd tisztjelölti állomány 
kivételével – viselhető.

67.11. Az  általános köznapi öltözetet viselő állomány barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a  tiszt és 
a zászlós, valamint a honvéd tisztjelölt aranyszínű, az altiszt és a  legénységi állományú ezüstszínű stilizált 
címerrel díszítve.

67.12. A  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány fekete színű derékövet hord 
ezüstszínű csattal, a  tiszt és a  zászlós, valamint a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt és a  legénységi 
állományú ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

67.13. A légiutas kísérő állomány a politikai, szakmai és katonai felsővezetői szállítási feladatok végrehajtása során 
a köznapi öltözetet a kockázatértékelés szerint megfelelő cipővel vagy bokacsizmával viseli.

67.14. A  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az  általánossal, attól csak 
színében és egyes kiegészítő cikkeiben tér el.

67.15. A  tábori lelkész a  hosszú és rövid ujjú köznapi ing, valamint a  hosszú és rövid ujjú ingblúz bal zsebére 
gomboltan keresztet viselhet.

67.16. Az  egészségügyi, azaz orvosi, ápolói szakállomány egészségügyi szaktevékenysége alkalmával 
egészségügyi munkaruházatot hord, amelyen hímzett társasági rendfokozati jelzést és névkitűzőt viselhet.

 68. Női köznapi öltözet
68.1. Az általános női köznapi öltözetet viselő állomány köznapi öltözetének alapváltozata

A

1. Általános női köznapi alapöltözet

2. Köznapi sapka

3. Női köznapi zubbony

4. Női köznapi ing

5. Női köznapi szoknya

6. Női köznapi nyakkendő

7. Harisnya

8. Női cipő

9. Névkitűző

10. Deréköv

68.2. Az  időjárási körülmények függvényében az  általános női köznapi öltözetet viselő állomány köznapi 
öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Női kalap

3. Női köpeny béléssel

4. Női ballonkabát

5. Női esőkabát

6. Női nyaksál

7. Téli bőrkesztyű
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8. Bőrkesztyű

9. Női köznapi pantalló

10. 95 M gyakorló pulóver

11. Női ingblúz

12. Szandál

 69. A légierő női köznapi öltözete
69.1. A  légierő női köznapi öltözetét viseli a  repülőhajózó, a  légiutas kísérő, a  repülésirányító, a  repülőszerelő, 

a  légvédelmi tüzér, a  légvédelmi lokátoros és a  meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen 
beosztást betöltő női szakállomány, a katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő női 
állomány, a repülő műszaki , a repülés irányító, a légi közlekedési, a légvédelmi rakéta szakos honvéd tisztjelölt nő, 
továbbá hadihajós női köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

69.2. A  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi öltözetet  viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány 
köznapi öltözetének alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós női köznapi alapöltözet

2. Sötétkék köznapi sapka

3. Sötétkék női köznapi zubbony

4. Világoskék női köznapi ing

5. Sötétkék női köznapi szoknya

6. Fekete női köznapi nyakkendő

7. Harisnya

8. Fekete női cipő

9. Névkitűző

10. Fekete deréköv

69.3. Az  időjárási körülmények függvényében a  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi öltözetet  viselő 
katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány köznapi öltözetének alapváltozata az  alábbi cikkekkel 
egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék női köpeny béléssel

3. Sötétkék női ballonkabát

4. Sötétkék női esőkabát

5. Fekete női nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

8. Sötétkék női köznapi pantalló

9. Sötétkék pulóver

10. Világoskék női ingblúz

11. Fekete szandál

 70. A női köznapi öltözet viselésére vonatkozó szabályok
70.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

70.1.1. az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses, tiszti és altiszti katonanői 
állomány női köpenyt béléssel vagy női ballonkabátot; a  légierő által viselt és a  hadihajós 
köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses, tiszti és altiszti katonanői állomány sötétkék 
női köpenyt béléssel vagy sötétkék női ballonkabátot visel,
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70.1.2. az általános köznapi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt nő, legénységi, valamint önkéntes 
tartalékos katonanői állomány női köpenyt béléssel és női ballonkabátot; a légierő által viselt 
és a  hadihajós köznapi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt nő, legénységi, valamint önkéntes 
tartalékos katonanői állomány sötétkék női köpenyt béléssel és sötétkék női ballonkabátot 
visel,
70.1.2.1. a női köpenyhez női nyaksál és téli bőrkesztyű, a sötétkék női köpenyhez fekete 

nyaksál és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal 
kézben kell tartani,

70.1.2.2. a női ballonkabáthoz nyaksál és bőrkesztyű, és a  sötétkék női ballonkabáthoz 
fekete női nyaksál és fekete bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy 
a kesztyűt a bal kézben kell tartani,

70.1.3. csapadékos időjárás esetén az  általános köznapi öltözetet viselő katonanői állomány női 
esőkabátot, a  légierő által viselt és a  hadihajós köznapi öltözetet  viselő katonanői állomány 
sötétkék női esőkabátot visel,

70.1.4. meleg időjárás esetén a katonanői állomány szandált is viselhet,
70.1.5. meleg időjárás esetén a női cipő és a szandál harisnya nélkül is viselhető, és
70.1.6. meleg időjárás esetén a női köznapi öltözet zubbony nélkül is viselhető.

70.2. Az általános köznapi öltözetet viselő tiszti és altiszti katonanői állomány a  női köpenyt és a  női 
ballonkabátot női kalappal viseli.

70.3. A hadihajós fegyvernemhez tartozó tiszti és altiszti katonanői szakállomány a  sötétkék köznapi sapka 
helyett fekete kalapot visel.

70.4. Az arra jogosult állomány a  köznapi sapka helyett – megengedettként a  167–172.  pont szerint – 
szakmai végzettségének vagy szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy 
szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát viselhet.

70.5. A női köznapi zubbony helyett 95  M gyakorló pulóver, a  sötétkék női köznapi zubbony helyett sötétkék 
pulóver – az inggallér kihajtása nélkül – nyakkendő nélkül viselhető.

70.6. A köznapi szoknya helyett női köznapi pantalló, a sötétkék köznapi szoknya helyett sötétkék női köznapi 
pantalló viselhető.

70.7. A női ballonkabát, a  női sötétkék ballonkabát, a  női esőkabát, a  sötétkék női esőkabát, a  95  M gyakorló 
pulóver, a sötétkék pulóver, a női mellény és a sötétkék női mellény hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel 
viselendő.

70.8. A női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében hímzett köznapi 
hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a honvéd 
tisztjelölt női állomány kivételével – viselendő.

70.9. A hosszú ujjú női köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében hímzett 
köznapi hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – 
a honvéd tisztjelölt női állomány kivételével –, női köznapi nyakkendővel viselendő.

70.10. A köznapi öltözet zubbony nélküli viselése esetén
70.10.1. a hosszú ujjú női köznapi ing helyett hosszú ujjú női ingblúz, a  világoskék hosszú ujjú női 

köznapi ing helyett világoskék hosszú ujjú női ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, 
névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a  honvéd tisztjelölt női 
állomány kivételével – viselhető,

70.10.2. a hosszú ujjú női köznapi ing helyett – megengedettként – rövid ujjú női köznapi ing, 
a világoskék hosszú ujjú női köznapi ing helyett – megengedettként – világoskék rövid ujjú női 
köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező 
hímzett jelvénnyel – a  honvéd tisztjelölt női állomány kivételével –, női köznapi nyakkendő 
nélkül viselhető, és

70.10.3. a rövid ujjú női köznapi ing helyett – megengedettként – rövid ujjú női ingblúz, világoskék 
rövid ujjú női köznapi ing helyett – megengedettként – világoskék rövid ujjú női ingblúz 
hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett 
jelvénnyel – a honvéd tisztjelölt női állomány kivételével – viselhető.

70.11. Az általános női köznapi öltözetet viselő állomány barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a  tiszt 
és a zászlós, valamint a honvéd tisztjelölt aranyszínű, az altiszt és a legénységi ezüstszínű stilizált címerrel 
díszítve.

70.12. A légierő által viselt és a  hadihajós női köznapi öltözetet viselő állomány fekete színű derékövet hord 
ezüstszínű csattal, a  tiszt és a  zászlós, valamint a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt és a  legénységi 
ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.
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70.13. A légiutas kísérő állomány a katonai felsővezetői szállítási feladatok végrehajtása során a köznapi öltözetet 
a kockázatértékelés szerint megfelelő cipővel vagy bokacsizmával viseli.

70.14. A légierő által viselt köznapi ruházat formailag megegyezik az  általánossal, attól csak színében és egyes 
kiegészítő cikkeiben tér el.

70.15. Megengedettként, katonai objektumon belül, a  köznapi zubbony helyett mellény, a  sötétkék köznapi 
zubbony helyett sötétkék mellény – épületen belül kigombolva, épületen kívül begombolva, köznapi 
sapkával, sötétkék köznapi sapkával – viselhető.

70.16. A tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú női köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú női ingblúz bal 
zsebére gomboltan keresztet viselhet.

70.17. Az egészségügyi katonanői szakállomány egészségügyi szaktevékenysége alkalmával egészségügyi 
munkaruházatot hord, amelyen hímzett társasági rendfokozati jelzést és névkitűzőt viselhet.

15. Ünnepi öltözet

 71. Ünnepi öltözet
71.1. Ünnepi öltözetet  visel a  honvédelmi szervezetek tiszti és altiszti állománya, viselhet a  legénységi, 

a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állomány, valamint visel a  honvéd tisztjelölt 
a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, rendezvények, továbbá külföldi katonai küldöttségek 
fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint egyéb kulturális események alkalmával.

71.2. Ünnepi öltözetet visel a honvéd tisztjelölt, továbbá viselhet a  legénységi, a tényleges szolgálatot teljesítő 
önkéntes tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai 
rendezvényeken, ha a  sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az  elöljáró 
vagy hivatali felettes által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb 
családi eseményeken, így különösen házasságkötésen, keresztelőn.

71.3. Az állomány ünnepi öltözetét úgy állítja össze, hogy az a  feladata végrehajtását biztosítsa, és az  időjárási 
körülményekkel szemben védelmet nyújtson.

71.4. Az általános ünnepi öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános ünnepi alapöltözet

2. Köznapi Bocskai sapka

3. Köznapi zubbony

4. Társasági fehér ing

5. Köznapi pantalló

6. Nyakkendő

7. Zokni

8. Félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Deréköv

71.5. Az időjárási körülmények függvényében az általános ünnepi öltözetet viselő állomány ünnepi öltözetének 
alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Posztóköpeny

3. 4/4-es ballonkabát

4. Esőkabát

5. Nyaksál

6. Téli bőrkesztyű

7. Bőrkesztyű
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 72. A légierő ünnepi öltözete
72.1. A  légierő ünnepi öltözetét viseli a  repülőhajózó, a  repülésirányító, a  repülőszerelő, a  légvédelmi tüzér, 

a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő 
szakállomány, a katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő állomány, a repülő 
műszaki, a  repülés irányító, a  légi közlekedési, a  légvédelmi rakéta szakos honvéd tisztjelölt, továbbá 
hadihajós ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

72.2. A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós ünnepi alapöltözet

2. Sötétkék köznapi sapka

3. Sötétkék köznapi zubbony

4. Társasági fehér ing

5. Sötétkék köznapi pantalló

6. Fekete köznapi nyakkendő

7. Fekete zokni

8. Fekete félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Fekete deréköv

72.3. Az  időjárási körülmények függvényében a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő 
állomány ünnepi öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék posztóköpeny

3. Sötétkék 4/4-es ballonkabát

4. Sötétkék esőkabát

5. Fekete nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

 73. Az ünnepi öltözet viselésére vonatkozó szabályok
73.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

73.1.1. az  általános ünnepi öltözetet viselő tiszti és altiszti állomány posztóköpenyt vagy 4/4-es 
ballonkabátot; a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő tiszti és altiszti 
állomány sötétkék posztóköpenyt vagy sötétkék 4/4-es ballonkabátot visel,

73.1.2. az  általános ünnepi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, valamint önkéntes 
tartalékos állomány 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet 
viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, valamint önkéntes tartalékos állomány sötétkék 3/4-es 
ballonkabátot visel
73.1.2.1. a  posztóköpenyhez nyaksál és téli bőrkesztyű, a  sötétkék posztóköpenyhez 

fekete nyaksál és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, a  kesztyűt 
a bal kézben kell fogni,

73.1.2.2. a  4/4-es ballonkabáthoz bőrkesztyű, a  sötétkék 4/4-es ballonkabáthoz fekete 
bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

73.1.3. csapadékos időjárás esetén az általános ünnepi öltözetet viselő állomány esőkabátot, a légierő 
által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány sötétkék esőkabátot visel, és

73.1.4. az ünnepi öltözet köznapi zubbony nélkül is viselhető.
73.2. Az általános ünnepi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, valamint önkéntes tartalékos állomány 

köznapi sapkát, a  légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt, legénységi, 
valamint önkéntes tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord.

73.3. A  hadihajós fegyvernemhez tartozó tiszti, altiszti állomány a  sötétkék köznapi sapka helyett hadihajós 
köznapi tányérsapkát visel.
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73.4. A vezető tábori rabbi és a rabbi az ünnepi öltözet valamennyi változatához a köznapi Bocskai sapka helyett 
kipát viselhet.

73.5. A 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát 
hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő.

73.6. A  köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében köznapi paroli 
hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a honvéd 
tisztjelölt állomány kivételével – viselendő.

73.7. A  hosszú ujjú társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében 
köznapi paroli hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett társasági 
jelvénnyel – kivéve a honvéd tisztjelölti állományt –, köznapi nyakkendővel viselendő.

73.8. Az  ünnepi öltözet zubbony nélküli viselése esetén a  hosszú ujjú társasági fehér ing helyett rövid ujjú 
társasági fehér ing névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett társasági jelvénnyel – a  honvéd 
tisztjelölti állomány kivételével –, nyakkendő nélkül, a  73.7.  pont előírásai szerinti hímzett rendfokozati 
jelzéssel viselhető.

73.9. Az  általános ünnepi öltözetet viselő állomány barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a  tiszt és 
a  zászlós, valamint a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt és a  legénységi ezüstszínű stilizált címerrel 
díszítve.

73.10. A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány fekete színű derékövet hord ezüstszínű 
csattal, a  tiszt és a  zászlós, valamint a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt és a  legénységi ezüstszínű 
stilizált címerrel díszítve.

73.11. Az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető.
73.12. A  légierő által viselt ünnepi öltözet formailag megegyezik az  általánossal, attól csak színében és egyes 

kiegészítő cikkeiben tér el.
73.13. Az állomány a fehér kesztyűt, katonai ünnepségeken külön intézkedés alapján viseli.
73.14. A tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet viselhet.

 74. Női ünnepi öltözet
74.1. Az általános ünnepi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános női ünnepi alapöltözet

2. Női kalap

3. Női köznapi zubbony

4. Társasági fehér női ing

5. Női köznapi szoknya

6. Női köznapi nyakkendő

7. Harisnya

8. Női cipő

9. Névkitűző

10. Deréköv

74.2. Az időjárási körülmények függvényében az általános ünnepi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt 
női állomány ünnepi öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Női köpeny béléssel

3. Női ballonkabát

4. Női esőkabát

5. Női nyaksál

6. Téli bőrkesztyű

7. Bőrkesztyű

8. Női köznapi pantalló
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 75. A légierő női ünnepi öltözete
75.1. A légierő női ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, 

a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő 
női szakállomány, a katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő női állomány, 
a  repülő műszaki, a  repülés irányító, a  légi közlekedési, a  légvédelmi rakéta szakos honvéd tisztjelölt nő, 
továbbá hadihajós női köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

75.2. A  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány 
köznapi öltözetének alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós női ünnepi alapöltözet

2. Sötétkék köznapi sapka

3. Sötétkék női köznapi zubbony

4. Társasági fehér női ing

5. Sötétkék női köznapi szoknya

6. Fekete női köznapi nyakkendő

7. Harisnya

8. Fekete női cipő

9. Névkitűző

10. Fekete deréköv

75.3. Az  időjárási körülmények függvényében a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő 
katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány ünnepi öltözetének alapváltozata az  alábbi cikkekkel 
egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék női köpeny béléssel

3. Sötétkék női ballonkabát

4. Sötétkék női esőkabát

5. Fekete női nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

8. Sötétkék női köznapi pantalló

 76. A női ünnepi öltözet viselésére vonatkozó szabályok
76.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

76.1.1. az  általános ünnepi öltözetet viselő tiszt és altiszt katonanő női köpenyt béléssel vagy női 
ballonkabátot; a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő tiszt és altiszt 
katonanő sötétkék női köpenyt béléssel vagy sötétkék női ballonkabátot visel,

76.1.2. az  általános ünnepi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt női, legénységi, valamint önkéntes 
tartalékos katonanői állomány női köpenyt béléssel, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi 
öltözetet viselő honvéd tisztjelölt női, legénységi, valamint önkéntes tartalékos katonanői 
állomány sötétkék női köpenyt béléssel visel,
76.1.2.1. a női köpenyhez női nyaksál és téli bőrkesztyű, a sötétkék női köpenyhez fekete 

nyaksál és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal 
kézben kell fogni, és

76.1.2.2. a  női ballonkabáthoz nyaksál és bőrkesztyű, és a  sötétkék női ballonkabáthoz 
fekete női nyaksál és fekete bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy 
a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

76.1.3. csapadékos időjárás esetén az  általános ünnepi öltözetet viselő katonanői állomány női 
esőkabátot, a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet  viselő katonanői állomány 
sötétkék női esőkabátot visel, és

76.1.4. az ünnepi öltözet köznapi zubbony nélkül is viselhető.
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76.2. Az  általános ünnepi öltözetet viselő honvéd tisztjelölt női, legénységi, valamint önkéntes tartalékos 
katonanői állomány köznapi sapkát; a  légierő által viselt és a  hadihajós ünnepi öltözetet viselő honvéd 
tisztjelölt női, legénységi, valamint önkéntes tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord.

76.3. A  hadihajós fegyvernemhez tartozó tiszt, altiszt katonanői állomány a  sötétkék köznapi sapka helyett 
fekete kalapot visel.

76.4. A köznapi szoknya helyett női köznapi pantalló, a sötétkék köznapi szoknya helyett sötétkék női köznapi 
pantalló viselhető.

76.5. A  női ballonkabát, a  női sötétkék ballonkabát, a  női esőkabát, illetve a  sötétkék női esőkabát hímzett 
köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő.

76.6. A  női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében köznapi paroli 
hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel – a honvéd 
tisztjelölt női állomány kivételével – viselendő.

76.7. A hosszú ujjú női társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel – honvéd tisztjelölt esetében 
hímzett köznapi hallgatói rendfokozatjelzéssel –, névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett 
társasági jelvénnyel – a honvéd tisztjelölt női állomány kivételével –, női köznapi nyakkendővel viselendő.

76.8. Az ünnepi öltözet zubbony nélküli viselete esetén a hosszú ujjú társasági fehér női ing helyett rövid ujjú 
társasági fehér női ing névkitűzővel, állománykategóriát kifejező hímzett társasági jelvénnyel – a honvéd 
tisztjelölt női állomány kivételével – női köznapi nyakkendő nélkül, a 76.7. pont előírásai szerinti hímzett 
rendfokozati jelzéssel viselhető.

76.9. Az  általános női ünnepi öltözetet viselő állomány barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a  tiszt 
és a zászlós, valamint a honvéd tisztjelölt aranyszínű, az altiszt és a legénységi ezüstszínű stilizált címerrel 
díszítve.

76.10. A  légierő által viselt és a  hadihajós női ünnepi öltözetet viselő állomány fekete színű derékövet hord 
ezüstszínű csattal, a  tiszt és a  zászlós, valamint a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt és a  legénységi 
ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

76.11. Az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető.
76.12. A  légierő által viselt ünnepi ruházat formailag megegyezik az  általánossal, attól csak színében és egyes 

kiegészítő cikkeiben tér el.
76.13. Az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken külön intézkedés alapján viseli.
76.14. A tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet viselhet.

16. Társasági öltözet

 77. Társasági öltözet
77.1. Az  öltözetet a  honvédelmi szervezetek tiszti és altiszti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, 

kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a  sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika 
nélkül történik, valamint az  elöljáró vagy hivatali felettes által meghatározott alkalommal, katonai 
temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken, így különösen keresztelőn, házasságkötésen.

77.2. Az állomány a társasági öltözetét úgy állítja össze, hogy az a feladata végrehajtását biztosítsa és az időjárási 
körülményekkel szemben védelmet nyújtson.

77.3. Az általános társasági öltözetet viselő tiszti és zászlósi állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános társasági alapöltözet

2. Társasági Bocskai sapka

3. Társasági zubbony

4. Társasági fehér ing

5. Fekete társasági pantalló

6. Fekete társasági nyakkendő

7. Fekete zokni

8. Fekete társasági félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Fekete deréköv
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77.4. Az  időjárási körülmények függvényében az  általános társasági öltözetet  viselő tiszti és zászlósi állomány 
társasági öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Posztóköpeny

3. 4/4-es ballonkabát

4. Esőkabát

5. Nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

77.5. Az általános társasági öltözetet viselő altiszti állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános társasági alapöltözet

2. Társasági Bocskai sapka

3. Társasági zubbony

4. Társasági fehér ing

5. Társasági pantalló

6. Társasági nyakkendő

7. Zokni

8. Társasági félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Deréköv

77.6. Az  időjárási körülmények függvényében az  általános társasági öltözetet  viselő altiszti állomány társasági 
öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Posztóköpeny

3. 4/4-es ballonkabát

4. Esőkabát

5. Nyaksál

6. Téli bőrkesztyű

7. Bőrkesztyű

 78. A légierő társasági öltözete
78.1. A  légierő társasági öltözetét  viseli a  repülőhajózó, a  repülésirányító, a  repülőszerelő, a  légvédelmi tüzér, 

a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő 
szakállomány, a  katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő állomány, 
hadihajós társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

78.2. A  légierő által viselt és a  hadihajós társasági öltözetet  viselő tiszti és altiszti állomány öltözetének 
alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós társasági alapöltözet

2.
Sötétkék légierős  

vagy fehér hadihajós tányérsapka

3.
Sötétkék társasági zubbony vagy 

sötétkék hadihajós társasági zubbony
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4. Társasági fehér ing

5. Sötétkék társasági pantalló

6. Fekete társasági nyakkendő

7. Fekete zokni

8. Fekete társasági félcipő

9. Névkitűző

10. Nyakkendőcsíptető

11. Kézelőgomb

12. Fekete deréköv

78.3. Az időjárási körülmények függvényében a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő tiszti 
és altiszti állomány társasági öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék posztóköpeny

3. Sötétkék 4/4-es ballonkabát

4. Sötétkék esőkabát

5. Fekete nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

 79. A társasági öltözet viselésére vonatkozó szabályok
79.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

79.1.1. az általános társasági öltözetet viselő állomány posztóköpenyt; a  légierő által viselt és 
a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány sötétkék posztóköpenyt visel,

79.1.2. a posztóköpenyhez – tiszti és zászlósi állomány esetében – nyaksál és fekete téli 
bőrkesztyű, – az  altiszti állomány esetében – nyaksál és téli bőrkesztyű viselhető, a  sötétkék 
posztóköpenyhez fekete nyaksál és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy 
a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

79.1.3. a 4/4-es ballonkabáthoz – tiszti és zászlósi állomány esetében – fekete bőrkesztyű, – az altiszti 
állomány esetében – bőrkesztyű, a sötétkék 4/4-es ballonkabáthoz fekete bőrkesztyű viselhető 
– ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

79.1.4. csapadékos időjárás esetén az  általános társasági öltözetet viselő állomány esőkabátot; 
a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány sötétkék esőkabátot visel 
és

79.1.5. meleg időjárás esetén a társasági öltözet zubbony nélkül is viselhető.
79.2. A  hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a  sötétkék tányérsapka helyett hadihajós társasági 

tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós, kétsoros gombolású, hadihajós rendfokozati 
jelzéssel és hadihajós fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvénnyel ellátott társasági zubbonyt visel.

79.3. A vezető tábori rabbi és a rabbi a társasági öltözethez a társasági Bocskai sapka helyett kipát viselhet.
79.4. A 4/4-es ballonkabát, a sötétkék 4/4-es ballonkabát, az esőkabát és a sötétkék esőkabát köznapi hímzett 

rendfokozati jelzéssel viselendő.
79.5. A  hosszú ujjú társasági fehér ing állománykategóriát kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, 

hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendővel viselendő.
79.6. A  társasági öltözet zubbony nélküli viselése esetén a  hosszú ujjú társasági fehér ing helyett rövid ujjú 

társasági fehér ing állománykategóriát kifejező hímzett jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági 
rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendő nélkül viselhető.

79.7. Az általános társasági öltözetet viselő állomány – az altiszti rendfokozati csoportba tartozók kivételével –, 
valamint a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözethez fekete 
színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a  tiszt és zászlós aranyszínű, a  légierő által viselt és a  hadihajós 
társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

79.8. Az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági öltözethez barna színű derékövet hord ezüstszínű 
csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

79.9. A társasági öltözethez csak zárt félcipő viselhető.
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79.10. A  légierő által viselt és a  hadihajós társasági ruházat formailag – a  hadihajós társasági zubbony 
kivételével – megegyezik az általánossal, attól csak színében és egyes kiegészítő cikkeiben tér el.

79.11. Az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken külön intézkedés alapján viseli.
79.12. A katonai ünnepségeken, zárt alakzatban, felvonuláson – külön intézkedés szerint – a tiszt, zászlós fekete 

színű díszövet aranyszínű csattal, az  altiszt barna színű – a  légierő által viselt és a  hadihajós társasági 
öltözetet viselő állomány fekete színű – díszövet ezüstszínű csattal visel a társasági zubbonyon.

79.13. A tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet viselhet.
 80. Női társasági öltözet

80.1. Az általános társasági öltözetet viselő tiszti és zászlósi katonanő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános női társasági alapöltözet

2. Fekete női kalap

3. Társasági kosztümkabát

4. Társasági fehér női ing

5. Fekete társasági szoknya

6. Fekete társasági női nyakkendő

7. Harisnya

8. Fekete női cipő

9. Névkitűző

10. Fekete deréköv

80.2. Az  időjárási körülmények függvényében az  általános társasági öltözetet  viselő tiszti és zászlósi katonanő 
állomány társasági öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Női köpeny béléssel

3. Női ballonkabát

4. Női esőkabát

5. Női nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

8. Fekete női társasági pantalló

80.3. Az általános társasági öltözetet viselő altiszti katonanő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Általános női társasági alapöltözet

2. Női kalap

3. Társasági kosztümkabát

4. Társasági fehér női ing

5. Társasági szoknya

6. Társasági női nyakkendő

7. Harisnya

8. Női cipő

9. Névkitűző

10. Deréköv
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80.4. Az  időjárási körülmények függvényében az általános társasági öltözetet viselő altiszti katonanő állomány 
társasági öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Női köpeny béléssel

3. Női ballonkabát

4. Női esőkabát

5. Női nyaksál

6. Téli bőrkesztyű

7. Bőrkesztyű

8. Női társasági pantalló

 81. A légierő női társasági öltözete
81.1. A légierő női társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, 

a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő 
női szakállomány, a katonai légügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél beosztást betöltő női állomány, 
hadihajós női társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

81.2. A légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő tiszti és altiszti katonanő állomány öltözetének 
alapváltozata

A

1. Légierő és hadihajós női társasági alapöltözet

2. Fekete női kalap

3.
Sötétkék társasági kosztümkabát vagy 

sötétkék hadihajós kosztümkabát

4. Társasági fehér női ing

5. Sötétkék társasági szoknya

6. Fekete társasági női nyakkendő

7. Harisnya

8. Fekete női cipő

9. Névkitűző

10. Fekete deréköv

81.3. Az időjárási körülmények függvényében a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő tiszti 
és altiszti katonanő állomány társasági öltözetének alapváltozata az  alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy 
módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. Sötétkék női köpeny béléssel

3. Sötétkék női ballonkabát

4. Sötétkék női esőkabát

5. Fekete női nyaksál

6. Fekete téli bőrkesztyű

7. Fekete bőrkesztyű

8. Sötétkék női társasági pantalló

 82. A női társasági öltözet viselésére vonatkozó szabályok
82.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

82.1.1. az általános társasági öltözetet viselő katonanői állomány női köpenyt béléssel vagy női 
ballonkabátot; a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő katonanői állomány 
sötétkék női köpenyt béléssel vagy sötétkék női ballonkabátot visel,
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82.1.2. a női köpenyhez – tiszti és zászlósi állomány esetében – női nyaksál és fekete téli 
bőrkesztyű, – az  altiszti állomány esetében – nyaksál és téli bőrkesztyű viselhető, a  sötétkék 
posztóköpenyhez fekete nyaksál és fekete téli bőrkesztyű viselhető – ha nem viselik, úgy 
a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

82.1.3. a női ballonkabáthoz – tiszti és zászlósi állomány esetében – fekete bőrkesztyű, – az  altiszti 
állomány esetében – bőrkesztyű, a sötétkék női ballonkabáthoz fekete bőrkesztyű viselhető – 
ha nem viselik, úgy a kesztyűt a bal kézben kell fogni,

82.1.4. csapadékos időjárás esetén az  általános társasági öltözetet viselő katonanői állomány női 
esőkabátot; a  légierő által viselt és a  hadihajós társasági öltözetet viselő katonanői állomány 
sötétkék női esőkabátot visel,

82.1.5. a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló; a  társasági szoknya helyett női 
társasági pantalló; a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló is viselhető és

82.1.6. meleg időjárás esetén a társasági öltözet kosztümkabát nélkül is viselhető.
82.2. A  hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a  sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós 

rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel.
82.3. A női ballonkabát, a sötétkék női ballonkabát, a női esőkabát és a sötétkék női esőkabát köznapi hímzett 

rendfokozati jelzéssel viselendő.
82.4. A hosszú ujjú társasági fehér női ing állománykategóriát kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, 

hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendővel viselendő.
82.5. A társasági öltözet zubbony nélküli viselése esetén a hosszú ujjú társasági fehér női ing helyett rövid ujjú 

társasági fehér női ing állománykategóriát kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett 
társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendő nélkül viselhető.

82.6. Az  általános női társasági öltözetet viselő állomány – az  altiszti rendfokozati csoportba tartozók 
kivételével –, valamint a légierő által viselt és a hadihajós női társasági öltözetet viselő állomány a társasági 
öltözethez fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és 
a hadihajós női társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

82.7. Az  általános női társasági öltözetet viselő altiszti állomány a  társasági öltözethez barna színű derékövet 
hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

82.8. A társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető.
82.9. A légierő által viselt női társasági ruházat formailag – a hadihajós kosztümkabát kivételével – megegyezik 

az általánossal, attól csak színében és egyes kiegészítő cikkeiben tér el.
82.10. Az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken külön intézkedés alapján viseli.
82.11. A  katonai ünnepségeken, zárt alakzatban, felvonuláson – külön intézkedés szerint – a  tiszt, zászlós 

katonanő fekete színű díszövet aranyszínű csattal, az  altiszt barna színű – a  légierő által viselt és 
a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány fekete színű – díszövet ezüstszínű csattal visel a  társasági 
kosztümkabáton.

82.12. A tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet viselhet.

17. Az MH szervezetszerű dísz(al)egységeinek öltözete

 83. A díszöltözet
83.1. A díszöltözetet az MH szervezetszerű dísz(al)egységeinek állománya viseli a protokolláris objektumőrzési és 

díszelgési feladatok végrehajtása során.
83.2. Díszelgő öltözeti forma a  koronaőr díszöltözet, a  díszelgő (lövész) díszöltözet, valamint a  palotaőr 

díszöltözet.
83.3. Az öltözeti formákat az adott rendezvényen az elöljáró vagy hivatali felettes által meghatározottak szerint, 

az időjárási viszonyoknak megfelelően kell viselni.
83.4. A rendezvényért felelős parancsnok döntése alapján a  szervezetszerű dísz(al)egység állománya 

egységesen viselheti az öltözetéhez rendszeresített napszemüveget.
 84. Koronaőr díszöltözet

84.1. A koronaőr díszöltözetet viselő tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Koronaőr alapöltözet

2. Koronaőr díszsapka

3. Koronaőr díszzubbony

4. Fehér póló
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5. Koronaőr csizmanadrág

6. Nadrágtartó

7. Zokni

8. Díszcsizma

9. Névkitűző

10. Koronaőr díszöv

11. Koronaőr mellzsinór

12. Koronaőr kardtartó csatlék

84.2. Az időjárási körülmények függvényében a koronaőr díszöltözetet viselő tiszti, zászlósi és altiszti állomány 
öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Koronaőr díszköpeny 

(posztóköpeny koronaőr ékítményekkel szerelve)

3. Díszelgő esőkabát

4. Polár nyakravaló

5. Díszelgő kesztyű

6. Téli felső és alsó

 85. A koronaőr díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok
85.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során a koronaőr 

díszöltözet alapváltozata
85.1.1. koronaőri díszköpennyel vagy díszelgő esőkabáttal és polár nyakravalóval kiegészítve 

viselhető a rendezvényért felelős parancsnok döntése szerint és
85.1.2. kiegészíthető aláöltözetként téli felsővel és alsóval.

85.2. A koronaőr sapkazsinór, topán alátét, mellzsinór, valamint polár nyakravaló skarlátpiros fegyvernemi vagy 
szakbeosztási színű.

85.3. Díszelgő kesztyűként viselhető fekete bőr vagy fehér szövet kesztyű.
85.4. A  koronaőr díszzubbony koronaőr paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű – a  Szent Koronát ábrázoló  – 

koronaőr fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvénnyel, koronaőr állományt kifejező hímzett színes 
jelvénnyel, névkitűzővel, koronaőr karjelzéssel, koronaőr mellzsinórral és a  bal vállon vállzsinórral 
viselendő.

85.5. A koronaőr állomány a mellzsinórt és a vállzsinórt csak a koronaőr díszzubbonyon viseli.
85.6. A koronaőr díszköpeny posztóköpeny rendfokozati jelzéssel és koronaőr parolival viselendő.
85.7. A  koronaőr állomány a  kitüntetéseit a  koronaőr díszzubbonyon szalagsávon, a  Szent Korona melletti 

szolgálatban teljes alakban viselheti.
85.8. A  koronaőr tiszti, zászlósi állomány a  fekete díszövet aranyszínű stilizált Szent Koronával díszített 

aranyszínű csattal, a fekete díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli.
85.9. A  koronaőr altiszti állomány a  fekete díszövet ezüstszínű stilizált Szent Koronával díszített ezüstszínű 

csattal, a fekete díszcsizmát feketebőr szegélyfonattal díszítve viseli.
85.10. A koronaőri díszövhöz a  tiszti, zászlósi állomány arany, az altiszti állomány ezüstszínű kardtartó csatlékot 

hord.
85.11. A koronaőr tiszti, zászlósi állomány díszöltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos 

fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.
85.12. A Honvéd Koronaőrség állománya a díszöltözet megkímélése érdekében az őrszobán való tartózkodásakor, 

valamint a díszelgés helyszínére történő utazás alatt a díszzubbony helyett egységesen – e szabályzatban 
előírt ékítményekkel ellátott – 15 M kiképzési gyakorló zubbonyt vagy 15 M polárpulóvert, eső esetén 15 M 
esővédő kabátot viselhet a kirendelő parancsnok engedélyével.

85.13. Ha a  díszelgési feladat gyakorló öltözetben kerül elrendelésre, az  öltözet 15  M gyakorló sapkával, 
skarlátpiros fegyvernemi vagy szakbeosztási színű szakmai sállal és homokszínű díszelgő kesztyűvel 
kiegészítve viselendő. A  szakmai sál viselése – a  rendezvényért felelős parancsnok külön döntése 
alapján – elhagyható.
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 86. Díszelgő (lövész) díszöltözet
86.1. A  díszelgő (lövész) díszöltözetet  viselő tiszti, zászlósi, altiszti és legénységi állomány öltözetének 

alapváltozata

A

1. Díszelgő (lövész) alapöltözet

2. Bocskai díszsapka

3. Díszzubbony

4. Fehér póló

5. Díszelgő csizmanadrág

6. Nadrágtartó

7. Zokni

8. Díszcsizma

9. Névkitűző

10. Díszelgő díszöv

11. Díszelgő (lövész) mellzsinór

86.2. Az  időjárási körülmények függvényében a  díszelgő (lövész) díszöltözetet  viselő tiszti, zászlósi, altiszti és 
legénységi állomány öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Díszelgő (lövész) díszköpeny 

(posztóköpeny díszelgő ékítményekkel szerelve)

3. Díszelgő esőkabát

4. Polár nyakravaló

5. Díszelgő kesztyű

6. Téli felső és alsó

 87. A díszelgő (lövész) díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok
87.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során a díszelgő 

(lövész) díszöltözet alapváltozata
87.1.1. díszelgő díszköpennyel vagy díszelgő esőkabáttal és polár nyakravalóval kiegészítve viselhető 

a rendezvényért felelős parancsnok döntése szerint és
87.1.2. kiegészíthető aláöltözetként téli felsővel és alsóval.

87.2. A díszelgő sapkazsinór, topán alátét, mellzsinór, a  polár nyakravaló és a  vállfődísz alapja optikai fehér 
fegyvernemi és szakbeosztási színű.

87.3. Díszelgő kesztyűként viselhető fekete bőr vagy fehér szövet kesztyű.
87.4. A tiszti és zászlósi állomány díszzubbonya díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, – rendfokozati jelzés 

mögött elhelyezett aranyszínű, stilizált keresztbe tett puskát ábrázoló szúrós gombbal – aranyszínű 
keresztbe tett puska állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel – vagy névkitűző helyett 
hímzett névvel –, Honvéd Díszzászlóalj karjelzéssel, díszelgő mellzsinórral és a  bal vállon vállfődísszel 
viselendő.

87.5. Az altiszti és legénységi állomány díszzubbonya díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, – a  rendfokozati 
jelzés mögött elhelyezett ezüstszínű, stilizált keresztbe tett puskát ábrázoló szúrós gombbal – ezüstszínű 
keresztbe tett puska állományt kifejező hímzett állományjelvénnyel, névtáblával, Honvéd Díszzászlóalj 
karjelzéssel, díszelgő (lövész) mellzsinórral és a bal vállon vállfődísszel viselendő.

87.6. A díszelgő (lövész) állomány a mellzsinórt csak a díszzubbonyon viseli.
87.7. A díszelgő (lövész) díszköpeny posztóköpeny rendfokozati jelzéssel, fegyvernemi és szakbeosztási színű 

parolival és – altiszt és legénységi állomány kivételével – díszelgő vállfődísszel viselendő.
87.8. A vállfődíszt a tiszti és zászlósi állomány a díszköpenyen mindkét vállán viseli.
87.9. A díszelgő (lövész) állomány a kitüntetéseit a díszzubbonyon szalagsávon vagy teljes alakban viselheti.
87.10. A díszelgő (lövész) tiszti és zászlósi állomány a  fekete díszövet aranyszínű stilizált államcímerrel díszített 

aranyszínű csattal, a fekete díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli.
87.11. A díszelgő (lövész) altiszti és legénységi állomány a  fekete díszövet ezüstszínű stilizált államcímerrel 

díszített ezüstszínű csattal, a fekete díszcsizmát feketebőr szegélyfonattal díszítve viseli.
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87.12. A díszelgő kardtartó csatlék a  tiszti, zászlósi állomány részére arany, az  altiszti és legénységi állomány 
részére ezüstszínű.

87.13. A díszelgő (lövész) tiszti, zászlósi állomány díszöltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és 
rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

87.14. A díszelgő (lövész) állomány a  díszöltözet megkímélése érdekében az  őrszobán való tartózkodásakor, 
valamint a díszelgés helyszínére történő utazás alatt a díszzubbony helyett egységesen – e szabályzatban 
előírt ékítményekkel ellátott – 15 M kiképzési gyakorló zubbonyt vagy 15 M polárpulóvert, eső esetén 15 M 
esővédő kabátot viselhet a kirendelő parancsnok engedélyével.

87.15. Ha a díszelgési feladat gyakorló öltözetben kerül elrendelésre, az öltözetet 15 M gyakorló sapkával, optikai 
fehér fegyvernemi vagy szakbeosztási színű – kegyeleti szertartás esetén fekete színű – szakmai sállal 
és homokszínű díszelgő kesztyűvel kiegészítve viseli. A  szakmai sál viselése – a  rendezvényért felelős 
parancsnok külön döntése alapján – elhagyható.

 88. Palotaőr díszöltözet
88.1. A palotaőr díszöltözetet viselő tiszti, altiszti és legénységi állomány öltözetének alapváltozata

A

1. Palotaőr alapöltözet

2. Palotaőr díszsapka

3. Palotaőr díszzubbony

4. Fehér póló 

5. Palotaőr csizmanadrág

6. Nadrágtartó

7. Zokni

8. Díszcsizma

9. Névkitűző

10. Palotaőr díszöv

11. Palotaőr mellzsinór

12. Palotaőr kardtartó csatlék

13. Díszelgő kesztyű

88.2. Az időjárási körülmények függvényében palotaőr díszöltözetet viselő tiszti, altiszti és legénységi állomány 
öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Palotaőr díszköpeny 

(posztóköpeny palotaőr ékítményekkel szerelve)

3. Díszelgő esőkabát

4. Polár nyakravaló 

5. Téli felső és alsó

 89. A palotaőr díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok
89.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során a palotaőri 

díszöltözet alapváltozata
89.1.1. palotaőri díszköpennyel vagy díszelgő esőkabáttal és polár nyakravalóval viselhető 

a rendezvényért felelős parancsnok döntése szerint és
89.1.2. kiegészíthető aláöltözetként téli felsővel és alsóval.

89.2. A palotaőr sapkazsinór, topán alátét, mellzsinór, polár nyakravaló és a  vállfődísz alapja palack-zöld 
fegyvernemi vagy szakbeosztási színű.

89.3. Díszelgő kesztyűként viselhető fekete bőr vagy fehér szövet kesztyű.
89.4. A tiszti és zászlósi állomány palotaőr díszzubbonya palotaőr paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű 

–  Magyarország, két angyal által tartott koronás címerét ábrázoló – palotaőr fegyvernemi vagy 
szakbeosztási jelvénnyel, palotaőr állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőr 
karjelzéssel, mellzsinórral és bal vállon vállfődísszel viselendő.

89.5. Az altiszti és legénységi állomány palotaőr díszzubbonya palotaőr paroli rendfokozati jelzéssel, 
ezüstszínű – Magyarország, két angyal által tartott koronás címerét ábrázoló – palotaőr fegyvernemi vagy 
szakbeosztási jelvénnyel, palotaőr állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőr 
karjelzéssel, mellzsinórral és bal vállon vállfődísszel viselendő.
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89.6. A palotaőr állomány a mellzsinórt csak a palotaőr díszzubbonyon viseli.
89.7. A palotaőr díszköpeny posztóköpeny rendfokozati jelzéssel, palack-zöld fegyvernemi vagy szakbeosztási 

színű parolival és díszelgő vállfődísszel viselendő.
89.8. A vállfődíszt a tiszti, zászlósi, altiszti és legénységi állomány a díszköpeny mindkét vállán viseli.
89.9. A palotaőr állomány a kitüntetéseit a palotaőr díszzubbonyon – feladatszabás alapján – szalagsávon vagy 

teljes alakban viselheti.
89.10. A palotaőr tiszti, zászlósi állomány a  fekete díszövet – aranyszínű stilizált, Magyarország, két angyal által 

tartott államcímerével díszített – aranyszínű csattal; a fekete díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli.
89.11. A palotaőr altiszti és legénységi állomány a fekete díszövet – ezüstszínű stilizált, Magyarország, két angyal 

által tartott államcímerével díszített – ezüstszínű csattal; a  fekete díszcsizmát feketebőr szegélyfonattal 
díszítve viseli.

89.12. A palotaőr kardtartó csatlék a tiszti, zászlósi állomány részére arany-, az altiszti állomány részére ezüstszínű.
89.13. A palotaőr tiszti, zászlósi állomány öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos fekete 

sarkantyúszíjjal egészülhet ki.
89.14. A Palotaőrség állománya a díszöltözet megkímélése érdekében az őrszobán való tartózkodásakor, valamint 

a  díszelgés helyszínére történő utazás alatt a  díszzubbony helyett egységesen – e  szabályzatban előírt 
ékítményekkel ellátott – 15  M kiképzési gyakorló zubbonyt vagy 15  M polárpulóvert, eső esetén 15  M 
esővédő kabátot viselhet a kirendelő parancsnok engedélyével.

89.15. Ha a díszelgési feladat gyakorló öltözetben kerül elrendelésre, az öltözetet gyakorló sapkával, palack-zöld 
fegyvernemi vagy szakbeosztási színű szakmai sállal és homokszínű díszelgő kesztyűvel kiegészítve viseli. 
A szakmai sál viselése – a rendezvényért felelős parancsnok külön döntése alapján – mellőzhető.

 90. Koronaőr szolgálati öltözet
90.1. Koronaőr szolgálati öltözetet  visel a  Szent Korona Őrségének állománya a  Szent Korona teljeskörű 

őrzés-védelemének biztosítási feladatai végrehajtása során az Országházban lévő szolgálati helyeken.
90.2. A koronaőr szolgálati öltözetet viselő tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete és felszerelése

A

1. Koronaőr szolgálati öltözet

2. Koronaőr köznapi Bocskai sapka

3. Köznapi zubbony

4. Köznapi ing

5. Köznapi pantalló

6. Nyakkendő

7. Nadrágtartó

8. Zokni

9. Félcipő

10. Névkitűző

11. Nyakkendőtű

12. Kézelőgomb

13. Deréköv

14. Taktikai deréköv

 91. A koronaőr szolgálati öltözet viselésére vonatkozó szabályok
91.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során

91.1.1. a koronaőr szolgálati öltözet aláöltözetként téli felsővel és alsóval viselhető és
91.1.2. az elöljáró vagy a hivatal felettesi döntése alapján a zubbony könnyítésként levehető.

91.2. A  hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, koronaőri állományt kifejező hímzett 
színes selyem jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendővel, – a  főtiszt, tiszt és zászlós részére aranyszínű, 
az altiszt részére ezüstszínű – nyakkendőcsíptetővel és kézelőgombbal kiegészítve viselendő.

91.3. A  koronaőr állomány a  szolgálati öltözetéhez barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a  tiszt és 
a zászlós aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve.

91.4. A  koronaőr állomány a  szolgálati helyiségben történő tartózkodása ideje alatt a  szolgálati öltözetét 
a koronaőri köznapi Bocskai sapka nélkül viselheti.

91.5. A  taktikai derékövön kiegészítő felszerelésként pisztolytartó, tártartó, gázspray tartó és bilincstartó 
viselendő.

91.6. A szolgálati pihenőben a pihenőjét töltő váltás a taktikai kiegészítőket leveheti.
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91.7. Az őrszolgálati intézkedésben meghatározott esetekben a koronaőr szolgálati öltözet helyett időjárásnak 
megfelelő gyakorló öltözet viselhető a feladatnak megfelelő kiegészítőkkel.

 92. Zenekari díszöltözet
92.1. Az  öltözetet a  katonazenekarok állománya viseli a  kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényen 

végrehajtott zenés feladatai során.
92.2. A  szárazföldi haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet  viselő tiszti és altiszti állomány öltözetének 

alapváltozata

A

1. Zenész alapöltözet

2. Zenész díszsapka

3. Társasági zubbony

4. Társasági fehér ing

5. Fehér trikó

6. Fekete társasági pantalló

7. Fekete társasági nyakkendő

8. Fekete zokni

9. Fekete félcipő

10. Névkitűző

11. Nyakkendőcsiptető

12. Kézelőgomb

13. Fekete deréköv

14. Díszzsinór

92.3. Az  időjárási körülmények függvényében szárazföldi haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet  viselő 
tiszti és altiszti állomány alapöltözete az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Zenész díszköpeny, 

posztóköpeny díszzsinórral szerelve

3. 4/4-es ballonkabát

4. Díszelgő esőkabát

5. Téli felső és alsó

6. Polár nyakravaló

7. Fehér kesztyű

8. Bélelt bokacipő

92.4. A  légierő haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet  viselő tiszti és altiszti állomány alapöltözete 
megegyezik a 78. pont szerinti légierős társasági öltözettel, amely díszzsinórral és fehér trikóval egészül ki.

92.5. Az időjárási körülmények függvényében a légierő haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet viselő tiszti 
és altiszti állomány alapöltözete az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Sötétkék zenész díszköpeny, 

posztóköpeny díszzsinórral szerelve

3. Sötétkék 4/4-es ballonkabát

4. Díszelgő esőkabát

5. Téli felső és alsó

6. Polár világoskék nyakravaló 

7. Fehér kesztyű

8. Bélelt bokacipő
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 93. A zenekari díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok
93.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során 

– a rendezvényért felelős parancsnok döntése alapján – a zenekari díszöltözet
93.1.1. sötétkék díszköpennyel, arany vagy ezüst díszzsinórral ellátott posztóköpennyel, vagy sötétkék 

4/4-es ballonkabáttal vagy díszelgő esőkabáttal,
93.1.2. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű polár nyakravalóval és
93.1.3. aláöltözetként téli felsővel és alsóval viselhető.

93.2. A zenész díszöltözet zubbony nélküli viselése esetén a  hosszú ujjú társasági fehér ing helyett rövid ujjú 
társasági fehér ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági 
jelvénnyel, névkitűzővel, társasági nyakkendő nélkül is viselhető.

93.3. Hideg időjárás esetén a kültéri feladatvégrehajtás során a fekete társasági félcipő helyett egységesen bélelt 
bokacipő vagy fekete bakancs viselhető.

93.4. A karmester minden öltözeti típushoz a zenész díszsapka helyett társasági Bocskai sapkát visel.
93.5. A tiszti és zászlósi állományú zenész a  társasági zubbonyt és a  sötétkék társasági zubbonyt arany 

díszzsinórral és arany stilizált líra karjelzéssel; az altiszti állományú zenész a társasági zubbonyt és sötétkék 
társasági zubbonyt ezüst díszzsinórral és ezüst stilizált líra karjelzéssel viseli.

93.6. A zenekarok díszöltözetéhez csak zárt cipő viselhető.
93.7. A tiszt és zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli.
93.8. Ha a  díszelgési feladat gyakorló öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a  zenekar állománya az  öltözetet 

gyakorló sapkával, skarlátpiros színű – a „légierő zenekar” állománya világoskék színű – szakmai sállal és 
fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. A szakmai sál viselése – a feladatért felelős parancsnok külön parancsa 
alapján – elhagyható.

93.9. A kiemelt állami és katonai rendezvényeken, valamint az  MH Főkarmester által külön meghatározott 
feladatok végrehajtása során a  Központi zenekar állománya a  társasági zubbony és a  zenész díszsapka 
helyett hagyományos világoskék atillát és fekete zenekari sapkát viselhet.

 94. Női zenekari díszöltözet
94.1. A szárazföldi haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet viselő női tiszti és altiszti állomány öltözetének 

alapváltozata

A

1. Zenész női alapöltözet

2. Fekete női kalap

3. Társasági kosztümkabát

4. Társasági fehér női ing

5. Fehér női trikó

6. Fekete társasági szoknya

7. Fekete társasági női nyakkendő

8. Harisnya

9. Fekete cipő

10. Névkitűző

11. Fekete deréköv

12. Díszzsinór

94.2. Az időjárási körülmények függvényében a szárazföldi haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet viselő 
női tiszti és altiszti állomány alapöltözete az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Női zenészköpeny béléssel, 

női köpeny béléssel,  
díszzsinórral szerelve

3. Női zenész ballonkabát

4. Díszelgő esőkabát

5. Téli felső és alsó

6. Polár nyakravaló
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7. Fehér kesztyű

8. Bélelt bokacipő

9. Fekete zokni

 95. A légierő haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözet
95.1. A  légierő haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet  viselő női tiszti és altiszti állomány alapöltözete 

megegyezik a  81.  pont szerinti légierős női társasági öltözettel, amely díszzsinórral és fehér női trikóval 
egészül ki.

95.2. Az időjárási körülmények függvényében a légierő haderőnemhez tartozó zenekari díszöltözetet viselő női 
tiszti és altiszti állomány alapöltözete az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2.
Sötétkék női zenészköpeny béléssel, 

sötétkék női köpeny béléssel,  
díszzsinórral szerelve

3. Sötétkék női ballonkabát

4. Díszelgő esőkabát

5. Téli felső és alsó

6. Polár nyakravaló

7. Fehér kesztyű

8. Bélelt bokacipő

9. Fekete zokni

 96. A zenekari női díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok
96.1. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során 

– a rendezvényért felelős parancsnok döntése alapján – a zenekari női díszöltözet
96.1.1. sötétkék női zenészköpennyel, arany vagy ezüst díszzsinórral ellátott posztóköpennyel, vagy 

sötétkék női ballonkabáttal vagy díszelgő esőkabáttal,
96.1.2. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű polár nyakravalóval és
96.1.3. aláöltözetként téli felsővel és alsóval viselhető.

96.2. Hideg időjárás esetén, kegyeleti feladat, terepen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvények 
alkalmával a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló viselhető.

96.3. A zenész női díszöltözet kosztümkabát nélküli viselése esetén a hosszú ujjú társasági fehér női ing helyett 
rövid ujjú fehér társasági női ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező 
hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, társasági nyakkendő nélkül is viselhető.

96.4. Hideg időjárás esetén a kültéri feladatvégrehajtás során a fekete társasági cipő helyett egységesen bélelt 
bokacipő vagy fekete bakancs viselhető fekete zoknival.

96.5. A központi zenekar katonanő állománya a női köpeny helyett férfiszabású, női gombolású posztóköpenyt 
visel, amelynek színe megegyezik a férfi posztóköpeny színével.

96.6. A központi zenekar katonanő állománya a  női ballonkabát helyett férfiszabású, női gombolású 
ballonkabátot visel, amelynek színe megegyezik a 4/4-es férfi ballonkabát színével.

96.7. A tiszti és zászlósi állományú zenész katonanő a  társasági kosztümkabátot és sötétkék társasági 
kosztümkabátot arany díszzsinórral és arany stilizált líra karjelzéssel; az altiszti állományú zenész katonanő 
a  társasági kosztümkabátot és sötétkék társasági kosztümkabátot ezüst díszzsinórral és ezüst stilizált líra 
karjelzéssel viseli.

96.8. A zenekarok díszöltözetéhez csak zárt cipő viselhető.
96.9. A tiszt és zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli.
96.10. Ha a  díszelgési feladat gyakorló öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a  zenekar állománya az  öltözetet 

gyakorló sapkával, skarlátpiros színű – a „légierő zenekar” állománya világoskék színű – szakmai sállal és 
fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. A  szakmai sál viselése – a  feladatért felelős parancsnok engedélye 
alapján – elhagyható.

96.11. Kiemelt állami és katonai rendezvényeken és az  MH Főkarmester által külön meghatározott feladatok 
végrehajtása során a  Központi zenekar katonanő állománya a  társasági zubbony és a  zenész díszsapka 
helyett tradicionális világoskék atillát és fekete csákót viselhet.
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A honvéd tisztjelölt díszöltözet

96.12. Az öltözetet az  MH LZ honvéd tisztjelölti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, a  HM, az  MH  és 
az  NKE kiemelkedő katonai, oktatási, társadalmi és kulturális rendezvényein, valamint az  MH  LZ 
parancsnokának külön engedélye alapján családi eseményeken.

96.13. A honvéd tisztjelölt díszöltözet alapváltozata

A B

1. Honvéd tisztjelölt alapöltözet Honvéd tisztjelölt nő alapöltözet

2. Hallgatói díszcsákó Hallgatói díszcsákó

3. Hallgatói díszzubbony Hallgatói női díszzubbony

4. Nyakgallér Nyakgallér

5. Gyakorló póló Gyakorló póló

6. Fekete társasági pantalló Fekete női társasági pantalló

7. Fekete zokni Harisnya

8. Fekete félcipő Fekete női cipő

9. Fekete deréköv Fekete deréköv

10. Nadrágtartó Nadrágtartó

11. Fehér kesztyű Fehér kesztyű

96.14. A honvéd tisztjelölt díszöltözet alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A B

1. Kiegészítő cikkek

2. Honvéd tisztjelölt Honvéd tisztjelölt nő

3. Téli felső és alsó

A honvéd tisztjelölt díszöltözet viselésére vonatkozó szabályok

96.15. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során 
a díszöltözet alapváltozata kiegészíthető
95.15.1. díszelgő esőkabáttal és
95.15.2. téli inggel, a gyakorló póló helyett vagy a pólón viselve.

96.16. A hallgatói díszzubbony a galléron elhelyezett évfolyamjelzéssel viselendő.

III. FEJEZET 
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK, FELSZERELÉSEK

18. A nem szervezetszerű díszalegységek öltözete és felszerelése

 97. Az  MH nem szervezetszerű díszalegységei díszelgési feladataikat – az  időjárási körülményeket és fegyvernemi 
sajátosságokat figyelembe véve – egységes 15 M gyakorló öltözetben hajtják végre nyári sapkával vagy a katonai 
szervezetnél rendszeresített hímzett vagy fém fegyvernemi vagy szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett 
sapkával, rendszeresített fekete bakanccsal, szakmai sállal, fehér kesztyűvel és fehér hevederövvel kiegészítve.

 98. 15 M gyakorló öltözet díszelgési feladaton való viselésére vonatkozó szabályok
98.1. Kegyeleti feladat esetén az öltözet 6 cm széles gyászkarszalaggal egészül ki.
98.2. A szakmai sál viselése – a feladat végrehajtásáért felelős parancsnok engedélye alapján – elhagyható.
98.3. A zubbony ujjai nem hajthatók fel, gyakorló kalap nem viselhető.
98.4. Az esővédő kabátot és a polárpulóver kabátbélést zárt gallérral kell viselni.
98.5. A fehér hevederövet az öltözeten egységesen kívül kell viselni.
98.6. Ha díszlövés vagy kegyeleti dísztűz nem kerül végrehajtásra a  rendezvényen, a  rendezvényért felelős 

parancsnok elrendelheti a  díszalegység teljes állománya részére a  zubbony nadrágba betűrését, ebben 
az  esetben a  fehér hevederövet nadrágtartó övként, a  vezénylő parancsnok és zászlókíséret állománya 
számára fegyver- és nadrágtartó övként kell alkalmazni.

98.7. A zászlóvivő katona – a történelmi zászlóvivő kivételével – rendszeresített zászlótartó hevedert visel.
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19. A katonai rendész, forgalomszabályozó, közúti komendáns és ellenőri beosztású katonák 
felszerelése

 99. Szakfeladat végrehajtásakor a  katonai rendész, a  forgalomszabályozó, a  közúti komendáns, az  ellenőrző áteresztő 
ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású katona a gyakorló öltözetét – az 58. pontban meghatározott öltözeti 
és hordmód változatok betartásával – az  időjárásnak megfelelően, az  alábbi megkülönböztető jelzésekkel és 
felszerelési cikkekkel kiegészítve viseli:

A

1. Katonai rendész beosztású állomány

2. Skarlátpiros barett sapka

3. Skarlátpiros katonai rendész karfelirat

4. Skarlátpiros államjelző

5. Fekete taktikai öv, protokolláris feladat esetén fehér hevederöv

6. Fekete taktikai kesztyű, protokolláris feladat esetén fehér kesztyű

A

1. Motorkerékpáros beosztású katonai rendész állomány

2. Bukósisak vagy álló ellenőrzés esetén skarlátpiros barett sapka

3. Motorkerékpáros kabát és nadrág

4. Motorkerékpáros kesztyű

5. Motorkerékpáros csizma

A

1.
Forgalomszabályozó és közúti komendáns beosztású,  

valamint Ellenőrző Áteresztő Ponton szolgálatot teljesítő állomány

2. Rohamsisak jól láthatóságot biztosító sisakhuzattal

3. Jól láthatóságot biztosító mellény vagy kantár

4. Jól láthatóságot biztosító kézelő

5. Fehér hevederöv

6. Fehér kesztyű

 100. Az öltözet és felszerelés viselésére vonatkozó szabályok
100.1. A katonai rendész, valamint a forgalomszabályozó, a közúti komendáns beosztású és az ellenőrző áteresztő 

ponton szolgálatot teljesítő katona egységes 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló öltözetet visel.
100.2. A katonai rendész a  15  M esővédő kabát helyett – katonai rendész feliratú – jól láthatóságot biztosító 

kabátot viselhet.
100.3. A katonai rendész – a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – feladatát 

polgári öltözetben is elláthatja.
100.4. A katonai rendész járőr, a  forgalomszabályozó, a  közúti komendáns és az  ellenőrző áteresztő ponton 

szolgálatot teljesítő állomány a  15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbonyt a  15  M műveleti vagy 
kiképzési nadrágon belül viseli.

100.5. A katonai rendész járőr külön parancsra a védőmellény alatt 15 M hosszú ujjú harci pólót visel.
100.6. A skarlátpiros katonai rendész megkülönböztető jelzések – az  időjárás függvényében – a  15  M műveleti 

vagy kiképzési gyakorló zubbony, a 15 M hosszú ujjú harci póló és a 15 M esővédő kabát bal ujjának zsebén 
kialakított tépőzáras felületen viselendők.

100.7. A katonai rendész járőr nemzetközi gyakorlatok alkalmával a  bal felkar zsebén kialakított tépőzáras 
felületen csökkentett láthatóságú NATO Military Police karjelzést viselhet.

100.8. A fekete taktikai öv vagy fehér hevederöv az öltözeti változathoz igazodva viselhető a 15 M műveleti vagy 
kiképzési gyakorló nadrágba befűzve és a 15 M esővédő kabáton kívül a felhelyezett szakfelszerelésekkel.

100.9. Hideg időjárási körülmények esetén a barett sapka és a 15 M gyakorló nyári sapka helyett 15 M téli fejvédő 
vagy sisaksapka viselhető.

100.10. A végrehajtandó feladat függvényében a katonai rendész szakállomány felszerelése – a feladatot elrendelő 
állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – kiegészíthető jól láthatóságot biztosító mellénnyel, 
kabáttal vagy kantárral, könnygázszóró palackkal, palack tartóval, patentbilinccsel, bilincstartóval, 
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gumibottal, rendőrbottal vagy tonfával, gumibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartó 
tokkal, irattartó táskával és a  pisztolyhoz rendszeresített pisztolytartóval, tártatóval. A  kiegészítő cikkek 
hordását a szakmai szabályozóknak megfelelően a feladatot elrendelő parancsnok határozza meg.

100.11. A forgalomszabályozó, a  közúti komendáns, a  diszpécser, az  ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot 
teljesítő ellenőri beosztású katona felszerelése külön parancsra kiegészíthető zseblámpával, 
zseblámpatartóval, rádiótartótokkal.

100.12. A jól láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jól láthatóságot biztosító mellényt vagy kantárt 
és kézelőt a 15 M esővédő kabáton, illetve a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbonyon kell viselni.

20. A Vasútállomás Katonai Parancsnokság, a Határátlépést Koordináló Közlekedési Parancsnokság, 
a Repülőtéri Katonai Parancsnokság, illetve a szállítmánykísérő katonák felszerelése

 101. Szakfeladat végrehajtásakor a  Vasútállomás Katonai Parancsnokság (a  továbbiakban: VKP), a  Határátlépést 
Koordináló Közlekedési Parancsnokság (a  továbbiakban: HKKP), a  Repülőtéri Katonai Parancsnokság 
(a továbbiakban: RKP) állománya, valamint a szállítmánykísérő állomány az 58. pont szerint meghatározott gyakorló 
öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

A B

1. VKP, HKKP, RKP Szállítmánykísérő

2.
karszalag vagy tépőzáras karjelzés 

„MCT” vagy Movement Control Team felirattal
karszalag vagy tépőzáras karjelzés 

„Escort Team” felirattal

3. Fehér deréköv Fehér deréköv

4. Jelsíp fehér zsinórral

 102. A felszerelés viselésére vonatkozó szabályok
102.1. A VKP, a  HKKP, az  RKP és a  szállítmánykísérő karjelzés a  15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony 

ujján a bal felkaron, a karjelzés a zubbony bal ujjának zsebén kialakított tépőzáras felületen viselendő.
102.2. A feladat függvényében az  előírt öltözet kiegészíthető jól láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott 

rohamsisakkal, továbbá jól láthatóságot biztosító kabáttal vagy mellénnyel vagy kantárral és kézelővel. 
A  kiegészítő cikkek hordását a  szakmai szabályozóknak megfelelően a  feladatot elrendelő parancsnok 
határozza meg.

102.3. A jól láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jól láthatóságot biztosító kantárt vagy mellényt 
és kézelőt a  15  M esővédő kabáton, a  15  M polárpulóver kabátbélésen, illetve a  15  M műveleti vagy 
kiképzési gyakorló zubbonyon kell viselni.

102.4. A VKP, a  HKKP, az  RKP és a  szállítmánykísérő állomány szolgálati feladatellátása közben a  15  M gyakorló 
sapka helyett, hímzett vagy fém logisztikus sapkajelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet.

102.5. A szállítmánykísérő állomány külön parancsra a védőmellény, illetve málhamellény alatt 15 M hosszú ujjú 
harci pólót visel. A „Szállítmánykísérő”, illetve „Military Escort” feliratú megkülönböztető jelzések a  15  M 
hosszú ujjú harci póló bal ujjának zsebén kialakított tépőzáras felületen viselendők.

102.6. A 15  M esővédő kabát helyett a  VKP, a  HKKP és az  RKP állomány „Movement Control Team” feliratú, 
a szállítmánykísérő állomány „Escort Team” feliratú, jól láthatóságot biztosító kabátot viselhet.

102.7. A szállítmánykísérő állomány nemzetközi szállítmányok kísérésének alkalmával a  bal felkaron Military 
Escort karjelzést visel.

102.8. A végrehajtandó feladat függvényében a  szállítmánykísérő állomány felszerelése – a  feladatot elrendelő 
állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – kiegészíthető könnygázszóró palackkal, palack 
tartóval, patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, világító jelzőbottal, rendőrbottal vagy tonfával, 
gumibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartó tokkal, irattartó táskával és védőmellénnyel 
vagy málhamellénnyel, valamint egyéni lőfegyverhez pisztolytartóval, pisztoly és gépkarabély tártartóval. 
A  kiegészítő cikkek hordását a  szakmai szabályozóknak megfelelően a  feladatot elrendelő parancsnok 
határozza meg.

102.9. A hevederöv az öltözeti változathoz igazodva viselhető a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágba 
befűzve és a 15 M esővédő kabáton kívül a felhelyezett szakfelszerelésekkel.



566 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 5. szám 

21. A katonai vámügyi szerv katonai állományú tagjának felszerelése

 103. Szakfeladat végrehajtásakor az egyéb jogszabályban meghatározott katonai vámügyi szerv (a továbbiakban: KVSZ) 
állományában szolgálatot teljesítő katona az  58.  pont szerint meghatározott gyakorló öltözetet, illetve a  köznapi 
öltözetre meghatározott köznapi öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

A

1. A 226. pontban meghatározott jelvény (KVSZ jelvény)

2. „KVSZ” karfelirat („MC”, „Military Customs” felirattal)

 104. A felszerelés viselésére vonatkozó szabályok
104.1. A 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló öltözeten

104.1.1. a KVSZ jelvény a bal zubbonyzseben, a zsebfedő takarásába varrt gombra gombolva viselendő 
és

104.1.2. a „KVSZ” karfelirat a zubbony és az esővédő kabát bal ujján lévő zseben kialakított tépőzáras 
felületen rögzítve viselendő.

104.2. A feladat függvényében az  előírt öltözet kiegészíthető jól láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott 
rohamsisakkal, védősisakkal, továbbá jól láthatóságot biztosító mellénnyel vagy kantárral. A  kiegészítő 
cikkek hordását a szakmai szabályozóknak megfelelően a feladatot elrendelő parancsnok határozza meg.

104.3. A jól láthatóságot biztosító sisakhuzatot a  rohamsisakon, a  jól láthatóságot biztosító mellényt vagy 
kantárt a 15 M esővédő kabáton, a 15 M polárpulóver kabátbélésen, illetve a 15 M műveleti vagy kiképzési 
gyakorló zubbonyon kell viselni.

104.4. A KVSZ jelvény a  köznapi, illetve a  női köznapi zubbony és a  köznapi, illetve a  női rövid ujjú ing bal 
mellzsebére gombolva viselendő.

IV. FEJEZET 
EGYES DÍSZÍTŐELEMEK, RUHADARABOK, RENDFOKOZATI JELZÉSEK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK 
VISELÉSÉNEK RENDJE

22. Névkitűző, hímzett feliratok

 105. Névkitűzőt visel a honvédelmi szervezetek tiszti és altiszti állományú tagja – a 95 M gyakorló pulóver kivételével – 
a  köznapi, ünnepi, társasági öltözethez, valamint a  legénységi, az  önkéntes tartalékos és a  honvéd tisztjelölti 
állomány – a 95 M gyakorló pulóver kivételével – a köznapi és ünnepi öltözethez.

 106. Hímzett névfeliratot visel a  honvédelmi szervezetek tényleges állománya a  gyakorló öltözetéhez, továbbá 
megengedettként viselheti egységesen a szervezetszerű dísz(al)egység állománya a díszöltözethez.

 107.  Hímzett államjelzőt visel a honvédelmi szervezetek tényleges állománya a gyakorló öltözetéhez.
 108. A feliratok formája, tartalma és viselésük módja

108.1. A  névkitűző, valamint a  hímzett név, a  viselőjének nyomtatott nagy betűtípussal írott vezetéknevét 
(például: KOVÁCS, DR. KOVÁCS; nők esetében: Kovácsné Nagy Mária névvariáció esetén első vezetéknevet, 
azaz KOVÁCSNÉ, a  Kovács Istvánné, illetve Kovács Istvánné Nagy Mária névvariációk esetén a  katonanő 
egyéni választásának megfelelően, KOVÁCSNÉ vagy KOVÁCS nevet) tartalmazza, a  köznapi, ünnepi, 
társasági öltözeteken a  jobb oldali felső zseb középvonalában, a  zsebfedő felső széléhez igazítva, 
az  állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt – az  ennek megfelelő helyen – feltűzve viselendő 
65×15 mm méretben készülő, fekete felületű, fehér színű műanyag lapba gravírozott felirat, és a gyakorló 
öltözeteken – a 15 M hosszú ujjú harci póló kivételével – a  jobb mellen vízszintesen, a 15 M hosszú ujjú 
harci pólón a  bal felkar zsebtakarójának felső felén, – a  95  M gyakorló pulóveren, a  sötétkék pulóveren 
az arra kialakított helyen – viselendő 105×25 mm méretben készülő, hímzett felirat.

108.2. Az  államjelző 105×25  mm méretben készül, amelyen hímzett „HUNGARY” felirat szerepel. Az  államjelző 
a  gyakorló öltözeteken – a  15  M hosszú ujjú harci póló kivételével – és a  95  M gyakorló pulóveren, 
a  sötétkék pulóveren a  bal mellen vízszintesen viselendő, a  15  M hosszú ujjú harci pólón a  bal felkar 
zsebtakarójának alsó felén viselendő.

108.3. A hímzett név és államjelző
108.3.1. a 15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló, valamint az  ÖTT gyakorló öltözeten világosbarna 

színnel barna alapra hímzett,
108.3.2. a 90 M, a  2000  M általános, a  93  M ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló, 

valamint a 2003 M repülőhajózó védőöltözeten barna színnel zöld alapra hímzett és
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108.3.3. a 95  M gyakorló pulóveren barna színnel zöld alapra, a  sötétkék pulóveren barna színnel 
sötétkék alapra hímzett.

108.4. Az  önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a  rendelkezésre állás időszakában, a  szerződésében 
meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során a  108.1.  pontban részletezett hímzett név felirat 
helyett a 90 M és a 2000 M gyakorló öltözeten 105×25 mm méretben készülő fehér színnel, olívzöld alapra 
hímzett, a  15  M gyakorló öltözeten fehér színnel, barna alapra hímzett „FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR” 
(a továbbiakban: FBŐ) feliratot visel, továbbá a 90 M gyakorló kabát, a 90 M és a 2000 M gyakorló zubbony 
és 15  M gyakorló zubbony bal zsebfedője alá gombolva FBŐ jelvényt, jobb zsebfedője alá gombolva 
FBŐ igazolványt hord.

23. Nemzeti színű pajzs, szalag, kokárda

 109. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya hímzett, színes vagy alacsony láthatóságú nemzeti színű pajzsot 
visel
109.1. a 15  M esővédő kabát bal vállán kialakított pajzs formájú és az  ÖTT gyakorló kabát bal ujján kialakított 

tépőzáras felületen rögzítve,
109.2. a 15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony, a  15  M hosszú ujjú harci póló és az  ÖTT gyakorló 

zubbony bal ujján a  zseben kialakított tépőzáras felületen – középvonalával a  zseb középvonalához 
igazítva – középen rögzítve és

109.3. a 2008 M gyakorló esővédő kabát, a 90 M és 93 M gyakorló zubbony, a 90 M és 93 M téli gyakorló kabát, 
a 2000 M nyári gyakorló zubbony bal ujján a vállcsúcstól 3 cm-re rögzítve úgy, hogy a pajzs középvonala 
a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.

 110. Az  állomány a  köznapi és a  sötétkék köznapi, a  társasági és a  sötétkék társasági, valamint a  hadihajós társasági 
zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, a társasági kosztümkabáton és a sötétkék társasági 
kosztümkabáton a  nemzeti hovatartozást kifejező, 35×20  mm méretű nemzeti színű szövött szalagot visel. 
A  nemzeti színű szalagot a  bal vállcsúcstól 4  cm-re úgy kell vízszintesen rögzíteni, hogy a  nemzeti színű szalag 
középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.

 111. Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett állami és katonai rendezvényen nemzeti színű kokárdát 
viselhet
111.1. a társasági öltözetet viselő katona állomány

111.1.1. a társasági, a  sötétkék társasági, és a  hadihajós társasági zubbony, továbbá a  társasági és 
a  sötétkék társasági kosztümkabát bal paroli alatti gallérkihajtójára rögzítve úgy, hogy azon 
nem érhet túl,

111.1.2. a posztóköpeny és a  sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti gallérkihajtóján a  felső 
gomblyukra, a  4/4-es ballonkabát és a  sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján 
rögzítve és

111.1.3. a női posztóköpeny és a sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának 
metszéspontjára, a  női ballonkabát és a  sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának 
magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középre rögzítve,

111.2. az ünnepi öltözetet viselő legénységi és önkéntes tartalékos állomány
111.2.1. a köznapi, a sötétkék köznapi, a női köznapi és a sötétkék női köznapi zubbony bal paroli alatti 

gallérkihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
111.2.2. a posztóköpeny és a  sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti gallérkihajtóján a  felső 

gomblyukra, a  4/4-es ballonkabát és a  sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján 
rögzítve és

111.2.3. a női posztóköpeny és a  sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a  gallércsúcsának 
metszéspontjára, a  női ballonkabát és a  sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának 
magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középen rögzítve,

111.3. a honvéd tisztjelölt
111.3.1. általános ünnepi öltözet viselése esetén a  köznapi és a  női köznapi zubbony bal paroli alatti 

kihajtóján rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
111.3.2. a 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,
111.3.3. a női posztóköpeny bal mellvarrásának és a  gallér csúcsának metszéspontjára, a  női 

ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a  gallércsúcs és a  karöltővarrás között 
középen rögzítve és

111.3.4. a honvéd tisztjelölti díszöltözet viselése esetén a  hallgatói díszzubbony, a  hallgatói 
női díszzubbony bal felső két vízszintes irányú zsinórja között középen, a  felső zsinór 
középvonalához igazítottan rögzítve.
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 112. Az  egyenruházaton formai megkötés nélkül viselhető kokárda, amely az  5  cm-es sugarú képzeletbeli kör méretét 
nem haladhatja meg.

 113. A gyakorló öltözeten kokárda nem viselhető.

24. Csapatkarjelzés

 114. A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez vagy ideiglenes kötelékhez való tartozás jelképe.
 115. Színes köznapi és társasági csapatkarjelzés

115.1. Hímzett vagy szövött kivitelű színes csapatkarjelzést visel az  állomány a  köznapi és a  társasági zubbony, 
valamint a női köznapi zubbony és a társasági kosztümkabát bal ujján felvarrva.

115.2. Azon – MH-ban rendszeresített – csapatkarjelzések közül, amely a  katona korábbi szolgálati helyére 
utalnak, a  115.1.  pontban meghatározott öltözeti cikkeken, a  zubbony jobb ujján felvarrva egy darab 
viselhető.

115.3. A koronaőr, a díszelgő (lövész) és a palotaőr állomány a díszzubbony, valamint köznapi zubbony bal ujján 
felvarrva koronaőri, díszelgő (lövész), illetve palotaőri karjelzést visel.

115.4. A  csapatkarjelzés a  vállcsúcstól 13  cm-re, hossztengelye a  zubbony ujjának hossztengelyétől 1  cm-rel 
előbbre helyezkedik el.

 116. Gyakorló, alacsony láthatóságú csapatkarjelzés, karjelzés
116.1. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya hímzett vagy szövött kivitelű gyakorló, illetve missziós 

– a műveletekben részt vevő kontingensnek megfelelően – csapatkarjelzést visel
116.1.1. a 15 M esővédő kabát bal ujjának és a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony jobb 

ujjának zsebén, valamint viselhet az  ÖTT gyakorló kabát és ÖTT gyakorló zubbony jobb 
ujjának zsebén kialakított tépőzáras felület közepén úgy, hogy a csapatkarjelzés középvonala 
egybeessen a zseb középvonalával,

116.1.2. a 90 M, a 93 M gyakorló téli kabát és a 90 M, a 93 M, a 2000 M gyakorló zubbony jobb ujján és
116.1.3. a 2003 M repülőhajózó overall és dzseki mell részén jobb oldalon.

116.2. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében 
meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, gyakorló karjelzést visel a  gyakorló kabát és 
a gyakorló zubbony jobb ujján.

116.3. A gyakorló csapatkarjelzést, illetve gyakorló karjelzést
116.3.1. a 15  M esővédő kabát bal ujjának és a  15  M gyakorló zubbony, valamint a  15  M hosszú ujjú 

harci póló jobb ujjának zsebén kialakított tépőzáras felületen kell elhelyezni úgy, hogy 
a csapatkarjelzés középvonala egybeessen a zseb középvonalával,

116.3.2. a 90 M, a 93 M és a 2000 M gyakorló zubbonyon és gyakorló kabáton a vállcsúcstól 3 cm-re 
úgy kell rögzíteni, hogy hossztengelye a  gyakorló zubbony, illetve a  gyakorló kabát ujjának 
hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.

116.4. A katona a köznapi és a társasági zubbony ujjain egy-egy, az esővédő kabát, gyakorló kabát és a gyakorló 
zubbony ujján egy csapatkarjelzést viselhet; a  repülőhajózó katona a  repülőhajózó védőöltözeten együtt 
viseli az egység- és az alegység csapatkarjelzést.

25. Megkülönböztető feliratok

 117. A külön parancs alapján adományozott karfelirat a megszerzett különleges képességek jelképe.
117.1. A katonaállomány a  különleges képességek megszerzését tanúsító hímzett színes karfeliratot a  köznapi 

és a  társasági zubbony jobb ujján, a  vállcsúcstól 1  cm-re, a  vállcsúcs ívét követő felvarrással, több darab 
esetében egymás alatt, a csapatkarjelzés fölött viselheti.

117.2. A honvédelmi szervezetek tényleges állománya a  különleges képességek megszerzését tanúsító hímzett 
gyakorló alacsony láthatóságú karfeliratot a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony ujján viselheti
117.2.1. egy és két darab esetében a bal ujjon, a zsebfedőn kialakított tépőzáras felületen rögzítve úgy, 

hogy azok függőleges középvonala egybeessen a tépőzár függőleges középvonalával,
117.2.2. a harmadik darab esetében a bal ujjon, a zseben kialakított tépőzáras felületen a nemzeti pajzs 

fölött úgy, hogy annak középvonala egybeessen a tépőzár középvonalával,
117.2.3. a negyedik és ötödik darab esetében a  jobb ujjon a zsebfedőn kialakított tépőzáras felületen 

rögzítve úgy, hogy azok függőleges középvonala egybeessen a  tépőzár függőleges 
középvonalával,

117.2.4. a hatodik darab esetében a  jobb ujjon, a  zseben kialakított tépőzáras felületen 
a csapatkarjelzés fölött úgy, hogy annak középvonala egybeessen a tépőzár középvonalával.
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117.3. A 15 M hosszú ujjú harci pólón a különleges képességek megszerzését tanúsító hímzett gyakorló (alacsony 
láthatóságú) karfelirat nem helyezhető el. Ezen feliratok védőmellény, illetve málhamellény viselése esetén 
azok tépőzárral ellátott felületén helyezhetők el. Ebben az esetben a különleges képességek megszerzését 
tanúsító hímzett gyakorló (alacsony láthatóságú) karfeliratok elhelyezésének helyét az adott egység vagy 
alegység parancsnoka határozza meg.

117.4. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya a  különleges képességek megszerzését tanúsító hímzett 
gyakorló alacsony láthatóságú karfeliratát a  90 M, a  93  M gyakorló zubbony és a  2000  M nyári gyakorló 
zubbony jobb ujján viselheti a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással, több darab esetében 
egymás alatt, a csapatkarjelzés fölött.

 118. A különböző szolgálati karfeliratok
118.1. a 15 M gyakorló zubbony, a 15 M esővédő kabát bal ujján, a zseben kialakított tépőzáras felületen rögzítve 

viselendők úgy, hogy azok középvonala egybeessen a zseb középvonalával,
118.2. a 15 M hosszú ujjú harci póló bal ujjának zsebén kialakított tépőzáras felületen,
118.3. védőmellény, illetve málhamellény viselése esetén azok tépőzárral ellátott felületén helyezhetők el.

 119. Az egyéb jelvények, így különösen a szaktevékenységet, szakcsapatot és vezetési szintet kifejező, vércsoportot jelző 
jelvények a 15 M gyakorló zubbony jobb ujján a zsebfedőn elhelyezett tépőzáras felületen rögzítve viselhetők.

 120. Az  Alap altiszti tanfolyamon és ennek keretében az  Altiszti szakmai tanfolyamon részt vevő állomány a  15  M 
műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony és 15 M esővédő kabát bal ujján elhelyezett zsebfedőn „ALAP ALTISZTI 
TANFOLYAM” feliratú hímzett jelzést visel.

 121. Speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratok
121.1. Az önkéntes műveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS” feliratú, az  önkéntes 

védelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS” feliratú, az  ÖTT állomány „ÖNKÉNTES 
TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS” feliratú
121.1.1. hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony bal vállán a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs 

ívét követő felvarrással és
121.1.2. gyakorló alacsony láthatóságú karfeliratát

121.1.2.1. a 15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony bal ujján, a  zsebfedőn 
kialakított tépőzáras felületen rögzítve, valamint az ÖTT gyakorló zubbony bal 
ujján a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással,

121.1.2.2. a 15 M hosszú ujjú harci póló bal ujjának zsebén kialakított tépőzáras felületen, 
a színes vagy alacsony láthatóságú nemzeti színű pajzs felett rögzítve,

121.1.2.3. a 90  M gyakorló zubbony és a  2000  M nyári gyakorló zubbony bal ujján 
a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viselheti.

121.2. A szolgálaton kívüli állomány „KÖZSZOLGÁLAT” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a  köznapi és 
a társasági zubbony bal ujján.

121.3. A speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratokat a zubbony vállcsúcsától 1 cm-re, a vállcsúcs ívét 
követően kell felvarrni.

26. Sapka, kalap, fejvédő

 122. Gyakorló sapka, gyakorló kalap
122.1. A  gyakorló sapkát és a  gyakorló kalapot úgy kell viselni, hogy a  sapkajelvény az  arc középvonalának 

meghosszabbításával egybeessen, és a szemernyő széle 2 cm-rel a szemöldök felett helyezkedjen el.
122.2. A honvédelmi szervezetek tényleges állománya a gyakorló sapkán hímzett tépőzáras gyakorló rendfokozati 

jelzést, az  önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a  rendelkezésre állás időszakában, a  szerződésében 
meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során gyakorló beosztásjelzőt visel.

122.3. A 90 M téli gyakorló sapka fülvédője –5 °C alatt lehajtva viselhető.
 123. A  köznapi és társasági Bocskai sapkát, tányérsapkát, díszsapkát, díszcsákót úgy kell viselni, hogy a  sapkajelvény 

az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen és a szemernyő széle 2 cm-rel a szemöldök felett legyen.
 124. A  köznapi sapkát, női kalapot úgy kell viselni, hogy a  sapkajelvény az  arc középvonalának meghosszabbításával 

egybeessen.
 125. A barett sapkát úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény középvonala a bal szem bal sarkával, a megkötött szabályozó 

zsinór a  tarkó középvonalával egybeessen, alsó széle legyen párhuzamos a  szem vonalával, felső része pedig 
boruljon a jobb fül felé.

 126. Sisaksapka
126.1. Úgy kell viselni, hogy az alsó széle 2 cm-rel a szemöldök felett helyezkedjen el.
126.2. Viselhető sisak alatt és sisak nélkül, önmagában is.

 127. A téli fejvédőt úgy kell viselni, hogy a fejet és a nyakat melegen tartsa és a látást ne korlátozza.
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27. Nyaksál, szakmai sál

 128. A nyaksál a nyakban, a posztóköpeny, illetve a 3/4-es ballonkabát alatt, csomókötés nélkül viselendő úgy, hogy a sál 
mindkét vége rejtett legyen. A  katonanők a  női nyaksálat a  nyakban, a  női köpeny alatt laza, kisimított egyszeri 
csomókötéssel viselik úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

 129. A szakmai sál a nyakban, a gyakorló kabát, illetve a gyakorló zubbony alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel 
viselendő úgy, hogy a  sál mindkét vége rejtett legyen. Szakmai sál nem viselhető csősál viselésének elrendelése 
esetén.

28. Posztóköpeny, női köpeny

 130. A  posztóköpeny – a  két legfelső gomb kivételével – begombolva, a  női köpeny – a  legfelső gomb kivételével  – 
begombolva és befűzött övvel viselendő. A  posztóköpeny mindkét ujján a  visszahajtáson posztóköpeny 
rendfokozati jelzést kell viselni úgy, hogy a posztóköpeny rendfokozati jelzés felső széle a visszahajtás felső szélétől 
4,5 cm-rel lejjebb, függőleges középvonala pedig az ujj függőleges középvonalától 2 cm-rel előrébb legyen. A női 
köpeny mindkét ujján posztóköpeny rendfokozati jelzést kell viselni úgy, hogy a posztóköpeny rendfokozati jelzés 
felső széle az  ujj alsó szélétől 14  cm-re, függőleges középvonala pedig az  ujj függőleges középvonalától 2  cm-rel 
előrébb legyen.

29. 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, női ballonkabát

 131. A  3/4-es ballonkabát bepatentolva, becsatolt övvel, a  4/4-es ballonkabát begombolva, becsatolt övvel, a  női 
ballonkabát begombolva és becsatolt övvel viselendő. A  ballonkabátot változó időjárási viszonyok között, ha 
a katona leveti, színével kifelé, hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. A ballonkabát 
vállszalagján hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

30. Esőkabát

 132. Az  esőkabát összekapcsolva és becsatolt övvel viselendő. Az  esőkabátot változó időjárási viszonyok között, ha 
a katona leveti, tasakjában elhelyezve vagy hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. 
Az esőkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

31. Pulóver

 133. A 95 M gyakorló pulóver hímzett névvel, államjelzővel és rendfokozati jelzéssel ellátott felső ruhadarab.
 134. A  95  M gyakorló pulóvert önállóan, pólón, téli ingen, a  90  M és 2000  M általános, valamint a  93  M ejtőernyős 

gyakorló nadrágon kívül kell hordani, hozzá hímzett gyakorló rendfokozati jelzést kell viselni.
 135. A 95 M gyakorló pulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhető.
 136. A köznapi öltözethez viselt 95 M gyakorló pulóvert, illetve sötétkék gyakorló pulóvert hímzett köznapi rendfokozati 

jelzéssel, a köznapi ingen – az inggallér kihajtása nélkül –, a köznapi nadrágon kívül kell viselni.
 137. A  hímzett névvel, államjelzővel és rendfokozati jelzéssel ellátott 15  M polárpulóver, kabátbélés viselhető felső 

ruhadarabként és kabáttal együtt, annak béléseként is.

32. Gyakorló zubbony, nadrág

 138.  A 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló zubbony begombolva – a felső gomb kivételével –,
138.1. a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágon kívül viselendő,
138.2. ünnepi és egyéb kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával, az  elrendelő parancsnok 

intézkedése alapján a 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágon belül is viselhető.
 139. A 15 M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrág a bakancson kívül és a bakancsba betűrve is viselhető.
 140. A 90 M és a 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló nadrágot a bakancson 

kívül úgy kell viselni, hogy a bakancs szárának felső kétharmad részét fedje.
 141. A 90 M és a 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló zubbony begombolva 

– a felső gomb kivételével – a nadrágon belül viselendő.
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33. Hosszú ujjú harci póló

 142. A  15  M hosszú ujjú harci póló a  15  M műveleti vagy kiképzési gyakorló nadrágon belül viselendő. Az  időjárási 
körülmények vagy az  elrendelt feladat függvényében a  15  M hosszú ujjú harci póló viselhető zárt vagy nyitott 
gallérral. A végrehajtandó feladat függvényében a viselés rendjét a feladatot elrendelő parancsnok határozza meg.

34. Deréköv, díszöv, hevederöv

 143. Az öveket úgy kell felhelyezni, hogy a csat a bal oldali ágon a test középvonalában helyezkedjen el.
 144. Fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal és aranyszínű stilizált címerrel díszítve a  tiszti és zászlósi állomány 

a társasági öltözethez.
 145. Barna színű derékövet hord

145.1. ezüstszínű csattal és aranyszínű stilizált címerrel díszítve a  tiszti és zászlósi, valamint a  honvéd tisztjelölt 
állomány a köznapi öltözethez és

145.2. ezüstszínű csattal és ezüstszínű stilizált címerrel díszítve az  altiszti és legénységi állomány a  köznapi és 
társasági öltözethez.

 146. A fekete díszövet a tiszti és zászlósi állományú
146.1. koronaőr aranyszínű stilizált Szent Koronával díszített aranyszínű csattal,
146.2. díszelgő aranyszínű stilizált címerrel díszített aranyszínű csattal és
146.3. palotaőr – aranyszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott címerével díszített – aranyszínű csattal 

viseli.
 147. A fekete díszövet az altiszti és legénységi állományú

147.1. koronaőr ezüstszínű stilizált Szent Koronával díszített, ezüstszínű csattal,
147.2. díszelgő ezüstszínű stilizált címerrel díszített ezüstszínű csattal és
147.3. palotaőr – ezüstszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott címerével díszített – ezüstszínű csattal 

viseli.
 148. Hevederövet vagy taktikai övet visel a  katona a  gyakorló nadrágba befűzve vagy – fegyverövként – a  gyakorló 

zubbonyon és az esővédő vagy gyakorló kabáton kívül.

35. Fehérnemű, zokni, harisnya

 149. A  katonának rendelkeznie kell a  szolgálatteljesítéséhez szükséges mennyiségű, nemének és e  szabályzat 
előírásainak megfelelő fehérneművel.

 150. A társasági és köznapi öltözethez csak a cipő színével megegyező színű zokni viselhető.
 151. A katonanők a köznapi, ünnepi és társasági öltözeti változatokhoz testszínű harisnyát, harisnyanadrágot viselnek.

36. Lábbeli

 152. Az  egyenruhához csak a  rendszeresített, alkalmazásba vett vagy ideiglenesen használatra engedélyezett lábbeli 
viselhető.

 153. Orvosi javaslat alapján – a parancsnok engedélyével – a rendszeresített színben gyógycipő is viselhető.
 154. A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges, az egyéni higiéniát biztosító tusolópapuccsal.

37. Női táska

 155. Az  általános köznapi, ünnepi és társasági öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi öltözetéhez barna, társasági 
öltözetéhez fekete – az altiszt barna – színű, visszafogott női táskát hordhat.

 156. A légierő által viselt és a hadihajós köznapi, ünnepi és társasági öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi, társasági 
öltözetéhez fekete női táskát hordhat.

 157. A női táskát a bal kézben vagy a bal vállon kell hordani.

38. Karszalag

 158. A szolgálati karszalagot a szolgálati személyek a bal felkaron viselik.
 159. A 6 cm széles gyászkarszalagot a temetésen résztvevők mind alakzatban, mind alakzaton kívül a bal felkaron viselik. 

Hozzátartozó halála esetén a gyászkarszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.
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39. Kesztyű

 160. Az öltözetekhez csak a rendszeresített színű és kivitelű kesztyű viselhető. Az időjárás változása esetén a kesztyű a bal 
kézben is vihető, fogható.

40. Nyakkendőcsíptető, kézelőgomb

 161. Nyakkendőcsíptető és kézelőgomb a  hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendő kiegészítők, 
amelyeken stilizált nemzetiszínű pajzs található. A  tiszt, zászlós és a  honvéd tisztjelölt aranyszínű, az  altiszt 
ezüstszínű nyakkendőcsíptetőt és kézelőgombot visel.

 162. A nyakkendőcsíptetőt a hosszú ujjú ing zsebfedőjének aljával egy vonalban, a nyakkendőre és az ingre csíptetve kell 
felhelyezni és rögzíteni.

41. Fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvények és színek

 163. Rendszeresített fegyvernemi vagy szakbeosztási vagy állománykategóriát kifejező jelvények, jelzések

A

1. tábornok

2. légvédelmi lokátoros

3. repülő

4. elektronikai harcász

5. térképész

6. egészségügyi

7. felderítő

8. tábori lelkész (csillag)

9. tábori lelkész (kereszt)

10. tüzér

11. zenész

12. informatikai

13. hadihajós

14. mérnök, technikus

15. gépkocsiszállító

16. harckocsizó

17. lövész

18. vegyivédelmi

19. légvédelmi tüzér

20. katonai nemzetbiztonsági

21. híradó

22. hadtáp

23. jogi- és igazgatási

24. közlekedési

25. műszaki

26. pénzügyi

27. koronaőr

28. palotaőr

29. katonai rendész
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 164. Fegyvernemi vagy szakbeosztási vagy állománykategóriát kifejező (szakmai sálak) színek és a  hozzájuk tartozó 
fegyvernemek, szakcsapatok, állománykategóriák

A B

1. sötétkék hadihajós

2. fehér felderítő (ejtőernyős)

3. fűzöld lövész

4. világoskék
repülő tábornok

repülő
légierő

5. acélzöld
műszaki

vegyivédelmi
pénzügyi

6. fekete
harckocsizó

tábori lelkész

7. búzavirágkék
informatikus

híradó
elektronikai harcász

8. skarlátpiros

tábornok
tüzér

légvédelmi tüzér
légvédelmi lokátoros

zenész
katonai rendész

koronaőr

9. kármin

hadtáp
térképész

mérnök, technikus
gépkocsiszállító

közlekedési
logisztika

jogi- és igazgatási
egészségügyi

katonai nemzetbiztonsági

10. optikai fehér díszelgő (lövész)

11. palack-zöld palotaőr

 165. A korábban a légierőnél vagy hadihajósként szolgálatot teljesített és a légierős vagy a hadihajós öltözettel ellátott 
állomány a sötétkék köznapi és társasági öltözetét megtarthatja, illetve hordhatja, amelyen a saját fegyvernemi vagy 
szakbeosztási jelvényét légierő esetében világoskék, hadihajós esetében sötétkék színű fegyvernemi vagy 
szakbeosztási parolin viseli.

 166. A fegyvernemi vagy szakbeosztási jelzések viselési rendje
166.1. Fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvényt, jelzést a  köznapi, társasági zubbonyon, posztóköpenyen 

kell viselni. A  honvéd tisztjelöltek a  tanulmányaiknak megfelelő, a  tényleges állomány pedig szakmai 
végzettségének megfelelő jelvényt visel.

166.2. Ezüstszínű tölgy és babér ágat visel a tábornok a köznapi és társasági parolin.
166.3. Hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel a  tábornok a  posztóköpenyen, sötétkék posztóköpenyen, 

a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a női köpenyen, sötétkék női köpenyen.
166.4. Hímzett aranyszínű stilizált címert visel a  tábornok a  posztóköpeny, sötétkék posztóköpeny ujján, 

a  tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a  női köpeny, sötétkék női köpeny ujján közvetlenül 
a rendfokozati jelzés felett.

166.5. Aranyszínű fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvényt visel
166.5.1. a tiszt és a  zászlós a  köznapi és társasági zubbony és a  posztóköpeny paroliján, a  hadihajós 

állomány a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,
166.5.2. a szervezetszerű dísz(al)egységek tisztje és zászlósa a  díszelgő zubbony és a  díszköpeny 

paroliján és
166.5.3. a Honvéd Koronaőrség teljes állománya a koronaőr köznapi zubbony paroliján.
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166.6. Ezüstszínű fegyvernemi vagy szakbeosztási jelvényt visel
166.6.1. az altiszt a  köznapi és társasági zubbony és a  posztóköpeny paroliján, a  hadihajós állomány 

a hadihajós társasági zubbony hajtókáján és
166.6.2. a szervezetszerű dísz(al)egységek altiszti és legénységi állománya a  díszzubbony és 

a díszköpeny paroliján.

42. Barett sapkák és barett sapka jelvények

 167. A  katona szakmai végzettségének vagy szakbeosztásának megfelelő hímzett vagy fém fegyvernemi vagy 
szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát visel, a  szakirányú tanulmányait folytató honvéd tisztjelölt 
szakirányának megfelelő hímzett vagy fém fegyvernemi vagy szakbeosztási sapkajelvénnyel ellátott barett sapkát 
viselhet az alábbiak szerint:

A B C

1. Fegyvernem vagy szakbeosztás Barett sapka Hímzett vagy fém sapkajelvény

2. lövész fűzöld lövész

3. felderítő (ejtőernyős) fűzöld felderítő (ejtőernyős)

4. harckocsizó fekete harckocsizó

5. tüzér skarlátpiros tüzér

6. légvédelmi tüzér skarlátpiros légvédelmi tüzér

7. hadihajós fekete hadihajós

8. logisztikus kármin logisztikus

9. különleges műveleti homok színű különleges műveleti

10. informatikus búzavirág kék informatikus

11. híradó búzavirág kék híradó

12. elektronikai harcász búzavirág kék elektronikai harcász

13. tábori lelkész fekete tábori lelkész

14. katonai rendész skarlátpiros katonai rendész

 168. A honvéd altiszt-jelölt hímzett lövész sapkajelvénnyel ellátott zöld barett sapkát viselhet.
 169. Az  önkéntes védelmi tartalékos békeidőben – a  rendelkezésre állás időszakában, a  szerződésében meghatározott 

őrzés-védelmi feladata ellátása során – a  fekete barett sapkán hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvényt 
viselhet.

 170. Az ÖTT békeidőben – a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott feladata ellátása során – 
a fekete barett sapkán hímzett zászlóalj számos sapkajelvényt visel.

 171. A  külföldön végrehajtott műveletekben – kontingensben vagy egyéni beosztásban, a  169.  pontban foglaltak 
kivételével – szolgálatot teljesítő állomány, ha más barett sapka viselésére nem jogosult, hímzett lövész 
sapkajelvénnyel ellátott zöld barett sapkát visel.

 172. Az ENSZ béketámogató műveletekben – kontingensben vagy egyéni beosztásban – szolgálatot teljesítő állomány 
hímzett vagy fém barett sapka jelvénnyel ellátott világoskék ENSZ barett sapkát visel.

43. Sapkajelvények és díszítések

 173. Gyakorló öltözethez
173.1. Barna színű, színes hímzett kerek sapkajelvényt visel a  honvédelmi szervezetek tényleges állománya 

a gyakorló kalapon és – a tábornok kivételével – a gyakorlósapkán,
173.2. Barna színű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a tábornok a gyakorlósapkán.

 174. Általános köznapi és társasági öltözethez
174.1. Tábornoki sapkadíszt visel az általános öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági Bocskai sapkán, 

a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a köznapi és társasági női kalapon,
174.2. Aranyszínű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tábornok a köznapi 

sapkán,
174.3. Az  általános öltözetet viselő tábornok hímzett tábornoki aranydíszítést visel a  társasági Bocskai sapka 

szemernyőjén,
174.4. Aranyszínű sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő tiszt és zászlós a társasági Bocskai sapkán, 

illetve a katonanő a fekete női kalapon,
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174.5. Aranyszínű ovális sapkajelvényt visel az  általános köznapi öltözetet viselő tiszt és zászlós a  köznapi 
Bocskai sapkán, illetve a katonanő a női kalapon,

174.6. Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tiszt és zászlós katona és 
katonanő, a honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nő a köznapi sapkán,

174.7. Az  általános öltözetet viselő tiszt és zászlós hímzett aranydíszítést visel a  társasági Bocskai sapka 
szemernyőjén,

174.8. Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági Bocskai sapkán, 
illetve a katonanő a női kalapon,

174.9. Ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő altiszt a köznapi Bocskai sapkán, 
illetve a katonanő a női kalapon,

174.10. Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő altiszt, legénységi katona 
és katonanő a köznapi sapkán,

174.11. Az általános öltözetet viselő altiszt hímzett ezüstdíszítést visel a társasági Bocskai sapka szemernyőjén.
 175. Légierő köznapi és társasági öltözetéhez

175.1. Repülő tábornoki sapkadíszt visel a  repülő fegyvernemhez tartozó tábornok a  sötétkék társasági 
tányérsapkán, a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a fekete női kalapon,

175.2. Aranyszínű hímzett repülő tábornoki sapkajelvényt visel a  repülő fegyvernemhez tartozó tábornok és 
a tábornoki rendfokozatot viselő katonanő a sötétkék köznapi sapkán,

175.3. Aranyszínű repülő sapkadíszt és aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a repülő fegyvernemhez tartozó tiszt 
és zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve aranyszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete 
női kalapon,

175.4. Aranyszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a  repülő fegyvernemhez tartozó tiszt és zászlós katona és 
katonanő a sötétkék köznapi sapkán,

175.5. Ezüstszínű repülő sapkadíszt és ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a  repülő fegyvernemhez tartozó 
altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve ezüstszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női 
kalapon,

175.6. Ezüstszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülő fegyvernemhez tartozó altiszt katona és katonanő 
a sötétkék köznapi sapkán.

 176. Légierő által viselt öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – köznapi és társasági öltözetéhez
176.1. Tábornoki sapkadíszt visel a  légierő által viselt társasági öltözetet viselő – nem a  repülő fegyvernemhez 

tartozó – tábornok a  sötétkék társasági tányérsapkán, a  tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő 
a fekete női kalapon,

176.2. Aranyszínű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a  légierő által viselt társasági öltözetet viselő – nem 
a repülő fegyvernemhez tartozó – tábornok sötétkék köznapi sapkán,

176.3. Aranyszínű sapkadíszt visel a  légierő által viselt társasági öltözetet viselő – nem a  repülő fegyvernemhez 
tartozó – tiszt és zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon,

176.4. Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a  légierő által viselt köznapi öltözetet viselő – nem a repülő 
fegyvernemhez tartozó – tiszt és zászlós katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán,

176.5. Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a  légierő által viselt társasági öltözetet viselő – nem a  repülő 
fegyvernemhez tartozó – altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon,

176.6. Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a  légierő által viselt köznapi öltözetet viselő – nem a  repülő 
fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos altiszt, legénységi katona és 
katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 177. Hadihajós köznapi és társasági öltözethez
177.1. Aranyszínű kerek sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós tiszt és zászlós 

a hadihajós társasági tányérsapkán,
177.2. Aranyszínű ovális sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós tiszt és zászlós 

a  hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve aranyszínű ovális sapkajelvényt visel a  katonanő a  fekete női 
kalapon,

177.3. A  hadihajós tiszt és zászlós katonanő a  sötétkék társasági öltözetéhez a  fekete női kalapon aranyszínű 
sapkadíszt, a  sötétkék köznapi öltözetéhez a  sötétkék köznapi sapkán aranyszínű hímzett kerek 
sapkajelvényt visel,

177.4. Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a hadihajós köznapi öltözetet viselő önkéntes tartalékos tiszt 
és zászlós katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán,

177.5. Ezüstszínű kerek sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós altiszt a hadihajós 
társasági tányérsapkán,

177.6. Ezüstszínű ovális sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós altiszt a hadihajós 
köznapi tányérsapkán, illetve ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon,
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177.7. A  hadihajós altiszt katonanő a  sötétkék társasági öltözetéhez, a  fekete női kalapon ezüstszínű kerek 
sapkajelvényt, a  sötétkék köznapi öltözetéhez, a  sötétkék köznapi sapkán ezüstszínű hímzett kerek 
sapkajelvényt visel,

177.8. Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a  hadihajós köznapi öltözetet viselő legénységi állományú, 
valamint önkéntes tartalékos állományú altiszt és legénységi katona és katonanő a  sötétkék köznapi 
sapkán.

 178. Díszöltözethez
178.1. Aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a  díszelgő (lövész) tiszt és zászlós a  díszsapkán, valamint 

katonazenekarnál a  zászlós a  zenész díszsapkán, továbbá a  zenész tiszt és zászlós katonanő a  fekete női 
kalapon,

178.2. Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a  díszelgő (lövész) altiszt és legénységi állomány a  díszsapkán, 
valamint katonazenekarnál az altiszt a zenész díszsapkán, továbbá a zenész altiszt katonanő a  fekete női 
kalapon,

178.3. Szent Koronát ábrázoló aranyszínű koronaőr sapkajelvényt visel a  koronaőr tiszt és zászlós a  koronaőri 
díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

178.4. Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű koronaőr sapkajelvényt visel a koronaőr altiszt a koronaőri díszsapkán 
és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

178.5. Magyarország – két angyal által tartott – címerét ábrázoló aranyszínű palotaőr sapkajelvényt visel 
a palotaőr tiszt és zászlós a palotaőri díszsapkán,

178.6. Magyarország – két angyal által tartott – címerét ábrázoló ezüstszínű palotaőr sapkajelvényt visel 
a palotaőr altiszt és a palotaőr legénységi állomány a palotaőri díszsapkán,

178.7. Aranyszínű csákócímert, valamint aranyszínű csákórózsát visel a honvéd tisztjelölt és honvéd tisztjelölt nő 
a hallgatói díszcsákón.

44. Topán, topánalátét

 179. Topánt és topánalátétet visel a  tiszti és altiszti állomány a  köznapi és társasági Bocskai sapkán, a  szervezetszerű 
dísz(al)egységek állománya a díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőr köznapi Bocskai sapkán.

 180. A topán a tiszti és zászlósi állomány részére arany, az altiszt, valamint a legénységi állománya részére ezüstszínű.
 181. A topánalátét fegyvernemi vagy szakbeosztási színű, csúcsára állított egyenlő szárú háromszög.

45. Sapkazsinór, mellzsinór, vállzsinór, vállfődísz, díszzsinór

 182. Sapkazsinór
182.1. Aranyszínű – pirossal átszőtt – sapkazsinórt visel a tábornok, a tiszt és a zászlós a társasági Bocskai sapkán, 

a légierős és hadihajós társasági tányérsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán.
182.2. Aranyszínű sapkazsinórt visel a  tábornok, a  tiszt és a  zászlós a  köznapi Bocskai sapkán, a  légierős és 

hadihajós köznapi tányérsapkán.
182.3. Ezüstszínű – pirossal átszőtt – sapkazsinórt visel az  altiszt a  társasági Bocskai sapkán, a  repülő és 

a hadihajós társasági tányérsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán.
182.4. Ezüstszínű sapkazsinórt visel az  altiszt a  köznapi Bocskai sapkán, a  repülő és a  hadihajós köznapi 

tányérsapkán.
182.5. Fegyvernemi vagy szakbeosztási színű sapkazsinórt visel a  koronaőr, a  díszelgő (lövész) és a  palotaőr 

állomány a díszsapkán.
182.6. Barna színű viharszíjat visel a díszelgő (lövész) és a palotaőr a díszsapkán.

 183. Mellzsinór
183.1. Aranyszínű mellzsinórt visel az MH vezénylő zászlós, ezüstszínű mellzsinórt visel az MH felső és középszintű 

vezető szervénél, bronzszínű mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítő vezénylő zászlós a köznapi és 
a társasági zubbonyon.

183.2. Fegyvernemi vagy szakbeosztási színű mellzsinórt visel a  koronaőr, a  díszelgő (lövész) és a  palotaőr 
a díszzubbonyon, valamint viselhet a köznapi és társasági zubbonyon.

 184. Vállzsinór
184.1. Aranyszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi vagy szakbeosztási színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel 

a tiszt és a zászlós a társasági, sötétkék társasági és a hadihajós társasági zubbony vállain.
184.2. Aranyszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi vagy szakbeosztási színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel 

a tiszt és a zászlós állományú koronaőr a koronaőr díszzubbony, valamint a katonazenekar tiszt és zászlós 
tagja a társasági, illetve a sötétkék társasági zubbony bal vállán.
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184.3. Ezüstszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi vagy szakbeosztási színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel 
az altiszti állományú koronaőr a koronaőr díszzubbony, valamint a katonazenekar altiszt tagja a társasági, 
illetve a sötétkék társasági zubbony bal vállán.

 185. Vállfődísz
185.1. A  díszelgő (lövész) tiszt és zászlós állomány aranyszínű, az  altiszti és legénységi állománya ezüstszínű, 

hármas zsinórfonatból készült, stilizált két keresztbe tett puskát ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi 
vagy szakbeosztási színű alátéttel ellátott díszelgő (lövész) vállfődíszt visel a  díszzubbony bal vállán, 
valamint a  tiszt és zászlós állomány a  díszköpeny mindkét vállán az  ujja bevarrástól 1  cm-re keresztben 
elhelyezve.

185.2. A  palotaőr tiszt és zászlós állomány aranyszínű, az  altiszti és legénységi állomány ezüstszínű, hármas 
zsinórfonatból készült, Magyarország koronás címerét ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi vagy 
szakbeosztási színű alátéttel ellátott palotaőr vállfődíszt visel a palotaőr díszzubbony bal vállán, valamint 
a palotaőri díszköpeny mindkét vállán az ujja bevarrástól 1 cm-re keresztben elhelyezve.

 186. Díszzsinór
186.1. Aranyszínű szárnysegédi díszzsinórt visel a  köznapi és a  társasági zubbonyon a  köztársasági elnök 

főhadsegédje, a  miniszteri parancsőrtiszt, a  HM altiszti főreferens és az  MH PK-nak, valamint az  MH 
parancsnokhelyettesének segédtisztje.

186.2. A  katonazenekarok tiszti és zászlósi állománya aranyszínű díszzsinórt, altiszti állománya ezüstszínű 
díszzsinórt visel a díszzubbonyon.

186.3. A  külföldön katonadiplomáciai feladatot ellátó tiszti és zászlósi állomány aranyszínű, az  altiszti állomány 
ezüstszínű díszzsinórt visel a köznapi és társasági zubbonyon.

 187. A  díszzsinórt, valamint a  mellzsinórt a  köznapi és a  társasági zubbony, valamint a  díszzubbony jobb vállcsúcsára, 
illetve a zubbony felső, a díszzubbony második gombjára gombolva kell viselni.

46. Rendfokozati jelzések

 188. Köznapi, társasági és díszelgő paroli rendfokozati jelzés
188.1. Aranydíszítésű,

188.1.1. aranyszínű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a  tábornok a  köznapi 
és a  társasági zubbonyon, a  sötétkék köznapi és a  sötétkék társasági zubbonyon, valamint 
a  tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a  női köznapi zubbonyon és a  társasági 
kosztümkabáton, a sötétkék női köznapi zubbonyon és a sötétkék társasági kosztümkabáton,

188.1.2. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést 
visel az  általános köznapi, társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt a  köznapi és a  társasági 
zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi 
női zubbonyon és a  társasági kosztümkabáton, a  katonazenekarnál a  zenész társasági 
kosztümkabáton,

188.1.3. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű  díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a  főtiszt, tiszt 
a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a díszzubbonyon,

188.1.4. világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati 
jelzést visel a  légierő állományába tartozó főtiszt, tiszt a  sötétkék köznapi és társasági 
zubbonyon, valamint a  katonazenekarnál a  sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve 
a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton,

188.1.5. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az  általános 
köznapi öltözetet viselő; aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási színű 
köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes 
tartalékos főtiszt, tiszt a  köznapi és a  sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a  női köznapi és 
a sötétkék női köznapi zubbonyon.

188.2. Ezüst- és aranydíszítésű,
188.2.1. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati 

jelzést visel az  általános köznapi, társasági öltözetet viselő zászlós a  köznapi és a  társasági 
zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi 
női zubbonyon és a  társasági kosztümkabáton, a  katonazenekarnál a  zenész társasági 
kosztümkabáton,

188.2.2. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a  zászlós 
a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a díszzubbonyon,

188.2.3. világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati 
jelzést visel a légierő állományába tartozó zászlós a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, 



578 H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  2022. évi 5. szám 

valamint a  katonazenekarnál a  sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a  katonanő 
a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton,

188.2.4. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az  általános 
köznapi öltözetet viselő; ezüst- és aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási 
színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a  légierő által viselt köznapi öltözetet viselő 
önkéntes tartalékos zászlós a köznapi és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi és 
a sötétkék női köznapi zubbonyon,

188.2.5. barna színű paroli hallgatói rendfokozatjelzést visel az  általános köznapi öltözetet viselő 
zászlósi rendfokozatú honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon és a női köznapi zubbonyon,

188.2.6. világoskék színű paroli hallgatói rendfokozatjelzést visel a  légierő köznapi öltözetét viselő 
zászlósi rendfokozatú honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon és a női köznapi zubbonyon.

188.3. Ezüstdíszítésű,
188.3.1. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati 

jelzést visel az  általános köznapi, társasági öltözetet viselő altiszt a  köznapi és a  társasági 
zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi 
női zubbonyon és a  társasági kosztümkabáton, a  katonazenekarnál a  zenész társasági 
kosztümkabáton,

188.3.2. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű  díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel az  altiszt 
a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a díszzubbonyon,

188.3.3. világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati 
jelzést visel a  légierő állományába tartozó altiszt a  sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, 
valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon,

188.3.4. fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az  általános 
köznapi öltözetet viselő; ezüstdíszítésű, világoskék fegyvernemi vagy szakbeosztási színű 
köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes 
tartalékos altiszt a köznapi és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi és a sötétkék 
női köznapi zubbonyon,

188.3.5. szürkedíszítésű, fegyvernemi vagy szakbeosztási színű köznapi paroli rendfokozati jelzést 
visel az  általános köznapi öltözetet viselő; szürkedíszítésű, világoskék fegyvernemi vagy 
szakbeosztási színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a  légierő által viselt köznapi 
öltözetet viselő legénységi és az  önkéntes tartalékos legénységi állomány a  köznapi és 
a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi és a sötétkék női köznapi zubbonyon,

188.3.6. fehérselyem díszítésű, fegyvernemi vagy szakbeosztási színű díszelgő paroli rendfokozati 
jelzést visel a szerződéses legénységi állomány a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál 
a díszzubbonyon,

188.3.7. barna színű paroli hallgatói rendfokozat jelzést visel az  általános köznapi öltözetet viselő 
altiszti rendfokozatú honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon és a női köznapi zubbonyon,

188.3.8. világoskék színű paroli hallgatói rendfokozat jelzést visel a  légierő köznapi öltözetét viselő 
altiszti rendfokozatú honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon és a női köznapi zubbonyon,

188.3.9. a  honvéd tisztjelölt és a  honvéd tisztjelölt nő az  évfolyamának megfelelő aranydíszítésű 
meggypiros hallgatói  évfolyamjelzést visel a  hallgatói díszzubbonyon, illetve a  hallgatói női 
díszzubbonyon.

 189. Hadihajós rendfokozati jelzés
189.1. A hadihajós főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, az altiszt ezüstdíszítésű, sötétkék 

fegyvernemi színű paroli rendfokozati jelzést visel a  sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a  katonanő 
a sötétkék női köznapi zubbonyon.

189.2. Hadihajós társasági rendfokozati jelzést visel a  hadihajós tiszt és altiszt a  hadihajós társasági zubbony 
ujjain, valamint a hadihajós katonanő a sötétkék társasági kosztümkabát ujjain.

189.3. A  hadihajós önkéntes tartalékos főtiszt, tiszt aranydíszítésű; a  zászlós ezüst- és aranydíszítésű; az  altiszt 
ezüstdíszítésű; a legénységi szürkedíszítésű, sötétkék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést 
visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék női köznapi zubbonyon.

 190. A köznapi, társasági és díszelgő paroli rendfokozati jelzés a köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék köznapi és 
sötétkék társasági zubbonyon, a  női köznapi zubbonyon és társasági kosztümkabáton, a  sötétkék női köznapi 
zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton a gallér szögletébe varrva helyezkedik el.

 191. Köznapi, társasági – barna vagy sötétkék alapra – hímzett rendfokozati jelzés
191.1. Aranydíszítésű, aranyszínű hímzett rendfokozati jelzést visel a  tábornok; aranydíszítésű 

hímzett  rendfokozati jelzést visel a  főtiszt, tiszt; ezüst- és aranydíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel 
a  zászlós; ezüstdíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel az  altiszt; szürkedíszítésű hímzett rendfokozati 
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jelzést visel a  legénységi állomány, valamint az  önkéntes tartalékos legénységi állomány a  3/4-es és 
a  4/4-es sötétkék ballonkabáton, a  sötétkék esőkabáton, a  95  M sötétkék gyakorló pulóver köznapi 
változatán, a világoskék köznapi és a társasági fehér ingen, valamint a világoskék ingblúzon.

191.2. Ezüst- és aranydíszítésű hímzett hallgatói rendfokozati jelzést visel a  zászlós rendfokozatú, ezüstdíszítésű 
hímzett hallgatói rendfokozatjelzést visel az  altiszti rendfokozatú honvéd tisztjelölt a  sötétkék 3/4-es 
ballonkabáton, a  95  M sötétkék gyakorló pulóver köznapi változatán, a  világoskék köznapi és társasági 
fehér ingen, valamint a világoskék női köznapi és társasági fehér női ingen.

191.3. A hímzett rendfokozati jelzés – honvéd tisztjelölt esetén hímzett hallgatói rendfokozatjelzés – a társasági 
fehér ingen fehér; a  3/4-es és 4/4-es ballonkabátokon és női ballonkabáton, az  esőkabátokon és a  női 
esőkabáton, a 95 M gyakorló pulóver köznapi változatán, a köznapi férfi és női ingen, a női ingblúzon, a női 
mellényen barna – a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány részére sötétkék –; a 95 M 
gyakorló pulóveren zöld alapra hímzett.

191.4. A  köznapi, társasági hímzett rendfokozati jelzés – honvéd tisztjelölt esetén hímzett hallgatói 
rendfokozatjelzés – a 3/4-es és a 4/4-es sötétkék ballonkabáton, a  sötétkék esőkabáton, a 95 M sötétkék 
gyakorló pulóver köznapi változatán, a világoskék köznapi és a társasági fehér ingen, valamint a világoskék 
ingblúzon a vállszalagra felfűzve helyezkedik el.

 192. Posztóköpeny rendfokozati jelzés
192.1. A  tiszt és altiszt katona, valamint katonanő posztóköpeny rendfokozati jelzést – a  honvéd tisztjelölt nő 

posztóköpeny hallgatói rendfokozatjelzést – visel a  posztóköpeny, illetve a  női köpeny két ujján zöld; 
a  légierő által viselt öltözetet viselő és a  hadihajós öltözetet viselő állomány a  sötétkék posztóköpeny, 
illetve a női sötétkék köpeny két ujján sötétkék alapszínben.

192.2. A  posztóköpeny rendfokozati jelzés a  posztóköpenyen a  visszahajtott kézelő részen kerül rögzítésre úgy, 
hogy a  felső széle a  kézelő felső szélétől 4,5  cm-re, függőleges tengelye az  ujja középvonalától 2  cm-re 
előre eltolva helyezkedik el.

192.3. A posztóköpeny rendfokozati jelzés a női köpeny ujján úgy kerül rögzítésre, hogy felső széle az ujja aljától 
14 cm-re és függőleges tengelye az ujja középvonalától 2 cm-re előre tolva helyezkedik el.

 193. Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés
193.1. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya világosbarna színnel barna alapra hímzett tépőzáras 

gyakorló rendfokozati jelzést visel a 15 M gyakorló sapkán, a 15 M esővédő kabát és a 15 M műveleti vagy 
kiképzési gyakorló zubbony mellrészén; a 15 M polárpulóver, kabátbélés, a gyakorló póló és a matróztrikó, 
valamint a 2003 M repülőhajózó overall és dzseki ujján, az ÖTT gyakorló zubbony és az ÖTT gyakorló kabát 
mellrészén, az ÖTT polárpulóver ujján az arra kialakított helyen, valamint a 15 M hosszú ujjú harci póló jobb 
felkarjának zsebtakaróján kialakított tépőzáras felületen vízszintesen.

193.2. A honvéd tisztjelölt világosbarna és sárga színnel hímzett hallgatói rendfokozatjelzést visel a 15 M gyakorló 
sapkán, a  15  M esővédő kabát és a  15  M kiképzési gyakorló zubbony mellrészén; a  15  M polárpulóver, 
kabátbélés, a  gyakorló póló, valamint a  2003  M repülőhajózó overall és dzseki ujján, az  arra kialakított 
helyen, valamint a  15  M hosszú ujjú harci póló jobb felkarjának zsebtakaróján kialakított tépőzáras 
felületen vízszintesen.

193.3. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya zöld alapra barna színnel hímzett tépőzáras gyakorló 
rendfokozati jelzést visel, a  kihordás alatt lévő 90  M és 2000  M általános, valamint a  93  M ejtőernyős és 
repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözethez viselt téli gyakorló sapkán, a gyakorló póló ujján, a 93 M 
esővédő kabát és a 2008 M esővédő kabát mellrészén, valamint a 2008 M polárpulóver ujján.

193.4. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya zöld alapra barna színnel hímzett gyakorló rendfokozati 
jelzést visel a 95 M gyakorló pulóveren.

193.5. Az  önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a  rendelkezésre állás időszakában, a  szerződésében 
meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló rendfokozati jelzés helyett olívzöld alapra 
fehér színnel hímzett gyakorló beosztásjelzést visel.

 194. Hímzett gyakorló paroli rendfokozati jelzés
194.1. A  honvédelmi szervezetek tényleges állománya zöld alapra barna színnel hímzett gyakorló paroli 

rendfokozati jelzést visel, – a kihordás alatt lévő – 90 M és 2000 M általános, valamint a 93 M ejtőernyős és 
repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló zubbony és a kabát gallérján.

194.2. Az  önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a  rendelkezésre állás időszakában, a  szerződésében 
meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló paroli rendfokozati jelzés helyett olívzöld 
alapra fehér színnel hímzett gyakorló paroli beosztásjelzést visel.
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47. Gombok

 195. Aranyozott gomb
195.1. Aranyozott gombot visel

195.1.1. az általános köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és társasági zubbonyon, 
a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai sapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal 
rendelkező katonanő a  női köznapi és társasági zubbonyon, a  női köpenyen és a  női 
mellényen,

195.1.2. a díszelgő (lövész) tiszt és zászlós a díszköpenyen, a díszzubbonyon, a díszsapkán és a díszelgő 
(lövész) vállfődíszen,

195.1.3. a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a  sötétkék köznapi és 
társasági zubbonyon, a  sötétkék posztóköpenyen, a  sötétkék társasági tányérsapkán, 
valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a sötétkék női köznapi és társasági 
zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

195.2. Szent Koronát ábrázoló aranyozott gombot visel a  koronaőr tiszt és zászlós Szent Koronát ábrázoló 
aranyozott gombot visel a  koronaőri díszzubbonyon, a  koronaőri díszsapkán, a  koronaőri köznapi 
zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán.

195.3. Magyarország címerét ábrázoló aranyozott gombot visel a palotaőr tiszt és zászlós Magyarország címerét 
ábrázoló aranyozott gombot visel a  palotaőri díszköpenyen, a  palotaőri díszzubbonyon, a  palotaőri 
díszsapkán, a  palotaőri köznapi zubbonyon és a  palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a  palotaőri 
vállfődíszen.

 196. Aranyszínű gomb
196.1. Aranyszínű gombot visel az  általános köznapi és társasági öltözetet viselő tiszt és zászlós a  köznapi és 

társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai sapkán; a katonanő a női köznapi 
zubbonyon és társasági kosztümkabáton, a női köpenyen, a női mellényen; a honvéd tisztjelölt a köznapi 
zubbonyon, a honvéd tisztjelölt nő a női köznapi zubbonyon és a női köpenyen.

196.2. Aranyszínű gombot visel a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő tiszt és zászlós a sötétkék 
köznapi és társasági zubbonyon, a  sötétkék posztóköpenyen, a  sötétkék társasági tányérsapkán; 
a  katonanő a  sötétkék női köznapi zubbonyon és a  sötétkék társasági kosztümkabáton, a  sötétkék női 
köpenyen, a sötétkék női mellényen; honvéd tisztjelölt a sötétkék köznapi zubbonyon, a honvéd tisztjelölt 
nő a sötétkék női köznapi zubbonyon és a sötétkék női köpenyen.

196.3. Aranyszínű gombot visel a  hadihajós köznapi öltözetet viselő tiszt és zászlós a  sötétkék köznapi 
zubbonyon, a  sötétkék posztóköpenyen; a  katonanő a  sötétkék női köznapi zubbonyon, a  sötétkék női 
köpenyen, a sötétkék női mellényen.

196.4. Aranyszínű gombot visel a  katonazenekaroknál a  zenész tiszt és zászlós a  zenész társasági zubbonyon, 
a  díszköpenyen és a  zenész díszsapkán; a  zenész nő a  zenész társasági kosztümkabáton és a  női 
zenészköpenyen; továbbá a  légierő zenekaroknál a  zenész tiszt és zászlós a  sötétkék zenész társasági 
zubbonyon, a  sötétkék díszköpenyen és a  tányérsapkán; a  zenész nő a  sötétkék zenész társasági 
kosztümkabáton és a sötétkék női zenészköpenyen.

196.5. Aranyszínű gombot visel az általános köznapi öltözetet, illetve a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő 
önkéntes tartalékos tiszt és zászlós a  köznapi és a  sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a  katonanő a  női 
és a sötétkék női köpenyen, a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női 
mellényen.

 197. Ezüstszínű gomb
197.1. Ezüstszínű gombot visel

197.1.1. az általános köznapi és társasági öltözetet viselő altiszt a  köznapi és társasági zubbonyon, 
a  posztóköpenyen, a  köznapi és társasági Bocskai sapkán; a  katonanő a  női köznapi 
zubbonyon és társasági kosztümkabáton, a női köpenyen és a női mellényen,

197.1.2. az altiszt és a  legénységi állomány a  díszzászlóaljnál a  díszköpenyen, a  díszzubbonyon és 
a díszsapkán,

197.1.3. az altiszt a  katonazenekaroknál a  zenész társasági zubbonyon, a  díszköpenyen és a  zenész 
díszsapkán; a zenész nő a zenész társasági kosztümkabáton és a női zenészköpenyen; továbbá 
a  légierő zenekaroknál a  sötétkék zenész társasági zubbonyon, a  sötétkék díszköpenyen és 
a  tányérsapkán; a  zenész nő a  sötétkék zenész társasági kosztümkabáton és a  sötétkék női 
zenészköpenyen,
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197.1.4. a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő altiszt a sötétkék köznapi és társasági 
zubbonyon, a  sötétkék posztóköpenyen, a  sötétkék társasági tányérsapkán; a  katonanő 
a  sötétkék női köznapi zubbonyon, a  sötétkék társasági kosztümkabáton, a  sötétkék női 
köpenyen, a sötétkék női mellényen,

197.1.5. a hadihajós köznapi öltözetet viselő altiszt a  sötétkék köznapi zubbonyon, a  sötétkék 
posztóköpenyen; a  katonanő a  sötétkék női köznapi zubbonyon, a  sötétkék női köpenyen, 
a sötétkék női mellényen,

197.1.6. az általános köznapi öltözetet, illetve a  légierő által viselt köznapi öltözetet viselő legénységi, 
valamint önkéntes tartalékos altiszti és legénységi állomány a  köznapi és a  sötétkék köznapi 
zubbonyon; a  katonanő a  női és a  sötétkék női köznapi zubbonyon, a  női és a  sötétkék női 
köpenyen, valamint a női és a sötétkék női mellényen.

197.2. Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű gombot visel a koronaőr altiszt a koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri 
díszsapkán, a koronaőri köznapi zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán.

197.3. Magyarország koronás címerét ábrázoló ezüstszínű gombot visel az  altiszti és a  legénységi állományú 
palotaőr a palotaőri díszköpenyen, a palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri díszsapkán, a palotaőri köznapi 
zubbonyon és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőri vállfődíszen.

 198. A hadihajós öltözetet viselő tiszt és zászlós aranyszínű; az altiszt ezüstszínű hadihajós jelvénnyel díszített gombot 
visel a  köznapi és a  társasági hadihajós tányérsapkán, a  hadihajós társasági zubbonyon, a  katonanő a  sötétkék 
társasági kosztümkabáton.

 199. Barna színű, stilizált két keresztbe tett puskát ábrázoló gombot visel a honvédelmi szervezetek tényleges állománya 
– a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével – a nyári és téli gyakorló sapkán.

 200. Barna színű gombot visel a  honvédelmi szervezetek tényleges állománya – a  repülőhajózó, repülőszerelő 
kivételével  – a  15  M műveleti vagy kiképzési, valamint a  kihordás alatt lévő 90  M és 2000  M általános, valamint 
a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözeteken.

48. Csillagok

 201. Ezüstszínű 17 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt öltözetet viselő tábornok a köznapi és 
a társasági parolin.

 202. Ezüstszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő 
főtiszt és altiszt a köznapi és a társasági parolin, az őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester rendfokozatú honvéd 
tisztjelölt, valamint legénységi köznapi parolin, a  hadihajós köznapi öltözetet viselő főtiszt, altiszt és legénységi 
a  köznapi parolin, az  MH szervezetszerű díszegységeinél a  főtiszt és altiszt a  díszelgő parolin, valamint 
a katonazenekaroknál a zenész főtiszt és altiszt a társasági parolin.

 203. Aranyszínű 15  mm-es hatágú csillagot visel az  általános és a  légierős öltözetet viselő tiszt és zászlós a  köznapi és 
a társasági parolin, a zászlósi rendfokozatú honvéd tisztjelölt a köznapi parolin, a hadihajós öltözetet viselő tiszt és 
zászlós a  köznapi parolin, az  MH szervezetszerű díszegységeinél a  tiszt és zászlós a  díszelgő parolin, valamint 
a katonazenekaroknál a tiszt és zászlós zenész a társasági parolin.

 204. 20  mm-es hímzett hatágú csillagot visel a  hadihajós tiszt és zászlós arany, a  hadihajós altiszt ezüst színben 
a társasági zubbony mindkét ujján.

V. FEJEZET 
KITÜNTETÉSEK, SZOLGÁLATI JELEK ÉS JELVÉNYEK VISELÉSÉNEK RENDJE

49. Kitüntetések, szolgálati jelek, kitüntető címek, miniatűr jelvények viselésének rendje

 205. A  köztársasági elnök, a  Kormány, a  honvédelmi miniszter, továbbá a  jogszabályban feljogosított vagy 
az  adományozásra miniszteri engedéllyel rendelkező más szerv által alapított és adományozott kitüntetést, 
szolgálati jelet, kitüntető címet, miniatűr jelvényt a honvédelmi szervezet katona állománya az egyenruhán viseli.

 206. Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO) és Európai Unió (a  továbbiakban: EU) tagállamai, 
valamint nemzetközi szervezetek által adományozott kitüntetésektől eltérő külföldi kitüntetést csak az  hordhat, 
aki erre a honvédelmi minisztertől, vagy átruházott jogkörben az MH PK-tól engedélyt kapott.

 207. Az  adományozott kitüntetéseket szalagsávon kell viselni, azonban ezen kitüntetések eredeti formában – kivéve 
az 1948–1990 között alapítottakat – a 208. pontban meghatározottak szerint is viselhetők.

 208. A kitüntetések szalagsávon és eredeti formában együtt nem viselhetők.
 209. A kitüntetéseket a 211. pontban meghatározott sorrendben kell viselni.
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 210. A kitüntetések szalagsávon történő viselésének szabályai
210.1. A  kitüntetési szalagsávokat – a  209.  pontban meghatározott eset kivételével – a  köznapi és a  társasági 

zubbonyon kell viselni.
210.2. A  szalagsávot közvetlenül a  zubbony bal felső zsebfedőjének felső része felett – annak szélével 

párhuzamosan – úgy kell felerősíteni, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen.
210.3. Több sor esetén a felső sor mindig 4 szalagsávból áll.
210.4. A négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni.
210.5. A  szalagsávot a  viselési sorrendnek megfelelően belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell 

elhelyezni.
 211. A kitüntetések eredeti formában történő viselésének szabályai

211.1. A  kitüntetések eredeti formában csak nemzeti és állami ünnepeken, továbbá csapatünnep, illetve 
fegyvernemi nap alkalmával rendezett ünnepi rendezvényeken, valamint külföldön, a  helyben szokásos 
alkalmakkor viselhetők.

211.2. Egy kitüntetést a  társasági zubbony bal oldalán, a  felső zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy a  kitüntetés 
ékítménye a zsebfedő felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebfedő középvonalával egybeessen.

211.3. Két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra a viselési sorrendnek megfelelően úgy kell feltűzni, 
hogy a  magasabban sorolt kitüntetés kerüljön a  belső oldalra, és az  alacsonyabban sorolt kitüntetés 
szalagjából 2 cm látható legyen.

211.4. Ha a kitüntetések hossza különböző, akkor a zsebfedő felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó 
széle érintse, a szalagok felső szélét pedig egymással azonos magasságban kell elhelyezni.

211.5. Több kitüntetés esetén a  fenti szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy az  első kitüntetés szalagjából 
a  zubbony kihajtása alól 2  cm látható legyen, a  legszélső kitüntetés szalagja pedig a  zseb bal oldali 
varrásával egybeessen.

211.6. Egy sorban 6 kitüntetés helyezhető el. Amennyiben a  kitüntetések száma indokolja egy sorban 6-nál 
több kitüntetés is elhelyezhető, ez  esetben a  2  cm távolságot – a  kitüntetések számának megfelelően – 
arányosan csökkenteni kell.

 212. A  „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozata, továbbá a  sebesülések számának 
megfelelő „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a  gyakorló zubbony bal oldalán közvetlenül az  államjelző felett, 
világosbarna színnel barna alapra hímzett gyakorló kivitelű szalagsáv formában – a  207.  pontban meghatározott 
módon – viselendő.

 213. A honvédelmi miniszter által alapított díjak bármelyikével elismert katona jogosult az arra utaló miniatűr jelvényt 
kitűzni. A  miniatűr jelvény a  köznapi és a  társasági zubbonyon, a  baloldali kihajtó széleitől 1-1  cm-re feltűzve 
viselhető.

 214. Az állomány tagja által viselhető kitüntetések sorrendje
214.1. Magyar Szent István Rend
214.2. Magyar Becsület Rend
214.3. Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal
214.4. Magyar Érdemrend nagykeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje)
214.5. Magyar Érdemrend középkeresztje a  csillaggal (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 

a csillaggal)
214.6. Magyar Érdemrend középkeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje)
214.7. Magyar Érdemrend tisztikeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje)
214.8. Magyar Érdemrend lovagkeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje)
214.9. Magyar Arany Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt)
214.10. Magyar Ezüst Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt)
214.11. Magyar Bronz Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt)
214.12. Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje
214.13. Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje
214.14. Magyar Köztársaság Zászlórendje
214.15. Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje
214.16. Magyar Köztársaság kardokkal díszített Csillagrendje
214.17. Magyar Köztársaság Csillagrendje
214.18. Hazáért Érdemjel (Hazáért Kitüntető Cím)
214.19. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel arany fokozat
214.20. Szolgálati Érdemjel Babérkoszorúval ékesített arany fokozat (Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel)
214.21. Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozat
214.22. Szolgálati Emlékjel
214.23. Szolgálati Érdemjel arany fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) I. osztálya]
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214.24. Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztálya)
214.25. Aranykor Kitüntető Cím arany fokozat
214.26. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím 

I. osztálya)
214.27. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat
214.28. Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) II. osztálya]
214.29. Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztálya)
214.30. Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozat
214.31. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím 

II. osztálya)
214.32. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel bronz fokozat
214.33. Szolgálati Érdemjel bronz fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) III. osztálya]
214.34. Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím III. osztálya)
214.35. Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozat
214.36. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím bronz fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím 

III. osztálya)
214.37. Első Tűzharcért Szolgálati Jel
214.38. Békefenntartásért Szolgálati Jel
214.39. Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel [Árvízvédelemért Szolgálati Jel, Katasztrófa-elhárításért Szolgálati 

Jel (2010)]
214.40. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel
214.41. Külszolgálatért Szolgálati Jel (NATO, EU, EBESZ, ENSZ Szolgálati Érdemérem)
214.42. Sebesülési Emlékérem (Sebesülési Szolgálati Érdemjel)
214.43. Tiszti Szolgálati Jel Babérkoszorúval ékesített fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel Babérkoszorúval 

ékesített fokozata
214.44. Tiszti Szolgálati Jel I. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel I. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel I. fokozata, 

Tiszthelyettesi Szolgálati Jel I. fokozata)
214.45. Tiszti Szolgálati Jel II. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel II. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel II. fokozata, 

Tiszthelyettesi Szolgálati Jel II. fokozata)
214.46. Tiszti Szolgálati Jel III. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel III. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel 

III. fokozata, Tiszthelyettesi Szolgálati Jel III. fokozata)
214.47. Legénységi Szolgálati Jel I. fokozata
214.48. Legénységi Szolgálati Jel II. fokozata
214.49. Legénységi Szolgálati Jel III. fokozata
214.50. Független Demokratikus Magyarországért Emlékérem
214.51. 1945 előtt alapított kitüntetések, az 1944. évi viselési sornak megfelelően
214.52. 1945–1990 között alapított kitüntetések, az  1989.  évben hatályos viselési sornak megfelelően, viselésük 

csak szalagsávon engedélyezett
214.53. más miniszteri kitüntetések az adományozás sorrendjében
214.54. külföldi kitüntetések az adományozás sorrendjében
214.55. az erre feljogosított társadalmi szervezetek kitüntetései az adományozás sorrendjében.

50. Jelvények viselésének rendje

 215. A  tényleges állomány tagja a  honvédelmi miniszter által adományozott jelvényt, állománykategóriát kifejező 
hímzett jelvényt, iskolai végzettséget tanúsító jelvényt, csapatjelvényt visel, illetve külföldi katonai tanintézményben 
hivatalosan, oklevéllel adományozott végzettséget kifejező jelvényt viselhet.

 216. Az  állomány közvetlenül a  jobb zsebfedő fölött állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt visel az  alábbiak 
szerint:
216.1. a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, társasági kosztümkabáton, női mellényen 

a tiszt és zászlós arany, az altiszt ezüst alapszínben, színes kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány 
részére barna, a  légierő által viselt és a  hadihajós öltözetet viselő állomány részére sötétkék alapra 
hímzetten felvarrva,

216.2. a társasági fehér ingen és a  társasági fehér női ingen a  tiszt és zászlós sárga, az  altiszt szürke színben, 
műselyemmel hímzett színes kivitelben fehér alapra hímzetten felvarrva,

216.3. a köznapi ingen, ingblúzon, valamint a köznapi női ingen és női ingblúzon a tiszt és zászlós sárga, az altiszt 
szürke színben, egyszínű műselyemmel hímzett kivitelben, az  általános öltözetet viselő állomány részére 
barna, a  légierő által viselt és a  hadihajós öltözetet viselő állomány részére világoskék alapra hímzetten 
felvarrva.
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 217. Az állományt kifejező hímzett jelvény fajtái az alábbiak:
217.1. hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény,
217.2. szerződéses állományt kifejező hímzett jelvény,
217.3. nyugállományt kifejező hímzett jelvény,
217.4. önkéntes tartalékos állományt kifejező hímzett jelvény,
217.5. koronaőri állományt kifejező színes jelvény a koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri köznapi zubbonyon és 

a köznapi ingen skarlátpiros alapra hímzetten,
217.6. díszelgő (lövész) állományt kifejező színes jelvény a díszzubbonyon optikai fehér alapra hímzetten,
217.7. palotaőri állományt kifejező színes jelvény a palotaőri díszzubbonyon palack-zöld alapra hímzetten.

 218. Az állomány iskolai végzettséget tanúsító jelvényt visel a jobb zsebfedő alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és 
társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon és társasági kosztümkabáton.

 219. Végzettséget tanúsító képzettségi jelvény a  hazai felsőfokú oktatási intézményben szerzett, oklevéllel, diplomával 
tanúsított végzettséget kifejező jelvény – arany, illetve ezüst kivitelben, az  intézményt megjelenítő jelzéssel –, és 
az MH altiszt-képző katonai oktatási intézményben szerzett végzettséget kifejező jelvény.

 220. A végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy, a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.
 221. A külföldi oktatási intézmény által adott, oklevéllel tanúsított képzettségi – az önkényuralmi jelképek használatának 

előírásaiba nem ütköző – jelvényt viselhet a katona a bal zsebfedő alatt zsebközépre helyezve a köznapi és társasági 
zubbonyon.

 222. A honvédelmi szervezetek tényleges állományának tagja, ha beosztásában a rendszeresített haditechnikai eszközt 
kezeli, vezeti, és az osztályba sorolás követelményeinek eleget tett, osztályos kezelői fokozatot kifejező jelvényt visel.
222.1. A repülőhajózó hivatásos szakállomány a  Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt, meghatározott 

képzettségi szint fölött az  Aranykoszorús Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt a  köznapi és társasági 
zubbony bal felső zsebfedő tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett 
kivitelben viseli.

222.2. A repülőfedélzeti beosztást ellátó hivatásos szakállomány a  Repülőfedélzeti beosztást ellátó 
szakszemélyzet jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az  Aranykoszorús Repülőfedélzeti 
beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebfedő tűzésén, illetve 
a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett kivitelben viseli.

222.3. A repülő-műszaki beosztású tiszti és altiszti szakállomány a  Repülő-műszaki jelvényt, meghatározott 
képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Repülő-műszaki jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső 
zsebfedő tűzésén viseli.

222.4. A vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító tiszti és altiszti szakállomány a  Vadászirányító-
megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a  Mester fokozatú 
Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt a  köznapi és társasági zubbony bal felső 
zsebfedő tűzésén viseli.

222.5. Az állomány a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Mester, I., II., III. osztályú) a köznapi és 
társasági zubbony bal felső zsebének gombján, a zsebfedő alá gombolva, illetve a 15 M gyakorló zubbony 
bal ujján a  zsebfedőn kialakított tépőzáras felületen, a  90  M és a  2000  M általános, valamint a  93  M 
ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló zubbony bal ujján a  zsebfedőn hímzett kivitelben 
viseli.

222.6. Az ejtőernyős szakbeosztású állomány az  ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt 
(Aranykoszorús, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal ujja zsebfedője alatt a zsebközépre 
helyezve, illetve a 15 M gyakorló zubbony bal ujján a zsebfedőn kialakított tépőzáras felületen, a 90 M és 
a 2000 M általános, valamint a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló zubbony bal ujján 
a zsebfedőn, hímzett kivitelben viseli.

 223. A csapatjelvény a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.
223.1. Csapatjelvényt viselhet a  tiszti és az  altiszti állomány a  köznapi és világoskék köznapi ing és ingblúz, 

valamint a  társasági fehér ing, továbbá a  köznapi és világoskék köznapi női ing és ingblúz, valamint 
a társasági fehér női ing bal zseb gombján a zsebfedő alá gombolva.

 224. A vezénylő zászlósi beosztást betöltő állomány
224.1. vezénylő zászlósi jelvényt visel a köznapi és világoskék köznapi ing és ingblúz, valamint a társasági fehér 

ing, továbbá a  köznapi és világoskék köznapi női ing és ingblúz, valamint a  társasági fehér női ing jobb 
zseb gombján a zsebfedő alá gombolva,

224.2. textil kivitelű színes vezénylő zászlósi jelvényt visel a  köznapi és sötétkék köznapi, zubbony, a  társasági 
és sötétkék társasági, valamint a  női köznapi és sötétkék női köznapi zubbony, a  társasági és sötétkék 
társasági kosztümkabát bal ujján úgy, hogy a  jelvény középvonala a  zubbony, illetve a  kosztümkabát 
ujjának a  vállcsúcsból kiinduló hossztengelyétől 1  cm-rel előbbre, alsó csúcsa az  ujja aljától 9  cm-re 
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helyezkedik el, továbbá a  hadihajós társasági zubbony és a  társasági kosztümkabát bal ujján a  hímzett 
hatágú csillag helyett,

224.3. textil kivitelű gyakorló vezénylő zászlósi jelvényt visel a 15 M gyakorló zubbonyon és a 15 M polárpulóver 
kabátbélésen a  rendfokozat jelzés alatt, a  15  M esővédő kabáton a  bal felkaron a  zsebfedőn kialakított 
tépőzáras felületen a csapatkarjelzés fölött, és a 90 M és a 2000 M általános, valamint a 93 M ejtőernyős és 
repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló zubbony bal zsebfedőn középre felvarrva.

 225. A  vezénylő zászlósi jelvény megkülönbözteti az  MH vezénylő zászlósa, az  MH haderőnemi vezénylő zászlósi, 
az MH középszintű katonai szervezeteinek vezénylő zászlósi és csapatszintű vezénylő zászlósi beosztásokat.

 226. A  vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, 
valamint a  katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.) 
NGM  rendeletben meghatározott katonai vámügyi szerv tagja – az  e  rendelet szerinti – jelvényét a  köznapi és 
társasági zubbony bal felső zseb gombján, illetve a  gyakorló zubbony bal zseb belső gombján, a  zsebfedő alá 
gombolva viseli.

VI. FEJEZET 
KIHORDÁS ALATT LÉVŐ ÖLTÖZETEK ÉS RUHÁZATI CIKKEK

51. A 90 M és a 2000 M általános gyakorló öltözet

 227. A 90 M és a 2000 M általános gyakorló öltözetet viselheti – az ejtőernyős, mélységi és csapatfelderítő, a tűzszerész és 
hadihajós, a  repülőszerelő és a  szakfeladatot végrehajtó repülőhajózó állomány kivételével – a  honvédelmi 
szervezetek tényleges állománya fizikai munkavégzés és kiképzési feladatok során a 15 M gyakorló öltözet kímélése 
céljából, továbbá az  önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány szolgálati idejében 
2025. december 31-ig.

 228. Az általános gyakorló öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. 90 M gyakorló alapöltözet

2. 90 M nyári gyakorló sapka

3. 90 M gyakorló zubbony

4. 90 M gyakorló nadrág

5. Gyakorló póló

6. Nyári gyakorló zokni

7. Általános bakancs

8. Hevederöv

 229. Az  időjárási körülmények függvényében az általános gyakorló öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata 
az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. 90 M téli gyakorló sapka

3. Gyakorló kalap

4. 90 M téli gyakorló kabát béléssel

5. Csősál

6. 2008 M gyakorló esővédő kabát

7. 2008 M polárpulóver kabátbélés

8. 93 M esővédő kabát

9. 95 M gyakorló pulóver

10. Téli felső

11. Téli alsó

12. Gyakorló kesztyű

13. Téli gyakorló zokni
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14. 93 esővédő nadrág

15. 90 M téli gyakorló nadrág

16. 90 M téli gyakorló nadrágbélés

52. A 93 M ejtőernyős gyakorló öltözet

 230. A  93  M ejtőernyős gyakorló öltözetet viselheti a  honvédelmi szervezetek tényleges állományának ejtőernyős, 
mélységi- és csapatfelderítő, tűzszerész és hadihajós állománya fizikai munkavégzés és kiképzési feladatok során 
a 15 M gyakorló öltözet kímélése céljából 2025. december 31-ig.

 231. A 93 M ejtőernyős gyakorló öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. 93 M ejtőernyős gyakorló alapöltözet

2. Ejtőernyős barett sapka

3. 93 M ejtőernyős gyakorló zubbony

4. 93 M ejtőernyős gyakorló nadrág

5. Gyakorló póló

6. Gyakorló zokni

7. Általános bakancs

8. Hevederöv

 232. Az  időjárási körülmények függvényében a  93  M ejtőernyős gyakorló öltözetet  viselő állomány öltözetének 
alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. 93 M ejtőernyős téli gyakorló kabát béléssel

3. Csősál

4. Téli felső

5. Téli alsó

6. Gyakorló kesztyű

7. Téli gyakorló zokni

8. 93 M ejtőernyős téli gyakorló nadrág

9. 93 M ejtőernyős téli gyakorló nadrágbélés

53. A 93 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözet

 233. A 93 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözetet viselheti a honvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses 
tiszt, altiszt repülőszerelő, repülőműszaki állománya szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, fizikai 
munkavégzés és kiképzési feladatok során a  15  M repülőszerelő, repülőműszaki öltözet kímélése céljából 
2025. december 31-ig.

 234. A 93 M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözetet viselő állomány öltözetének alapváltozata

A

1. 93 M repülőszerelő gyakorló alapöltözet

2. 93 M repülőszerelő nyári sapka

3. 93 M repülőszerelő gyakorló zubbony

4. 93 M repülőszerelő gyakorló nadrág

5. Gyakorló póló

6. Gyakorló zokni

7. Általános bakancs

8. Hevederöv
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 235. Az  időjárási körülmények függvényében a  93  M repülőszerelő, repülőműszaki gyakorló öltözetet  viselő állomány 
öltözetének alapváltozata az alábbi cikkekkel egészíthető ki vagy módosítható:

A

1. Kiegészítő cikkek

2. 93 M repülőszerelő téli sapka

3.
93 M repülőszerelő téli gyakorló kabát 

béléssel

4. Csősál

5. Téli felső

6. Téli alsó

7. Gyakorló kesztyű

8. 93 M repülőszerelő téli gyakorló nadrág

9. 93 M repülőszerelő téli gyakorló nadrágbélés

 236. A 90 M és a 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő gyakorló öltözet viselésére vonatkozó szabályok
236.1. Az állomány a  réteges öltözetét úgy állítja össze, hogy az  biztosítsa a  feladata végrehajtását és nyújtson 

védelmet az időjárási körülményekkel szemben.
236.2. A hideg vagy meleg, szeles, csapadékos időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás során a  90  M 

gyakorló alapöltözet kiegészíthető
236.2.1. 2008 M gyakorló esővédő kabáttal és polárpulóver kabátbéléssel, hozzá – 90 M gyakorló nyári 

sapka helyett – 90 M téli gyakorló sapkával, valamint gyakorló kesztyűvel,
236.2.2. 2008 M gyakorló esővédő kabáttal, polárpulóver kabátbélés vagy kabátbélés nélkül,
236.2.3. 2008 M polárpulóverrel kabátbéléssel,
236.2.4. 90  M téli gyakorló kabáttal és kabátbéléssel, hozzá csősállal, valamint – 90  M gyakorló nyári 

sapka helyett – 90 M téli gyakorló sapkával és gyakorló kesztyűvel,
236.2.5. 90 M gyakorló téli kabáttal bélés nélkül,
236.2.6. 93  M ejtőernyős téli gyakorló kabáttal és kabátbéléssel, hozzá csősállal, valamint gyakorló 

kesztyűvel,
236.2.7. 93 M ejtőernyős gyakorló téli kabáttal bélés nélkül,
236.2.8. 93  M repülőszerelő téli gyakorló kabáttal és kabátbéléssel, hozzá csősállal, valamint – 93  M 

repülőszerelő gyakorló nyári sapka helyett – 93  M repülőszerelő téli gyakorló sapkával és 
gyakorló kesztyűvel,

236.2.9. 93 M ejtőernyős gyakorló téli kabáttal bélés nélkül,
236.2.10. 93 M esővédő kabáttal,
236.2.11. 93 M esővédő nadrággal,
236.2.12. aláöltözetként téli felsővel és alsóval,
236.2.13. 90 M gyakorló nadrág helyett 90 M téli gyakorló nadrággal és nadrágbéléssel,
236.2.14. 93  M ejtőernyős gyakorló nadrág helyett 93  M ejtőernyős téli gyakorló nadrággal és 

nadrágbéléssel,
236.2.15. 93  M repülőszerelő gyakorló nadrág helyett 93  M repülőszerelő téli gyakorló nadrággal és 

nadrágbéléssel.
236.3. Meleg időjárás esetén a 90 M általános, a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő gyakorló zubbony és nadrág 

helyett 2000 M gyakorló zubbony és gyakorló nadrág viselhető.
236.4. A 2000 M gyakorló zubbony viselhető póló nélkül.
236.5. Meleg, napos időjárás esetén a 90 M gyakorló nyári sapka helyett gyakorló kalap viselhető.
236.6. Általános bakancs helyett bármely rendszeresített bakancs – így különösen nyári, tartalékos szolgálati, 

sivatagi – és gumicsizma is viselhető.
236.7. A 90 M gyakorló zubbony helyett – a gyakorló póló vagy a téli felső fölött – 95 M gyakorló pulóver viselhető 

a 90 M gyakorló nadrágon kívül.
236.8. A gyakorló zubbonyok minden esetben a gyakorló nadrágba betűrve viselendők.
236.9. A 90 M általános és a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő gyakorló zubbony gyakorló pólón, a 2000 M nyári 

gyakorló zubbony gyakorló pólón és póló nélkül is kigombolt gallérral viselendő.
236.10. A 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorló zubbony ujja felhajtható.
236.11. A 2008 M és 93 M esővédő kabátok zárt vagy nyitott gallérral viselhetők.
236.12. A 90 M téli gyakorló kabát és a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli kabát – béléssel és csősállal együtt – 

nyitott gallérral viselendő.
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236.13. A 90 M téli gyakorló kabát és a 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli kabát – bélés nélkül – nyitott vagy zárt 
gallérral viselendő.

236.14. A 90  M és a  2000  M általános, valamint a  93  M ejtőernyős és repülőszerelő gyakorló öltözeten  
– a IV. Fejezetben részletezettek szerint – a viselésre való jogosultság függvényében
236.14.1. hímzett gyakorló rendfokozati jelzés,
236.14.2. hímzett államjelző,
236.14.3. hímzett név vagy hímzett egyedi személyügyi azonosító szám,
236.14.4. hímzett nemzeti hovatartozást kifejező, színes vagy alacsony láthatóságú pajzs,
236.14.5. gyakorló csapatkarjelzés,
236.14.6. különleges katonai képességet kifejező karfelirat és
236.14.7. gyakorló vezénylő zászlósi jelvény

 viselendő.
236.15. Szabadban, épületen kívül –5 °C alatt a téli sapka lehajtva, továbbá a kabát gallérja felhajtva viselhető.
236.16. A 2008  M polárpulóver, illetve a  95  M gyakorló pulóver felső ruhadarabként történő viselése esetén 

fegyver, málha és egyéb eszköz, felszerelés nem hordható.
236.17. Az állomány a hevederövet a 2008 M gyakorló esővédő kabáton, illetve a 90 M téli gyakorló kabáton csak 

külön parancsra viseli.
236.18. A honvédelmi szervezetek tényleges állománya a  felszerelését a  málhaeszközön, a  személyi felszerelés 

részét képező tábori pihentetési eszközeit hátizsákon viseli.
236.19. Az arra jogosult szakállomány gyakorló sapka vagy gyakorló kalap helyett szakmai végzettségének vagy 

szakbeosztásának megfelelő színű, hímzett vagy fém fegyvernemi vagy szakbeosztási sapkajelvénnyel 
ellátott barett sapkát viselhet.

236.20. A HM Tábori Rabbinátus állománya a gyakorló kalap, illetőleg a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári 
gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet.

236.21. A fegyvernemi alegység teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű barett sapkát hord.
236.22. A barett sapka viselésére jogosult szakállomány – téli gyakorló kabát és kabátbélés viselése esetén – 

a barett sapka helyett téli gyakorló sapkát viselhet.
236.23. A repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor

236.23.1. 2000 M nyári gyakorló öltözetet, 2008 M polárpulóvert, valamint 95 M gyakorló pulóvert felső 
ruhadarabként nem viselhet,

236.23.2. a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása mellett – a 93 M repülőszerelő gyakorló öltözet 
megkímélése céljából – munkaruhát, overallt, valamint védőlábbelit viselhet figyelemmel 
a 25. pontban foglaltakra.

236.24. A hadihajós katona
236.24.1. meleg időjárás esetén szakfeladatai végrehajtása, ünnepi felvonulás, díszkíséret alkalmával 

a gyakorló póló helyett hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót visel,
236.24.2. hideg időjárás esetén szakfeladatainak hajón történő végrehajtása során hímzett hadihajós 

jelvénnyel ellátott kötött fekete sapkát viselhet.
236.25. Speciális feladat végrehajtásakor a  gyakorlókesztyű helyett kiegészítő felszerelésként ujjatlan taktikai 

kesztyű is viselhető.
236.26. A hadiöltözetet viselő állomány a  90  M téli gyakorló nadrágot és nadrágbélést, a  taktikai kesztyűt, 

a könyök- és térdvédőt, valamint a fényvédő szemüveget kiegészítő felszerelésként hordja. A könyökvédő 
a gyakorló zubbonyon, illetve a térdvédő a gyakorló nadrágon viselendő.

236.27. A katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.
236.28. Az önkéntes védelmi tartalékos katona

236.28.1. hevederöv helyett fekete csatos bőrövet visel,
236.28.2. a 2000  M nyári hosszú ujjú gyakorló zubbony helyett 2000  M rövid ujjú nyári gyakorló 

zubbonyt viselhet,
236.28.3. télen a fűtetlen őrhelyen 96 M téli őrruhát viselhet,
236.28.4. csapadékos időjárás esetén a gyakorló öltözet összes változatához PVC körgallért visel, a PVC 

körgallér helyett, tépőzáras hímzett beosztásjelzéssel ellátott, esővédő zubbonyt viselhet,
236.28.5. meleg időjárás esetén a  2000  M gyakorló zubbonyt és nadrágot, valamint a  90  M gyakorló 

zubbonyt és nadrágot is viselheti,
236.28.6. a gyakorló kalap helyett hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel ellátott fekete 

barett sapkát vagy 90 M nyári sapkát viselhet,
236.28.7. gyakorló öltözete a  szolgálati beosztás ellátása során bilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, 

gumibottartóval, FBŐ jelvénnyel és FBŐ igazolvánnyal egészül ki,
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236.28.8. a rendelkezésre állás időszakában, kizárólag a szerződésében meghatározott MH objektumban 
végzett őrzés-védelmi alapfeladata ellátása során gyakorló öltözetet viselhet, a  szolgálati 
helyre, munkahelyre, valamint az onnan történő közlekedés, utazás alatt, továbbá a szolgálati 
feladattal nem összefüggő tevékenység során az öltözetet nem viselheti.

236.29. Az önkéntes védelmi tartalékos katonanőkre az  önkéntes védelmi tartalékos katona férfiakkal azonos 
előírások vonatkoznak.

54. A kötött téli kesztyű

237. A  kötött téli kesztyű – mind a  kihordás alatt lévő 90  M és 2000  M általános, a  93  M ejtőernyős és 
repülőszerelő, repülőműszaki, mind a 15 M gyakorló öltözetekhez – 2025. december 31-ig viselhető.

Határozatok

A köztársasági elnök 121/2022. (IV. 26.) KE határozata
katonai bíró felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a és a  97.  § (1)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnöke és a  honvédelmi 
miniszter együttes javaslatára – lemondására tekintettel dr. Nagy László Mihályt 2022. április 30-ai hatállyal katonai 
bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. április 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01718-2/2022.
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A köztársasági elnök 137/2022. (V. 4.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(2)  bekezdés c)  pontja, 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 68.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 68.  § (2)  bekezdése alapján 
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy dr. Ruzsás Sándor Róbert dandártábornok hivatásos 
szolgálati viszonya 2022. május 26-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2022. április 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 6.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01726-2/2022.

A Kormány 1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról  
és annak forrásigényéről

A Kormány
 1. jóváhagyja a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

17.  §-a és 4.  melléklet 2.  pont 98. sora alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a  Magyar 
Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 43. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport legfeljebb 3 034 590 473 forint összeggel történő 
túllépését;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti többletforrás terhére biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével –  
1 050 282 023 forint a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 2022. évi 
személyi juttatások eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes 
átadásáról

A Kormány – figyelemmel az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által irányított balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt 
vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai szerepvállalásra, az  ország határain kívüli válságreagáló és béketámogató 
műveletekkel kapcsolatos feladatokra, valamint a Magyar Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján,  

a Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló 1. melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő ingyenes 
átadásáról dönt a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére;

 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt 
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Podujevoi Járási Kórház részére ingyenesen átadandó állami vagyonról

A B C

1. Megnevezés Mennyiség Mértékegység

2. Antishock terápiás doboz CIMIC 5 db

3. Digitális vércukorszint mérő CIMIC 20 db

4. EKG készülék CIMIC 1 db

5. Gumi spatula epilepsziás CIMIC 3 db

6. Kórházi defibrillátor digitális CIMIC 1 db

7. Kórházi kerekesszék CIMIC 2 db

8. Sztetoszkóp CIMIC 55 db

9. Vérnyomásmérő felnőtt CIMIC 50 db

10. Vérnyomásmérő gyerek CIMIC 5 db

11. Véroxigénszint mérő CIMIC 55 db
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 17/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az állomány azon tagja,
a) aki a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: 

HM rendelet) 5. § (1) bekezdése szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesít, és
b) akinek a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1.  § 1.  pontja szerinti állomáshelye Ukrajnában van (a továbbiakban: 
kihelyezett)

a fogadó államban kialakult válsághelyzetre tekintettel, 2022. február 24-től az  állomáshely szerinti országban 
tartózkodás időtartamára, de legfeljebb 2022. július 31-ig külön pótlékra jogosult.

 (2) A külön pótlék alapja a kihelyezettnek a HM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti külszolgálati ellátmánya.
 (3) A külön pótlék mértéke havonta a külszolgálati ellátmány 25%-a.

2. § (1) A kihelyezett a HM rendelet 12. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben csak akkor jogosult az 1. § szerinti 
külön pótlékra, ha ezen időszakokban is Ukrajnában tartózkodik. A  kihelyezett a  HM rendelet 12.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti esetben is jogosult a külön pótlékra.

 (2) A HM rendelet 12.  § (2)–(4)  bekezdését a  külön pótlék esetében is alkalmazni kell, azzal az  eltéréssel, hogy 
a kihelyezett az egészségügyi szabadság időszakában
a) a külön pótlékra csak az Ukrajnában töltött időre jogosult, és
b) a külön pótlék összegét az egészségügyi szabadság Ukrajnában eltöltött időtartamának 90 napot meghaladó 

részére sem kell csökkenteni.

3. § (1) A  külön pótlék összegét a  külszolgálati ellátmányéval megegyező pénznemben kell a  kihelyezett részére 
megállapítani és folyósítani.

 (2) A  külön pótlék megállapítása, elszámolása, illetve folyósítása tekintetében a  HM rendelet 13.  §-át és 30.  §-át is 
alkalmazni kell.

4. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 2022. február 24. és az utasítás hatálybalépése közötti időszakra járó külön pótlék összegét legkésőbb az utasítás 

hatálybalépését követő hónapra járó külszolgálati ellátmánnyal együtt kell a kihelyezett részére folyósítani.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 18/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás 10. §-a 
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél 
a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti szolgálati juttatást a Korm.rendelet 10. §-a és 12. §-a esetén haladéktalanul, 
egy összegben vissza kell követelni.
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(4) A szolgálati juttatásban részesült személy indokolással ellátott kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő 
esetben – az (1) bekezdés c) és d) pontjának alkalmazása mellett – 
a) a HM gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos által legfeljebb 6 havi,
b) a HM közigazgatási államtitkár által 6 hónapnál hosszabb, de 60 hónapot meg nem haladó mértékű futamidőre 
szóló 
részletfizetés engedélyezhető.”

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti  
egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes 
juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 10/B.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) az  R. 48/G.  § (2)  bekezdése szerinti költségvetési 
keretösszeg meghatározásakor a  tárgyév december 1-jén feltöltött, illetve a  meglévő, de feltöltetlen oktatói 
beosztásokat egyaránt figyelembe veszi. A  költségvetési keretösszeg jóváhagyása a  honvédségi szakképző 
intézménynél
a) az (1) bekezdés szerinti oktatói beosztást ellátó katonák részére az előző év december 1-jétől a tárgyév november 30-ig 
megállapított kiegészítő illetmények havi átlagos személyenkénti összege,
b) feltöltetlen oktatói beosztások esetében a  beosztáshoz a  tárgyév december 1-jén tartozó, 1.  melléklet szerinti 
kiegészítő illetmény
alapulvételével történik.”

 (2) Az Ut. 10/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  költségvetési keretösszeg megállapítási és felhasználási időszaka tárgyév december 1-je és a  tárgyévet 
követő év november 30-a közötti időszak.”

2. §  Az Ut. 10/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „2020. július” szövegrész helyébe a „tárgyév december” szöveg lép.

3. §  Az Ut. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ezen utasításnak a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról 
szóló 19/2022. (IV. 21.) HM utasítással megállapított 10/B.  § (2) és (2a)  bekezdését, valamint módosított 10/B.  § 
(3) bekezdés a) és b) pontját 2021. december 1-jétől kell alkalmazni.”

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 20/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő 
beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított 
eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának 
feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerint a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a  Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási 
képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek 
felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának 
egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beszerzett eszközök és készletek fenntartási időszakban történő üzemeltetésének és üzemben tartásának 
a  Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) által végzendő feladatait biztosító 
költségvetési előirányzatokat a  Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: 
MH  TTP) a  405-ös címrendkód PROJ projektkódján és 845-ös címrendkód 16KAT projektkódján a  meghatározott 
felhasználhatósági arányok alapján tervezi a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség 
(logisztika) szakmai iránymutatása alapján.”

 (2) Az Utasítás 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MH ARB kapcsolódó feladatai:)
„e) végrehajtja az  analitikus nyilvántartásban a  beszerzett eszközök központi raktárból az  érintett honvédelmi 
szervezet részére létrehozott leltárhelyre történő átmozgatását, amellyel egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyvön 
megtörténik az eszközök használatra történő átadása,”

 (3) Az Utasítás 2. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az MH ARB kapcsolódó feladatai:)
„j) a  beszerzett eszközök és készletek a  fenntartási időszak leteltét követően az  MH ARB nyilvántartásában 
létrehozott leltárhelyekről végleges kiadásra kerülnek a honvédelmi szervezetek részére.”

2. §  Az Utasítás
a) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

3. §  Az Utasítás
a) 1.  § (2)  bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervek és katonai szervezetek 

(a  továbbiakban együtt: érintett honvédelmi szervezetek)” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium 
(a továbbiakban: HM) önálló szervezeti egységek és honvédségi szervezetek (a továbbiakban együtt: érintett 
honvédelmi szervezet)” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „2024. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2026. július 15-ig” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „MH LK-t” szövegrész helyébe az „MH TTP-t” szöveg,
d) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: 

HM VGHÁT)” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés h) pontjában az „MH LK-nál” szövegrész helyébe az „MH TTP-nél” szöveg,
f ) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az „eLOGIR utalványon” szövegrész helyébe az „átadás-átvételi jegyzőkönyvön” 

szöveg,
g) 4. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „15 munkanapon belül” szöveg,
h) 4. § (2) bekezdésében a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg,
i) 5. § (3) bekezdésében a „2024. július 31-én” szövegrész helyébe a „2026. július 15-én” szöveg
lép.
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4. §  Hatályát veszti az Utasítás
a) 1. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: honvédelmi szervezet)” szövegrész,
b) 2. § (3) bekezdés h) pontjában az „és” szövegrész.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 20/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„3. melléklet a 45/2019. (VI. 20.) HM utasításhoz

A projektet hirdető táblák típusai és a meghatározott típusú táblák tervezett kihelyezési ideje 
az érintett honvédelmi szervezetekhez

A tájékoztató táblák (a továbbiakban: táblák) feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló 
európai uniós fejlesztésre.
A fentiekre figyelemmel a  táblákat az  adott helyszínen a  láthatósági szempontból legoptimálisabb helyen, kültéri 
területen, egy épület falfelületén, az  épületet körülhatároló kerítésen vagy egyéb, erre alkalmas felületen kell 
elhelyezni. A  D típusú táblákat beltérben, az  eszközök használatára kijelölt helyiség bejárata mellé, a  falra kell 
kihelyezni.
A táblák kihelyezésének előkészítése során a telephely szerint illetékes önkormányzat településképi követelményeit 
meg kell tartani. A  táblák kihelyezésére vonatkozó szabályozás megismerése és betartása az  érintett honvédelmi 
szervezetek parancsnokainak felelőssége.
A honvédelmi szervezetek parancsnokainak gondoskodniuk kell arról, hogy a  kihelyezett táblák állandóan 
jól láthatók legyenek, azokat semmi el ne takarja. A táblák megrongálódását haladéktalanul jelezni kell az MH ARB 
felé.

A B C D

Tábla típusa Táblakihelyezési helyszín
Kihelyezés

kezdete befejezése

1.
B típusú tájékoztató 
tábla

MH Anyagellátó Raktárbázis,
BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

2.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 25. Klapka György Lövészdandár, 
TATA

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

3.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

4.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

5.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi 
Információs Központ, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

6.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 
Ezred, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

7.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges 
Rendeltetésű Dandár, SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

8.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred, SZENTES

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

9.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 
DEBRECEN

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

10.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

11.
C típusú tájékoztató 
tábla

MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi 
Zászlóalj, SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.
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12.
D típusú tájékoztató 
tábla

HM Katonai Irányítási és Válságkezelési 
Főosztály / HM Honvédelmi Operatív 
Törzs, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

13.
D típusú tájékoztató 
tábla

MHP Hadműveleti Csoportfőnökség / 
Integrált Műveleti Központ, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

14.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnokság, BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

15.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Egészségügyi Központ, BUDAPEST Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

16.
D típusú tájékoztató 
tábla

MHP Hadműveleti Csoportfőnökség 
Művelet Vezető Főnökség / 
Telepíthető Összhaderőnemi Vezetési 
Elem, SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

17.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 43. Nagysándor József Híradó  
és Vezetéstámogató Ezred, 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követően 
azonnal 

2026. július 15.

18.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Bakony Harckiképző Központ, 
VÁRPALOTA

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

19.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Béketámogató Kiképző Központ, 
SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

20.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Pápa Bázisrepülőtér, PÁPA Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

21.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis, KECSKEMÉT

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

22.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, 
SZOLNOK

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

23.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred, GYŐR

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

24.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási 
Központ, VESZPRÉM

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

25.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Kiber- és Információs Műveleti 
Központ, SZENTENDRE

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

26.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Katonai Közlekedési Központ, 
BUDAPEST

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

27.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Altiszti Akadémia, SZENTENDRE Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

28.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH Ludovika Zászlóalj, BUDAPEST Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

29.
D típusú tájékoztató 
tábla

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő 
Ezred, DEBRECEN

Átvételt követően 
azonnal

2026. július 15.

”
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2. melléklet a 20/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„4. melléklet a 45/2019. (VI. 20.) HM utasításhoz

A projekt keretében a HKR irányítási-vezetési rendszerének infokommunikációs modernizációja 
céljából beszerzett eszközök darabszáma és azok elosztása a HKR-elemeket működtető érintett 

honvédelmi szervezetek között

A B C D

HKR vezetési elemet működtető érintett  
honvédelmi szervezet / HKR vezetési elem megnevezése

KEHOP-projekt keretében biztosított eszközök

irodai laptop
ütés-, por- és 

cseppálló laptop
multifunkcionális 

irodai gép

1.
HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály / 
HM Honvédelmi Operatív Törzs

3 1 1

2.
MHP Hadműveleti Csoportfőnökség / Integrált 
Műveleti Központ

4 3 2

3.
MHP Hadműveleti Csoportfőnökség, Művelet Vezető 
Főnökség / Telepíthető Összhaderőnemi Vezetési 
Elem

5 2 1

4.
MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság / 
Műveletvezetési Központ

4 1 2

5. MH Egészségügyi Központ / Műveletvezetési Központ 4 1 1

6.
MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár / Műveletvezetési Központ

4 1 1

7.
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ / 
Ágazati Információs Központ

4 1 1

8. MH 25. Klapka György Lövészdandár / Vezetési Pont 4 1 2

9.
MH 5. Bocskai István Lövészdandár / Vezetési Pont 
(Debrecen)

3 1 1

10.
MH 5. Bocskai István Lövészdandár / Vezetési Pont 
(Hódmezővásárhely)

3 1 1

11.
MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű 
Dandár / Vezetési Pont

– 4 1

12.
MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred / 
Vezetési Pont

3 – 1

13.
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred /  
Vezetési Pont

3 1 1

14.
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj / 
Vezetési Pont

3 1 1

15.
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred / 
Vezetési Pont

3 1 1

16.
MH 43. Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezred / Vezetési Pont 

3 1 1

17. MH Bakony Harckiképző Központ / Vezetési Pont 3 1 1

18. MH Béketámogató Kiképző Központ / Vezetési Pont 1 1 1

19. MH Pápa Bázisrepülőtér / Vezetési Pont 1 1 1

20.
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülő Bázis,  
MH Légijármű Javítóüzem / Egyesített Vezetési Pont

3 1 1

21. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis / Vezetési Pont 3 1 1

22.
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred / Vezetési 
Pont 

3 1 1

23.
MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ / 
Vezetési Pont 

3 1 1
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24.
MH Kiber- és Információs Műveleti központ /  
Vezetési Pont 

1 1 1

25.
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred / 
Vezetési Pont 

3 1 1

26. MH Katonai Közlekedési Központ / Vezetési Pont 1 1 1

27.
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ / 
Vezetési Pont 

1 1 1

28. MH Altiszti Akadémia / Vezetési Pont 3 1 1

29. MH Ludovika Zászlóalj / Vezetési Pont 3 1 1

30. Összesen: 82 34 32
”

A honvédelmi miniszter 21/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a következő 7/A. és 7/B. §-sal 
egészül ki:
„7/A.  § (1) A  miniszter, az  államtitkár, a  helyettes államtitkár, az  államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, 
a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgatója és 
helyettese, az  MH PK és helyettese, a  Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke, 
a  haderőnemi szemlélő, az  MHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, az  altiszti főreferens, 
az  NKE  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző 
intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa feladatkörével összefüggésben a honvédelmi szervezetek 
személyi állományába nem tartozó személynek emlékül – az adományozni kívánt személy tevékenységéhez, illetve 
alkalomhoz igazodóan, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  § 27.  pontja szerinti üzleti 
ajándéknak minősülő – reprezentációs ajándékot, oklevelet, emléklapot, emlékérmet, emléktárgyat (a továbbiakban 
együtt: reprezentációs emléktárgy) adományozhat az  erre a  jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat 
mértékéig. A  reprezentációs emléktárgyak költsége nem terheli az  1. és 2.  mellékletben meghatározott 
reprezentációs normákat.
(2) A reprezentációs emléktárgy (1) bekezdés szerinti adományozásának lehetőségét a parancsnok – a honvédelmi 
szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese vagy 
a helyettesítésére kijelölt parancsnoki jogkört gyakorló személy részére kell biztosítani.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti reprezentációs emléktárgy adományozási alkalom különösen a  2.  melléklet szerinti 
rendezvény, továbbá a rendezvénynek nem minősülő hivatali, szakmai, diplomáciai, üzleti vagy hitéleti esemény.
(4) A (3) bekezdés szerinti adományozási alkalmak esetén az egy személy részére adható reprezentációs emléktárgy 
– általános forgalmi adóval növelt – értéke legfeljebb 50 000 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül
a) az államtitkár és az MH PK helyettese naptári évenként legfeljebb 15,
b) a  helyettes államtitkár, az  államtitkári főtanácsos, a  miniszteri biztos, a  kabinetfőnök, a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a  KNBSZ főigazgató-helyettese, az  MHP törzsfőnöke, a  haderőnemi 
szemlélő, az  MHP alárendeltségébe tartozó, dandár vagy más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai 
szervezet vezetője naptári évenként legfeljebb 10,
c) az MHP alárendeltségébe tartozó, zászlóalj vagy ezred jogállású katonai szervezet vezetője, az altiszti főreferens, 
az  NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző 
intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa naptári évenként legfeljebb 5
darab reprezentációs emléktárgy adományozására jogosult.
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(6) A  (4)  bekezdés szerinti értékhatárt a  miniszter, a  KNBSZ főigazgatója és az  MH PK által adományozott 
reprezentációs emléktárgy esetében nem kell alkalmazni.
(7) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól csak külön miniszteri engedéllyel lehet eltérni.
(8) A reprezentációs emléktárgy-ellátás a Logisztikai Utaltsági Rendnek megfelelően történik.
(9) A  logisztikai ellátást biztosító és a  reprezentációs emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet a  reprezentációs 
emléktárgyakról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.
7/B.  § A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.  § (6)  bekezdés d)  pontja szerinti, üzleti 
ajándéknak nem tekinthető, üzletpolitikai (reklám) célú juttatást a  honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője 
az  erre a  jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig adhat a  személyi állomány tagjának, 
valamint a személyi állományba nem tartozó személynek.”

2. §  Az Ut. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A  belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról szóló 21/2022. (IV. 21.) 
HM utasítással megállapított 7/A. és 7/B. §-t 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az Ut.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

4. §  Az Ut.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „alá” szövegrész helyébe az „alá tartozó” szöveg,
b) 1.  § (4)  bekezdésében a  „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 

29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári 
főtanácsos)” szöveg,

d) 4.  § (6)  bekezdésében az  „a parancsnok – gazdálkodási szabályzatban meghatározott – távolléte esetén 
a  szervezetszerű helyettes vagy a  helyettesítésre” szövegrész helyébe az  „a parancsnok – a  honvédelmi 
szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a  szervezetszerű helyettese vagy 
a helyettesítésére” szöveg

lép.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 21/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

Az Ut. 1. mellékletében foglalt táblázat A:4–A:6 mezője helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

1. A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése)

(4.) államtitkár, MH PK, KNBSZ főigazgatója

(5.) helyettes államtitkár, államtitkári főtanácsos, MH PK helyettese, MHP törzsfőnök, miniszteri biztos,  
HM kabinetfőnök, HM Miniszteri Titkárság titkárságvezető, KNBSZ főigazgató-helyettese,  
KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes)

(6.) főosztályvezető, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet főigazgatója 
(parancsnoka), haderőnemi szemlélő, csoportfőnök, MHP törzsfőnök műveleti helyettes,  
MHP törzsfőnök támogató helyettes, HM sajtófőnök, HM államtitkári titkárságvezetők,  
KNBSZ titkárságvezető, KNBSZ igazgató, KNBSZ főosztályvezető, MHP önálló szervezeti egységet 
vezető irodavezető és főnök, KNBSZ központvezető, MH vezénylő zászlósa, altiszti főreferens

2. melléklet a 21/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(1.) Az elismerésben részesültek, valamint a külső és belső vendégek (a külső és belső vendégek együttes 
létszáma nem haladhatja meg a szervezet rendszeresített létszámának 30%-át, de legfeljebb  
az 50 főt)

 2. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:5 és B:6 mezője helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(5.) Az avatottak létszáma, valamint két fő közvetlen hozzátartozójuk, továbbá az avatottak 25%-ának 
megfelelő számú külső és belső vendég (a külső és belső vendégek létszáma a 30 főt nem haladhatja 
meg)

(6.) Az avatottak létszáma és legfeljebb az avatottak 25%-ának megfelelő létszámú külső és belső vendég 
(a külső és belső vendégek létszáma a 25 főt nem haladhatja meg)

 3. Az Ut. 2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(B

A vendéglátásra felszámítható létszám)

(13.) A tizenkettedik évfolyamos növendékek, továbbá a meghívott külső és belső vendégek (a külső és 
belső vendégek létszáma a 30 főt nem haladhatja meg)
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A honvédelmi miniszter 22/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 
illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosítása

1. §  Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás1) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Az  állományilletékes parancsnok intézkedésben határozza meg a  honvédelmi szervezet állományába 
tartozó honvéd, közalkalmazott, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló által igénybe vehető közlekedési 
eszközök engedélyezésének részletes feltételeit, rendjét, így különösen a  szolgálati gépjármű vagy saját 
személygépkocsi szolgálati célú igénybevételét, valamint az  autópálya-használat szabályait. Az  intézkedésben kell 
szabályozni továbbá a  munkába járási és az  egyéb utazások engedélyezésének eljárási rendjét, a  jogosultság 
megállapításához, valamint a  járandóság folyósításához szükséges bizonylatok, nyilatkozatok benyújtásának, 
kezelésének és nyilvántartásának rendjét.
(2) A Honvédelmi Minisztériumban (a továbbiakban: HM) álláshelyet betöltő honvéd tekintetében az  (1) bekezdés 
szerinti tárgyköröket a minisztérium közszolgálati szabályzata tartalmazza.
(3) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele érdekében a  kiküldetés előtt 
a  honvédnak és a  honvédelmi alkalmazottnak az  1/A.  melléklet szerinti nyilatkozatot kell kitöltenie, amely 
visszavonásig érvényes. A nyilatkozat 1. számú példányát az illetékes pénzügyi és számviteli szerv részére kell leadni, 
amely annak átvételét a  2. számú példányon aláírásával igazolja. A  nyilatkozatban foglalt adatokban történő 
változást a  nyilatkozattevőnek a  munkáltató részére 8 napon belül be kell jelentenie. A  nyilatkozat visszavonását 
írásban lehet megtenni.”

2. §  A HM utasítás1 a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § Az  illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 
15/2015.  (IV.  30.) HM utasítás, valamint a  honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 
illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról szóló 22/2022. (IV. 21.) HM utasítás 
hatálybalépését megelőzően érvényes szabályoknak megfelelő tartalmú 1.  melléklet szerinti nyomtatványok 
legkésőbb 2022. december 31-ig használhatók fel.”

3. § (1) A HM utasítás1
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 3. melléklete a 3. melléklet,
d) 4. melléklete a 4. melléklet,
e) 5. melléklete az 5. melléklet,
f ) 6. melléklete a 6. melléklet,
g) 7. melléklete a 7. melléklet,
h) 10. melléklete a 8. melléklet
szerint módosul.

 (2) A HM utasítás1 a 9. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.

4. §  A HM utasítás1 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” 
szövegrész helyébe a „HM” szöveg lép.
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2. A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló  
24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosítása

5. §  A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás2) 12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti illetményemelés adott személyhez, illetve munkakörhöz kötött béralap 
kiegészítés kérelemben részletes indoklást kell adni az  emelés szükségességéről, annak okáról, továbbá 
a honvédelmi szervezetnél hasonló munkakört betöltő honvédelmi alkalmazottak, illetve beosztást betöltő katonák 
illetményéről.
(1b) A  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közvetlen támogatói, kulturális és rekreációs, protokoll, 
delegációs és rendezvényszervezési, valamint objektumüzemeltetési feladatainak ellátására – a  honvédelemről 
és  a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § 16. pontja szerinti 
honvédségi szervezet állománytáblájában – létrehozott munkakörök esetén az (1a) bekezdést azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  részletes indokolást az  illetményemelést kezdeményező HM önálló szervezeti egység vezetője 
adja a központi bérszínvonal-kiegészítést igénylő honvédelmi szervezet részére.”

6. §  Hatályát veszti a HM utasítás2
a) 15. § (3) és (4) bekezdése,
b) 15. § (6) bekezdésében a „(3) és (5) bekezdés szerinti” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 1. melléklet „F–H” táblázata helyébe a következő táblázat lép, és az alábbi szöveggel egészül ki:
„

„F”
NYUGTA (nyilatkozat)

………………, azaz
…………………………… Ft-ról, 
mely összeget a mai napon 
felvettem/befizettem*  
Honvédelmi alkalmazottként, 
közalkalmazottként, 
munkavállalóként nyilatkozom, 
hogy a kiküldetés helyén 
térítésmentes élelmezési ellátásban 
részesültem/nem részesültem*, 
továbbá, hogy a szállodaköltség 
részét képező kötelező reggelit 
vettem igénybe/nem vettem 
igénybe*

………………………………
kiküldött aláírása

„G”

A kiküldetési rendelvény  
1. sz. példányát átvettem:

……… év ……… hó …… nap

…………………………………….
pénzügyi és számviteli szerv 

ügyintézőjének aláírása
______________________________

Pénzügyileg érvényesítem:

……… év ……… hó …… nap

……………………………………
pénzügyi érvényesítő aláírása

„H”
VEZETŐI ZÁRADÉK

A kiküldetési költség elszámolását 
engedélyezem (utalványozom).

……… év ……… hó …… nap

………………………………
munkáltatói jogkört  

gyakorló/általa kijelölt személy 
aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.

A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

 2. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 4. pontjában a „közalkalmazott esetében „ka.” ” szövegrész 
helyébe a „közalkalmazott esetében „ka.”, munkavállaló esetében „mv.” ” szöveg lép. 

 3. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 9. pontjában a „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” 
szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott, munkavállaló” szöveg lép.

 4. A HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 13. pont c) alpontjában a „honvédelmi alkalmazotti, 
közalkalmazott jogviszonyban” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban, 
munkaviszonyban” szöveg lép. 

 5. Hatályát veszti a HM utasítás1 1. melléklet Kitöltési útmutatójának 14. pontja.
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2. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 2. mellékletében foglalt nyomtatvány a következő 11. ponttal egészül ki:

„11. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

3. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 3. mellékletében foglalt KÖTELEZVÉNY a „(támogatásban részesülő személy telefonszáma: 
………………………) szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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4. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Alulírott, ………………………………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, 
anyja neve: ……………………………………………) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre …………… Ft 
összegű parancsnoki/magasabb parancsnoki* illetményelőleg kifizetését engedélyezze …… havi törlesztési időre.

Kérelem indokolása: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy a részemre engedélyezett illetményelőlegre vonatkozó, az egyes pénzbeli, természetbeni 
és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2a) bekezdése szerinti 
visszafizetési kötelezettségnek (a továbbiakban: visszafizetési kötelezettség) legkésőbb december 5-ig eleget kell 
tennem. 

Nyilatkozom, hogy visszafizetési kötelezettségemnek történő megfelelés érdekében – szükség esetén – 
az illetményből történő levonásokat érintő jogszabályi előírások betartásával
 az igényelt összeg változatlanul hagyása mellett a törlesztési idő csökkentéséhez, 
és/vagy (mindkettő bejelölhető)
 a törlesztési idő csökkentése mellett az igényelt összeg arányos csökkentéséhez
előzetesen hozzájárulok. 

…………………………………, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………
igénylő aláírása

(igénylő telefonszáma: ………………………………)”

 2. A HM utasítás1 4. melléklet 2. pontjában a „Levonások:” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Levonások: 
– adó-, TB-levonások: ………………………………………………………… Ft
– nettó illetményt terhelő

a) letiltás: ………………………………………………………… Ft
b) önkéntes vállaláson alapuló levonás: ………………………………………………………… Ft”

 

 3. A HM utasítás1 4. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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5. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 5. mellékletében foglalt nyomtatvány az „igénylő aláírása” szövegrészt követően a következő 
szöveggel egészül ki:

 

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

6. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 6. melléklet 2. pontjában a „Levonások:” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Levonások: 
– adó-, TB-levonások: ………………………………………………………… Ft
– nettó illetményt terhelő letiltás: ………………………………………………………… Ft
– önkéntes vállaláson alapuló levonás: ………………………………………………………… Ft”

 2. A HM utasítás1 6. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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7. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás1 7. mellékletében a „Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr” szövegrész helyébe a „Tisztelt Államtitkár 
Asszony/Úr” szöveg lép.

 2. A HM utasítás1 7. mellékletében a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár” szövegrész helyébe 
a „HM közigazgatási államtitkár” szöveg lép.

 3. A HM utasítás1 7. mellékletében foglalt nyomtatvány az „az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért 
felelős szerve parancsnokának aláírása” szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”

8. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HM utasítás1 10. mellékletében foglalt nyomtatvány az „igénylő aláírása (tel:)” szövegrészt követően a következő 
szöveggel egészül ki:

„A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ………………………………………     Aláírás: ……………………………………………”
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9. melléklet a 22/2022. (IV. 21.) HM utasításhoz
„1/A. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) HM utasításhoz

Nyt. szám:  példány

Nyilatkozat*
(saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevételéhez)

Alulírott …………………………………………… kijelentem, hogy saját személygépkocsimat/közeli hozzátartozóm 
tulajdonában lévő személygépkocsit** szolgálati kiküldetés céljára igénybe kívánom venni. 

a) A személygépkocsi CASCO biztosítással rendelkezik.***
 A CASCO biztosítás kötvényszáma: ………………………

b) A személygépkocsi CASCO biztosítással nem rendelkezik.*** Nyilatkozom, hogy a szolgálati kiküldetéssel 
kapcsolatosan a személygépkocsi használata során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget 
vállalok, amely a kötelező felelősségbiztosítás által nyújtott fedezet alapján nem térül meg.

Csatolandó okmányok: 
– törzskönyv másolata (zárt végű lízing esetén a lízingszerződés másolata),
– forgalmi engedély másolata,
– CASCO biztosítás megléte esetén a kötvény másolata,
– közeli hozzátartozó tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevétele esetén írásbeli nyilatkozat a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója személyéről.

Kijelentem, hogy a nyilatkozattal érintett adatokban történő változást a munkáltató részére 8 napon belül 
bejelentem.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kelt: …………………………………

  ……………………………………… 
  nyilatkozatot tevő aláírása

A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt: …………………………………     nyilatkozatot tevő aláírása: ………………………………

Fenti nyilatkozatot átvettem.

Kelt: …………………………………

  ………………………………… 
  pénzügyi és számviteli szerv ügyintézőjének 
  aláírása

    *  A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, melyből az 1. számú példány a pénzügyi és számviteli szervet, a 2. számú példány pedig 
a nyilatkozatot tevőt illeti meg.

  ** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** A megfelelő pont bekarikázandó.”
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A honvédelmi miniszter 23/2022. (IV. 21.) HM utasítása  
a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre 
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. A katonazenekarok rendeltetése, feladatai

2. § (1) A  katonazenekarok rendeltetése a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), illetve a  honvédelmi ágazat 
katonazenei igényeinek kiszolgálása, valamint az  állami, protokolláris és egyéb társadalmi rendezvényeken való 
katonazenekari részvétel biztosítása.

 (2) A katonazenekarok feladatai:
a) nemzeti, állami és katonai ünnepek, központi, regionális és helyőrségi rendezvények katonazenei 

kiszolgálása,
b) részvétel az MH népszerűsítését, társadalmi nyilvánosságát biztosító tevékenységben,
c) a magyar kulturális értékek, ezen belül a nemzeti katonai, katonazenei hagyományok ápolása, terjesztése,
d) a  kulturális és civil társadalmi életben való aktív részvétel országos, regionális és helyőrségi tekintetben 

egyaránt,
e) aktív közreműködés a magyar fúvószenei kultúra hazai és nemzetközi népszerűsítésében,
f ) részvétel hazai és nemzetközi katonazenekari fesztiválokon, találkozókon, és
g) a kegyeleti tevékenység zenei kiszolgálása.

3. A katonazenekarok felügyelete és irányítása

3. §  A  katonazenekarok felügyeletét a  Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke 
látja el, aki jogkörében
a) irányítja és koordinálja a  katonazenekarok tevékenységével összefüggő belső rendelkezések, valamint 

elöljárói, vezetői döntések előkészítését a főkarmester javaslatai alapján,
b) meghatározza és koordinálja – a  főkarmester szakmai javaslata alapján – a  katonazenekarok működését 

és az azzal összefüggő feladatrendszert.

4. § (1) A katonazenekar szolgálati elöljárója az illetékes honvédelmi szervezet parancsnoka, aki
a) a  főkarmester szakmai javaslatainak figyelembevételével az  alárendeltségébe tartozó katonazenekar 

állománya tekintetében gyakorolja a részére megállapított munkáltatói jogokat,
b) biztosítja a katonazenekar szakmai felkészítésének körülményeit,
c) irányítja, koordinálja a  katonazenekar pénzügyi, anyagi, elhelyezési és logisztikai ellátási feltételeinek 

biztosítását,
d) a  karmester javaslatainak figyelembevételével – a  kiemelt vagy központilag meghatározott feladatokra is 

tekintettel – koordinálja a katonazenekar szolgálati érdekből végrehajtandó feladatait.
 (2) A katonazenekarok tevékenységének szakmai irányítását szakmai elöljárói jogkörében az MH vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) állományában szolgálatot teljesítő főkarmester látja el.
 (3) A főkarmester

a) meghatározza az MH katonazenekari tevékenység szakmai követelményrendszerét,
b) irányítja és felügyeli a katonazenekaroknál a szakmai és művészi irányelvek megvalósítását,
c) irányítja és ellenőrzi a katonazenekarok szakmai felkészültségét, tervezi és szervezi a karmesterek, karmester-

helyettesek szakmai továbbképzését,
d) javaslatot tesz a  katonazenekarok létszámának kialakítására, az  első beosztásba helyezésre, áthelyezésre 

és a karmesteri, helyettes karmesteri, beosztott zenészi beosztásba történő kinevezésre, áthelyezésre,
e) részt vesz a katonazenekarok állományát érintő személyi döntések előkészítésében,
f ) javaslatot tesz a  katonazenekarok nemzetközi, külföldi és kiemelt hazai rendezvényeken, fesztiválokon 

történő részvételére,
g) meghatározza és ellenőrzi a katonazenekarok szolgálati repertoárját, kiemelt figyelemmel a nemzeti, állami, 

protokolláris és katonai ünnepek, valamint kegyeleti események kiszolgálására,
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h) javaslatot tesz rendezvényektől és feladatoktól függően a katonazenekarok összevonására,
i) évente egy alkalommal karmesteri értekezletet tart a  katonazenekarok karmestereinek és karmester-

helyetteseinek részvételével,
j) irányítja és felügyeli a katonazenekarok hangszerekkel történő ellátását, azok beszerzését, a katonazenekarok 

kottaanyaggal, fogyóanyaggal történő ellátását, valamint figyelemmel kíséri a  hangszerek javíttatását, azt 
jóváhagyja, és engedélyezi a hangszerraktárból történő kiutalásokat, és

k) koordinálja és véleményezi a  katonazenekarokat érintő ügyiratokat, felterjesztéseket a  magasabb szintű 
elöljárói döntés támogatása érdekében.

 (4) A  főkarmester a  katonazenekarok szakmai tevékenységével összefüggő ügyekben önálló levelezést folytat, önálló 
kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, és a  katonazenekarokat érintően a  honvédelmi szervezetektől adatokat 
és információkat kérhet be.

4. A katonazenekarok tevékenységének szabályai

5. § (1) A katonazenekarok alaprendeltetésükből adódóan állami protokolláris feladatok, állami, nemzeti ünnepek, valamint 
a honvédelmi szervezetek hazai, nemzetközi és központi rendezvényeinek zenei kiszolgálásában vesznek részt.

 (2) Szolgálati vagy szakmai feladat ellátására katonazenekart – a Központi Zenekar kivételével – csak teljes állománnyal 
lehet kirendelni. Katonazenekar szakmai feladatot – egységét megbontva, részenként – kizárólag a  főkarmester 
engedélyével végezhet, kivéve az  olyan zenekari tevékenységet, amely kisebb kamarazenei együttessel is 
– így különösen kvintettel, kvartettel – megvalósítható.

 (3) A katonazenekar szabadtéri feladatra, amennyiben az  időjárási körülmények ezt nem teszik lehetővé – különösen, 
ha a külső hőmérséklet –3 °C alatt van – a főkarmester véleményének figyelembevételével rendelhető ki.

 (4) A  katonazenekarok állománya alaprendeltetési feladataik teljesítése érdekében őr-, ügyeleti szolgálatba, illetve 
alaprendeltetési feladataiktól eltérő szolgálatteljesítésre csak a  főkarmester jóváhagyása mellett vezényelhetők. 
Nem kell a főkarmester jóváhagyása a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) és k) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti 
feladatok teljesítésére történő vezényléshez vagy ezen feladatok ellátásához.

 (5) A  katonazenekar tagjainak általános napirendjét az  MH Szolgálati Szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (6) A  katonazenekarok állománya 3 havi szolgálatteljesítési időkeretben, általános szolgálati rendben teljesít 
szolgálatot. A  szolgálatteljesítési időkeret tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a  napi szolgálatteljesítési 
idő beosztásánál a  4 óra teljes katonazenekart érintő összpróba, 2 óra szólam-, részlegpróba, valamint hangszer-, 
ruházat-, felszereléskarbantartás és sporttevékenység lehetősége biztosított legyen. Az egységes művészeti szinten 
történő zenekari hangzás elérése céljából szükséges 2 óra egyéni gyakorlás és művészeti önképzés, ha azt a helyi 
adottságok nem teszik lehetővé, laktanyán kívül is végrehajtható.

 (7) Az  adott katonazenekar állományának szabadságát egységben, azonos időszakra kell tervezni és kiadni. 
A  katonazenekar karmestere ettől rendkívüli, indokolt esetben – a  zenekar működőképességének fenntartása 
mellett – eltérhet. A  szabadságolások rendjét, valamint a  szabadságolások ideje alatt a  katonazenekarok közötti 
helyettesítést a  karmesteri értekezleten kell meghatározni. A  helyettesítésre vonatkozó javaslatot a  főkarmester 
az  értekezletet követően felterjeszti az  MHP törzsfőnök részére, valamint megküldi a  katonazenekarok 
állományilletékes parancsnokainak.

 (8) A  katonazenekarok a  részükre meghatározott tevékenységi területen hajtják végre feladataikat, amelyet 
az MH parancsnoka az erre vonatkozó parancsban határoz meg. A fellépések alkalmával a végrehajtás helyszínéhez 
legközelebb eső katonazenekart kell kirendelni kivéve, ha a  fellépés jellege kifejezetten egy adott katonazenekar 
részvételéhez kötött.

 (9) A  katonazenekar egyes szakmai feladatait esetenként a  beavatkozási határértéket meghaladó zajterhelésnek való 
kitettség mellett látja el. A beavatkozási határértéket meghaladó zajterhelés esetén a katonazenekar állományában 
szolgálatot teljesítők egészségének és munkavégző képességének hatékony védelme érdekében, a zajexpozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló jogszabályban előírt kollektív és egyéni 
védelem biztosítása, valamint az  érvényesítés rendszeres ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása 
a  főkarmester és a  4.  § (1)  bekezdése szerinti állományilletékes parancsnok feladata. A  határértéket meghaladó 
zajterhelés esetén az egyéni védelem biztosítása – egyéni hallásvédő formájában – az állományilletékes parancsnok 
feladata.

5. A katonazenekarok igénybevételének tervezése, engedélyezése, kirendelésének alapvető szabályai

6. § (1) A  katonazenekarok igénybevételét a  főkarmester, illetve az  MH BHD Karmesteri Iroda koordinációja mellett kell 
tervezni. A főkarmester a (3) bekezdés szerinti jelentések alapján a végrehajtott feladatokról nyilvántartást vezet.

 (2) A katonazenekarok az adott helyőrségben, illetve a tevékenységi körzetükben működő települési önkormányzatok 
által szervezett állami, nemzeti ünnepeken és az adott település kiemelt rendezvényén vehetnek részt a helyőrség 



2022. évi 5. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  611

parancsnokának döntése és engedélye alapján. Az  engedélyt tartalmazó ügyiratot tájékoztatásul a  főkarmester 
részére meg kell küldeni.

 (3) A katonazenekarok karmesterei – minden hónap ötödik munkanapjáig – írásban jelentést tesznek a főkarmesternek 
az előző hónapban végrehajtott feladatokról.

 (4) Amennyiben az adott katonazenekar igénybevételére ugyanazon a  tárgynapon több alkalommal kerülne sor, úgy 
a  kirendelésre jogosult parancsnok a  beérkezett igényt – a  főkarmester szakmai javaslata alapján – más 
katonazenekar kirendelésére jogosult parancsnok részére továbbítja.

7. § (1) A katonazenekarok alaprendeltetésükön kívüli feladata
a) a  honvédelmi szervezetek egyéb, az  5.  § (1)  bekezdése hatálya alá nem tartozó rendezvényeinek zenei 

kiszolgálása,
b) az  állami szervek, valamint – a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározottak kivételével – a  települési 

önkormányzatok, a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények 
által szervezett országos és regionális ünnepeken és rendezvényeken való részvétel, és

c) a külföldi és hazai regionális, valamint nemzetközi katonazenekari és civil koncerteken, fesztiválokon, zenei 
találkozókon való részvétel.

 (2) A  katonazenekarok az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott ünnepeken és rendezvényeken, valamint 
az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti civil koncerteken való részvétele feltételeit megállapodásban, szerződésben kell 
rögzíteni.

8. §  A  katonazenekar részvétele párt-, illetve pártpolitikai rendezvényen és az  ehhez kapcsolódó programokon nem 
engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. §  Az  ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történő használatba adásának és a  katonazenekarok 
biztosításának rendjéről szóló 27/2012. (IV. 21.) HM utasítás 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az utasítás rendelkezéseit a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről szóló HM utasítással együtt 
kell alkalmazni.”

11. §  A  munkaköri jegyzékekről, az  állománytáblákról és a  létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás 
8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  katonazenekar állománytáblájának, valamint összetételének módosításához – a  főkarmester szakmai 
javaslata alapján – az MHP törzsfőnökének előzetes egyetértése szükséges.”

12. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről szóló 89/2007. (HK 16.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 24/2022. (V. 13.) HM utasítása  
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel 
összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 33/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az  ezzel 
összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 33/2021. (VII. 23.) HM utasítás (a  továbbiakban: Ut.) 7. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv éves ágazati ellenőrzési tervet készít, amelyet minden tárgyévet 
megelőző év december 31-ig jóváhagyásra felterjeszt a  HM honvédelmi államtitkár (a  továbbiakban: HM HOÁT) 
részére.
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(2) Az  ellenőrzés végrehajtására bizottságot kell létrehozni, amelynek vezetője az  ágazati ellenőrzést koordináló 
szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy, tagjai az R. 5. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szervek 
vezetői által delegált szakértők. Szükség esetén az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv vezetője más honvédelmi 
szervezetet vagy külső szakértőt, külső szervet is felkérhet az  ellenőrzésben történő részvételre. A  bizottság 
kijelölésekor figyelembe kell venni az ellenőrzött időszakra vonatkozó személyi összeférhetetlenséget.
(3) Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv az  ellenőrzési program egyidejű megküldésével, az  ellenőrzés idejéről 
legkésőbb 15 nappal az ellenőrzés időpontja előtt tájékoztatja az ágazati üzemeltetőt.
(4) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv az ellenőrzésről készült és annak eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet 
az ellenőrzés végrehajtását követő 60 napon belül megküldi az R. 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervezetek, 
az  ellenőrzésben részt vett szervezetek, továbbá a  jegyzőkönyvben megfogalmazott javaslattal érintett szerv 
részére. Az ágazati üzemeltető a jegyzőkönyvben foglaltakra a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételt 
tehet.
(5) Az  ellenőrzött rendszerelem üzemeltetőjének – az  R. 5. § (4) bekezdésében meghatározott, az  ellenőrzésen 
megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló – intézkedéseit az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv 
véleményezés céljából továbbítja az ellenőrzésbe bevont szervezetek részére. Az ellenőrzésbe bevont szervezetek 
az  intézkedésekre vonatkozó véleményüket 15 napon belül megküldik az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv 
részére. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv az  intézkedésekkel kapcsolatos összegzett véleményét 15 napon 
belül megküldi az  ágazati üzemeltető részére, amely az  összegzett vélemény alapján az  általa megtett 
intézkedéseket felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja vagy kiegészíti.
(6) Amennyiben a  hiányosság kiküszöböléséhez szükséges intézkedés megtétele meghaladja az  ellenőrzött szerv 
hatáskörét, az  ellenőrzött szerv az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv által megküldött összegzett vélemény 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, szolgálati úton felterjeszti az  intézkedési javaslatát az  intézkedésre 
jogosult szerv vezetője részére. A felterjesztett javaslatokat az ellenőrzött szerv tájékoztatásul megküldi az ágazati 
ellenőrzést koordináló szerv részére. 
(7) A  felterjesztett javaslatot az  érintett vezető 30 napon belül elbírálja, és a  hiányosságok kiküszöbölésével 
kapcsolatos intézkedéseiről az ellenőrzött szerv vezetőjét és az ágazati ellenőrzést koordináló szervet egyidejűleg 
tájékoztatja.
(8) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv visszaellenőrzést (utóellenőrzést) hajt végre, ha
a) az  ellenőrzés során feltárt hiányosságok jelentős mértékben sértik vagy veszélyeztetik a  honvédelmi érdek 
érvényesülését,
b) az ágazati ellenőrzést koordináló szerv összegzett véleménye alapján az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője 
által az  ellenőrzésen megállapított hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések kiegészítése vagy módosítása 
vált szükségessé, vagy
c) az ellenőrzést koordináló szervezet vezetője egyéb okból indokoltnak tartja.
(9) A (8) bekezdés szerinti visszaellenőrzések végrehajtására az ellenőrzés végrehajtásának szabályai irányadók.
(10) Amennyiben a  visszaellenőrzés során az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv azt állapítja meg, hogy 
az  alapellenőrzés során feltárt hiányosságok továbbra sem kerültek megszüntetésre, erről a  HM HOÁT részére 
10 munkanapon belül jelentést tesz.”

2. §  Az Ut. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléket a 24/2022. (V. 13.) HM utasításhoz

Az  Ut. 2. melléklet II. pont nyitó szövegrészében a „(kapcsolattartó)” szövegrész helyébe a „(biztonsági összekötő)” 
szöveg lép. 
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Államtitkári rendelkezés

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 35/2022. (HK 5.) HM KÁT intézkedése  
a Honvédelmi Minisztérium beszerzési szabályzatáról

A  honvédelemről és a  magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXiii. törvény 52. § (1) bekezdés alapján – a Honvédelmi minisztérium honvédelmi államtitkárával egyetértésben, figyelemmel 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXliii. törvény 27. § (1) bekezdésében, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (Xii. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában, a  Honvédelmi minisztérium Szervezeti és működési 
Szabályzatáról szóló 16/2019.  (iii. 5.) Hm utasítás 12. § (4) bekezdés 50. pontjában foglaltakra – a következő intézkedést adom ki:

1. Az intézkedés hatálya

 1. Az  intézkedés szabályozza a  Honvédelmi minisztérium költségvetési szerv (a  továbbiakban: minisztérium) javára, 
a  minisztérium intézményi előirányzatai terhére megvalósuló beszerzés és in house megállapodás megkötésére 
irányuló eljárás előkészítési, lefolytatási rendjét és az  eljárás eredményeképpen létrejött szerződésre, valamint 
szerződésmódosításra vonatkozó szabályokat, továbbá a minisztérium nevében eljáró, a beszerzési eljárásba bevont 
személyek, szervezetek felelősségi körét, a beszerzések dokumentálási és adatszolgáltatási rendjét.

 2. Az  intézkedés hatálya a  minisztériumra, a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a feladatellátásban érintett honvédségi szervezetre terjed ki.

 3. Az intézkedésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a beszerzési eljárás lefolytatására a Honvédelmi minisztérium 
közigazgatási államtitkára (a  továbbiakban: Hm KÁT) egyedi döntéssel az  intézkedéstől eltérő szabályokat állapít 
meg és azok nem ellentétesek a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 59/2021. (Xii. 10.) 
Hm utasítás (a továbbiakban: Beszerzési Utasítás) előírásaival.

 4. Az  intézkedésben nem szabályozott kérdésekben a  Beszerzési Utasítás, valamint a  Honvédelmi minisztérium 
intézményi gazdálkodásáról szóló 1/2022. (HK 1.) Hm KÁT intézkedést (a  továbbiakban: Gazdálkodási intézkedés) 
kell alkalmazni.

 5. Az  intézkedés tárgyi hatálya a  minisztérium intézményi előirányzatai terhére megvalósuló beszerzésre, valamint 
az in house megállapodás megkötésére irányuló eljárásra terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések

 6. Az intézkedés alkalmazásában:
a) ajánlatkérő: a  minisztérium nevében és képviseletében a  16. pont a) alpontja szerinti szolgáltatás 

megrendelése esetén a Hm Jogi Főosztály (a továbbiakban: Hm JF), valamint a 16. pont b) alpontja szerinti 
szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén – a  Gazdálkodási intézkedés 6. pontjára figyelemmel – 
a  magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár Hm objektumok Üzemeltetési 
igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság),

b) ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: a Beszerzési Utasítás 2. § 2. pontja szerinti honvédelmi szervezet,
c) ajánlatkérő vezetője: az a) pontban meghatározottak szerint a minisztérium nevében és képviseletében eljáró 

szervezet vezetője, távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt osztályvezető, kijelölés hiányában 
a szervezetszerű helyettes,

d) beszerzés: a Beszerzési Utasítás 2. § 5. pontja szerinti tevékenység,
e) beszerzési bizottság: legalább háromtagú, az ajánlatkérő által – a beszerzési dokumentumok összeállítására, 

a  beszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő kérdések tisztázására, valamint az  ajánlatok elbírálására és 
értékelésére – létrehozható testület, 

f ) beszerzési koordinátor: beszerzési bizottság létrehozása nélkül lefolytatott beszerzés esetén az  ajánlatkérő 
vezetője által a beszerzési eljárás teljes szakmai lebonyolítására kijelölt személy,

g) döntéshozó: a Gazdálkodási intézkedés 18-19. pontja szerinti kötelezettségvállalásra jogosult vezető,
h) ÉBT: éves Beszerzési Terv, a Beszerzési Utasítás 2. § 11. pontjában meghatározott tervdokumentum,
i) igénybejelentés: a Beszerzési Utasítás 2. § 15. pontja szerinti cselekmény,
j) in house megállapodás: a Beszerzési Utasítás 2. § 16. pontja szerinti beszerzés,
k) kezdeményező: a  minisztérium intézményi előirányzatával rendelkező és a  beszerzés kezdeményezésére 

jogosult önálló szervezeti egység, valamint az igazgatóság,



614 H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  2022. évi 5. szám 

l) kezdeményező irat: a  kötelezettségvállalás összegétől és tárgyától függően kiállított, a  beszerzés 
kezdeményezésére rendszeresített, a  Gazdálkodási intézkedés 1. melléklete vagy a  Beszerzési Utasítás 
1. melléklete szerinti formanyomtatvány,

m) központi beszerző szervezet: a Beszerzési Utasítás 2. § 22. pontja szerinti szervezetek,
n) központosított beszerzés: a Beszerzési Utasítás 2. § 25. pontja szerinti beszerzés,
o) külső szakértő: a  24. pont d) alpontjában meghatározott feladat ellátására megbízási szerződés alapján 

foglalkoztatott személy,
p) önálló szervezeti egység: a  Honvédelmi minisztérium Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 16/2019. 

(iii. 5.) Hm utasítás 1. melléklet 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti egység,
q) SZÉBT: Szervezetszintű éves Beszerzési Terv, a  Beszerzési Utasítás 2. § 35. pontjában meghatározott 

tervdokumentum.

3. Beszerzések tervezése 

 7. A  tervezési feladatokat a  Beszerzési Utasítás 14-17. §-ában foglaltak szerint szükséges végrehajtani azzal, hogy 
az  önálló szervezeti egységek a  beszerzési igényeiket, valamint az  igazgatóság a  minisztérium részére tervezett 
beszerzéseinek részletes listáját a  Hm Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a  továbbiakban: Hm GTSzF) 
megkeresésében foglaltak alapján állítják össze, és küldik meg a Hm GTSzF részére.

 8. A Hm GTSzF
a) a  megküldött adatok alapján kidolgozza a  Beszerzési Utasítás 14. § (2) bekezdése szerinti tervjavaslatot, 

és a Beszerzési Utasítás 14. § (4) bekezdése szerint jár el,
b) összeállítja a  SzéBT-t, és azt a  Beszerzési Utasítás 16. § (1) bekezdése szerinti fejezet szintű tervezettel 

egyidejűleg terjeszti fel jóváhagyásra,
c) a jóváhagyott tervek vonatkozó részét elektronikus úton megküldi az érintettek részére.

4. Adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség teljesítése

 9. A Hm GTSzF a minisztérium beszerzéseinek tervezése során gondoskodik az SzéBT és a központosított beszerzések 
során elvárt, valamint a  különféle adatszolgáltatások során készítendő, a  Beszerzési Utasítás 11. § b) pontjában 
szereplő tervek összhangjáról.

 10. A központosított beszerzések során a központi beszerző szervezetekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, ezen 
szervezetektől érkező megkeresések, valamint az adatszolgáltatások teljesítése a Hm GTSzF feladata. A Hm GTSzF 
e feladatkörében szükség esetén más önálló szervezeti egység bevonásával jár el.

 11. A  minisztérium nevében a  központi beszerző szervezetek portáljaira való regisztrációt és az  adatváltozások 
öt munkanapon belüli bejelentését a Hm KÁT által a Hm GTSzF javaslatára kijelölt kapcsolattartók végzik.

 12. A Hm GTSzF végzi a központi beszerző szervezetek felé az igénybejelentéssel kapcsolatos feladatokat.
 13. A Hm GTSzF 

a) a védelmi Beszerzési Ügynökség zrt. (a  továbbiakban: vBÜ) részére a  központi beszerző szerv kijelöléséről, 
a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a  védelmi és 
biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről  szóló 329/2019. (Xii. 20.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: vBÜR) foglaltak szerint
aa) tárgyév január 30-ig tájékoztatást nyújt az előző év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 

beszerzési tapasztalatairól, 
ab) tárgyév március 1-ig feltölti a minisztérium – vBÜR 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzésekre 

vonatkozó – közbeszerzési tervét,
ac) tárgyév szeptember 30-ig feltölti a  minisztérium – vBÜR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – 

tárgyévet követő évre vonatkozó beszerzési tervét,
ad) megküldi a minisztérium vBÜR 12/C. §-a szerinti beszerzési igényeit,
ae) feltölti a minisztérium vBÜR 12/d. §-a szerinti beszerzési igényeit,

b) a digitális Kormányzati Ügynökség zrt. (a továbbiakban: dKÜ) részére a portálon keresztül
ba) minden év január 30-ig feltölti a  nemzeti Hírközlési és informatikai Tanácsról, valamint a  digitális 

Kormányzati Ügynökség zártkörűen működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (Xii. 27.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: dKÜR) 5. § (10) bekezdése szerint – az  igazgatóság bevonásával összeállított – 
a  minisztérium aktuális informatikai környezetéről és az  előző év informatikai fejlesztéseinek és 
beszerzéseinek tapasztalatairól szóló adatszolgáltatást,
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bb) tárgyév szeptember 30-ig feltölti a  minisztérium – a  dKÜR 7. § a) pontja szerint összeállított – 
tárgyévet követő évre vonatkozó informatikai beszerzési és informatikai fejlesztési tervét,

bc) feltölti a minisztérium dKÜR 7. § b)-d) pontja szerinti beszerzési igényeit,
c) a nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: nKoH) részére a portálon

ca) tárgyév január 15-ig feltölti a  minisztérium – a  Hm sajtófőnök által összeállított, a  nemzeti 
Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (iv. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: nKoHR) 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – 
kommunikációs és szervezetfejlesztési tervét, 

cb) feltölti a minisztérium nKoHR 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igényeit,
d) a  Közbeszerzési és ellátási Főigazgatóság (a  továbbiakban: KeF) részére a  KeF által biztosított portálon 

keresztül
da) háromhavonta előre, rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a  beszerzés 

megkezdésekor feltölti a  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (v. 25.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KeFR) 
hatálya alá tartozó beszerzéseket és

db) tárgyév május 15-ig rögzíti a  minisztérium közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXliii. törvény 
(a  továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervét 
(a továbbiakban: közbeszerzési terv),

e) az elektronikos Közbeszerzési Rendszerben közzéteszi a közbeszerzési tervet. 
 14. A  Hm GTSzF a  12. és 13. pont szerinti feladatokat az  önálló szervezeti egységek, valamint az  igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján hajtja végre.

5. A felelősségek és jogosultságok 

 15. A minisztérium intézményi előirányzatai terhére ezen intézkedés szerint a Beszerzési Utasítás 2. § 5. pontja, illetve 
a  jelen intézkedés 16. pontja szerinti beszerzés kezdeményezésére és annak lefolytatásában való részvételére 
az önálló szervezeti egységek és az igazgatóság a jóváhagyott előirányzat mértékéig jogosultak.

 16. A minisztérium intézményi előirányzatai terhére ezen intézkedés szerint beszerzés lefolytatására jogosult
a) a Hm JF a Beszerzési Utasítás 2. § 5. pont c), e)–k) alpontja és 16. pontja szerint, az önálló szervezeti egységek 

szakfeladatain szolgáltatás megrendelésére jóváhagyott előirányzatai terhére,
b) az  igazgatóság a  minisztérium nevében eljárva, az  a) pont hatálya alá nem tartozó szolgáltatás 

megrendelésére és árubeszerzésre a  Beszerzési Utasítás 5. § (2) bekezdés a) és g) pontja, valamint 
a  (3)  bekezdés a)–c) pontja szerint a  részére jóváhagyott és az  önálló szervezeti egység megbízása alapján 
átadott előirányzatok terhére, 

c) az  önálló szervezeti egység a  belföldi reprezentációról szóló Hm utasítás alapján részére megállapított 
reprezentációs keret terhére.

 17. A Hm GTSzF felelős
a) a 7. és 8. pont szerinti tervezési feladatok határidőre történő végrehajtásáért,
b) a központi beszerző szervezetek felé kapcsolattartásra jogosult személyekre vonatkozó javaslattételért,
c) a központi beszerző szervezetek felé a hatáskörébe tartozó igénybejelentések megtételéért,
d) a 9-14. pont szerinti adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség, valamint az igénybejelentéssel kapcsolatos 

feladatok határidőre történő teljesítéséért,
e) a kezdeményező irat 30. pont szerinti felülvizsgálatáért,
f ) a 108. pont szerinti nyilvántartás vezetésért.

 18. A kezdeményező felelős
a) annak vizsgálatáért, hogy a beszerzési igény hatályos szerződés terhére kielégíthető-e,
b) a  beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból történő finanszírozási lehetőségének 

vizsgálatáért,
c) az  SzéBT összeállítása során a  beszerzési igények meghatározásáért és a  Hm GTSzF részére határidőre 

történő megküldéséért,
d) a kezdeményező irat előkészítéséért és felterjesztéséért,
e)  a műszaki leírás elkészítéséért,
f )  az eljárás becsült értékének meghatározásáért,
g) a beszerzés tárgya szerint a  szerződés tervezetének előkészítéséért,
h) a minőségbiztosítási, átvételi és termékazonosítási követelmények meghatározásáért,
i) szükség szerint a  beszerzési bizottságba vagy a  központi beszerző szervezet, valamint a  Hm 

védelemgazdasági Hivatal (a  továbbiakban: Hm vGH), mint ajánlatkérő nevében eljáró szervezet által 
lefolytatott eljárásba a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy delegálásáért,
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j) a  szerződés felek egyező akarattal történő módosítására, felbontására vagy megszüntetésére és 
a  szerződéstől történő egyoldalú elállásra, valamint felmondásra irányuló szándék döntéshozó részére 
történő jelzéséért,

k) a  kötelezettségvállalás, a  teljesítésigazolás és az  utalványozás saját hatáskörébe tartozó feladatainak 
a Gazdálkodási intézkedés szerinti végrehajtásáért és

l) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 36. § (2) és (4b) bekezdésében előírt, a Kormány előzetes 
jóváhagyására vonatkozó előterjesztés műszaki tartalmának összeállításáért, majd annak a Hm vGH részére 
történő megküldéséért.

 19. Az ajánlatkérő felelős
a) a beszerzési eljárás, valamint a beszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok, így különösen az ajánlati 

felhívás, a  vezetői döntések és az  ahhoz kapcsolódó dokumentumok, továbbá a  szerződéses kötelmekkel 
kapcsolatosan a  szerződés, annak módosítása, felbontása, megszüntetése és a  szerződéstől történő elállás, 
valamint a felmondás gyakorlásának jog- és szabályszerűségéért,

b) a  beszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a  szükséges jogi és beszerzési szakértelem 
biztosításáért és

c) a  beszerzési eljárások eredményeként létrejött jogviszonyok esetleges vitás kérdéseinek tisztázásáért, 
továbbá a kötbérigények, a szavatossággal és jótállással kapcsolatos jogok érvényesítéséért.

 20. Ajánlatkérő vezetője felelős
a) a beszerzési koordinátor kijelöléséért, illetve a beszerzési bizottság megalakításáért,
b) beszerzési bizottság létrehozása esetén az  alakuló ülés megtartásáért, a  tagok meghívásáért, illetve 

a beszerzési bizottság elnökének kijelöléséért és
c) az ajánlattételi határidő meghatározásáért, módosításáért.

 21. A Hm JF főosztályvezetője felelős
a) a 16. pont a) alpontja szerinti beszerzésekhez kapcsolódó iratminták és szerződések kidolgozásáért és azok 

beszerzési eljárásban történő alkalmazásáért,
b) a  16. pont a) alpontja szerinti beszerzési eljárás előkészítése, valamint annak lefolytatása során a  jogi 

szakértelem biztosításáért,
c) a 16. pont b) alpontja szerinti beszerzési eljárás során a  jogi szakértelemmel rendelkező személy eljárásban 

való részvételének biztosításáért, amennyiben arra az igazgatóságtól felkérést kap,
d) a  Hm vGH által lefolytatott eljárás során a  jogi szakértelemmel rendelkező személy eljárásban való 

részvételének biztosításáért,
e) központi beszerző szervezet által lefolytatott eljárás során igény szerint a  jogi szakértelemmel rendelkező 

személy eljárásban való részvételének biztosításáért,
f ) a minisztérium beszerzéseinek eredményeképp megkötött szerződések nyilvántartásáért.

 22. Az  igazgatóság igazgatója felelős a  hatáskörébe tartozó adatok Hm Költségvetés Gazdálkodási információs 
Rendszerben (a  továbbiakban: Hm KGiR) történő rögzítéséért, valamint az  önálló szervezeti egység igénye 
raktárkészletről történő kielégítési lehetőségének vizsgálatáért.

 23. A  Hm vGH Hm-i. objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi ellátó Referatúra (a  továbbiakban: Referatúra) 
vezetője felelős
a) a beszerzési eljárás pénzügyi fedezetének vizsgálatáért,
b) a pénzügyi, gazdasági területtel összefüggő szabályozók érvényesítéséért,
c) a beszerzési eljárás során a pénzügyi szakterületet érintő kérdések megválaszolásáért, 
d) a  kötelezettségvállaláshoz szükséges pénzügyi és számviteli záradékban foglaltak felülvizsgálatáért, 

megfelelőség esetén annak aláírásáért és
e) a hatáskörébe tartozó adatok Hm KGiR-ben történő rögzítéséért.

 24. Beszerzési bizottság létrehozása esetén a bizottság elnöke felelős
a) a bizottság munkájának irányításáért,
b) a bizottsági ülések dokumentáltságáért,
c) a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges adatok, információk rendelkezésre állásáért,
d) a  külső szakértő feladatának és felelősségi körének meghatározásáért, ha az  adott beszerzés megítélése 

az önálló szervezeti egységeknél rendelkezésre nem álló szaktudást igényel.
 25. A  beszerzési koordinátor felelős a  beszerzési bizottság létrehozása nélkül lefolytatott beszerzési eljárás szakmai 

lebonyolításáért.
 26. A döntéshozó felelős

a) a beszerzés pénzügyi fedezetének biztosításáért,
b) az  eljárási cselekményekhez kapcsolódóan a  beszerzési bizottság vagy a  beszerzési koordinátor javaslata 

alapján a közbenső döntéshozatalért,
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c) a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláért,
d) a Hm vGH megbízása esetén a Beszerzési Utasítás 2. mellékletének aláírásáért és az abban foglaltaknak való 

megfelelésért. 

6. A beszerzések kezdeményezése

 27. Beszerzési igény felmerülésekor az  önálló szervezeti egység a  Gazdálkodási intézkedés 52. pontjában foglaltak 
figyelembevételével eszközigényét, illetve az  eszközök meghibásodása esetén azok javítására vonatkozó igényét 
a Gazdálkodási intézkedés 5. melléklete szerinti szolgálati jegyen, szolgáltatásra vonatkozó igényét a Referatúra által 
pénzügyileg ellenjegyzett kezdeményező irat megküldésével jelzi az ajánlatkérőnek.   

 28. Az  önálló szervezeti egység a  kezdeményező irat összeállítása során a  Gazdálkodási intézkedés 21-33. pontjában 
foglaltak alapján tünteti fel a döntéshozó személyét.  

7. A beszerzések engedélyeztetésének folyamata

 29. A beszerzés kezdeményezése a kezdeményező által a kezdeményező irat összeállításával, annak és csatolmányainak 
a Referatúra részére történő megküldésével indul úgy, hogy 
a) a SzéBT-vel, illetve éBT-vel megegyezően indítani tervezett beszerzés esetén a kezdeményező iraton fel kell 

tüntetni a beszerzés jóváhagyott SzéBT, illetve éBT azonosítóját,
b) a  SzéBT-ben, illetve az  éBT-ben tervezettnél magasabb összeggel kezdeményezett beszerzést 

a kezdeményező iraton „SzéBT módosított”, illetve „éBT módosított” jelöléssel kell ellátni,
c) a SzéBT-ben, illetve az éBT-ben nem szereplő beszerzést a kezdeményező iraton „terven felüli” jelöléssel kell 

ellátni.
 30. A Referatúra a kezdeményező irat átvételét követő 5 munkanapon belül végrehajtja a beszerzési eljárás pénzügyi 

fedezetének vizsgálatát, és a pénzügyileg ellenjegyzett kezdeményező iratot átadja a Hm GTSzF részére.  
 31. A  Hm GTSzF az  iratok és nyomtatványok hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül megvizsgálja 

a  javasolt beszerzés tárgyát, tartalmát, előzményeit, ennek során kiemelt figyelmet fordít annak meghatározására, 
hogy a beszerzési tárgy a központosított beszerzés hatálya alá tartozik-e. A felülvizsgálat kiterjed továbbá
a) a beszerzési igény jóváhagyott SzéBT-vel való összevetésére,
b) a beszerzés jogalapjának megállapítására,
c) a gazdaságossági szempontok figyelembevételére, 
d) a beszerzés időszükségletének felmérésére és
e) a Kbt. 19. §-ában foglalt tilalom érvényesítésére. 
Amennyiben a kezdeményező iratban pontatlanságot állapít meg, a Hm GTSzF szakmai álláspontjáról tájékoztatja 
a kezdeményezőt.

 32. A Hm GTSzF a felülvizsgált iratokat, ha a beszerzés  
a) a  29. pont a) alpontja hatálya alá tartozik és az  önálló szervezeti egység vezetője jogosult 

a kötelezettségvállalásra, megküldi az ajánlatkérő részére,
b) a  29. pont a) alpontja hatálya alá tartozik és az  önálló szervezeti egység vezetője nem jogosult 

a  kötelezettségvállalásra, a  Hm Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály (a  továbbiakban: Hm KGKF) 
útján kötelezettségvállalás céljából felterjeszti a döntéshozó részére,

c) a  29. pont b) vagy c) alpontja hatálya alá tartozik, a  Hm KGKF útján felterjeszti a  döntéshozó részére 
engedélyezésre, szükség szerint kötelezettségvállalásra.

 33. A  Hm GTSzF a  döntéshozó által aláírt, a  Gazdálkodási intézkedés 1. melléklete szerinti kezdeményező irat esetén 
a beszerzési igényt bejelenti az adott központi beszerző szervezet részére, vagy azt megküldi az ajánlatkérő részére.

 34. A Hm GTSzF a döntéshozó által aláírt, a Beszerzési Utasítás 1. melléklete szerinti kezdeményező irat esetén 
a) azt a pénzügyi ellenjegyzés végrehajtása érdekében megküldi a Hm vGH részére,
b) a Beszerzési Utasítás 19. § (2) és (3) bekezdésében foglalt beszerzés esetén a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott 

kezdeményező iratot a  Hm Gazdálkodási Ügyekért Felelős Államtitkári Főtanácsos útján engedélyezésre 
felterjeszti a Hm KÁT részére,

c) az irat visszaérkezését követően 
ca) a beszerzési igényt bejelenti az adott központi beszerző szervezet részére, vagy
cb) a  jóváhagyott és ellenjegyzett kezdeményező iratot megküldi ajánlatkérő részére a  beszerzés 

lefolytatása vagy a Hm vGH megbízása érdekében.
 35. A kezdeményező együttműködik a 33. és 34. pontban foglaltak végrehajtásában.
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8. A beszerzések lefolytatásának szabályai 

 36.  Az  ajánlatkérő vezetője a  jóváhagyott kezdeményező irat alapján dönt beszerzési koordinátor kijelöléséről vagy 
beszerzési bizottság létrehozásáról.

 37.  Beszerzési bizottság létrehozására az ajánlatkérő vezetőjének döntése nyomán alakuló ülés megtartásával kerül sor, 
amelyen fel kell tárni a  beszerzési dokumentumok előkészítéséhez szükséges adatokat, információkat és minden 
lényeges körülményt.

 38.  A beszerzési bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a beszerzés tárgya szerinti szakmai, beszerzési, jogi 
és pénzügyi szakértelemmel. A beszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező tagot a kezdeményező, 
a pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot a Referatúra vezetője jelöli ki. A beszerzési és a  jogi szakértelemmel 
rendelkező tagot, valamint az  általa delegált tagok közül a  beszerzési bizottság elnökét az  ajánlatkérő vezetője 
jelöli ki. A beszerzési és jogi szakértelem az ajánlatkérő vezetőjének döntése alapján biztosítható egy bizottsági tag 
delegálásával is. Az  igazgatóság igazgatója beszerzési jogi szakértő biztosítására felkérheti a  Hm JF 
főosztályvezetőjét.

 39.  A beszerzési bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
 40.  Ha a beszerzés a vBÜR 1. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, 

a) a  beszerzési igény bejelentését a  Hm GTSzF hajtja végre, és ha azt a  vBÜ saját hatáskörben történő 
lefolytatásra visszaadta, a  beszerzés becsült értékének függvényében a  Hm GTSzF a  jóváhagyott 
kezdeményező iratot átadja az ajánlatkérő részére az eljárás lefolytatására vagy a Hm vGH megbízására,

b) a  beszerzési igény vBÜ részére történt bejelentését követően, ha hiánypótlás, vagy átdolgozás válik 
szükségessé, akkor arról a Hm GTSzF soron kívül értesíti a kezdeményezőt, aki köteles 2 munkanapon belül 
a vBÜ részére adandó választ előkészíteni és a Hm GTSzF részére megküldeni, amelyet a Hm GTSzF határidőn 
belül továbbít a vBÜ részére.

 41.  Ha a beszerzés a dKÜR hatálya alá tartozik, 
a) a beszerzési igény bejelentését a Hm GTSzF hajtja végre,
b) a  beszerzési igény dKÜ részére történt bejelentését követően, amennyiben hiánypótlás, vagy átdolgozás 

válik szükségessé, úgy arról a  Hm GTSzF soron kívül értesíti a  kezdeményezőt, aki köteles 2 munkanapon 
belül a  dKÜ részére adandó választ előkészíteni és a  Hm GTSzF részére megküldeni, amelyet a  Hm GTSzF 
határidőn belül továbbít a dKÜ részére.

 42.  Ha a  dKÜ a  beszerzést saját hatáskörben történő lefolytatásra visszaadja, akkor a  Hm GTSzF a  beszerzés becsült 
értékének függvényében a kezdeményező iratot megküldi az ajánlatkérő részére
a) keretmegállapodás esetén a beszerzés végrehajtására vagy a Hm vGH megbízására,
b) keretmegállapodás hiányában, ha a  dKÜ a  beszerzést saját hatáskörben történő lefolytatásra visszaadja, 

akkor a  beszerzés becsült értéke függvényében az  ajánlatkérő a  beszerzést végrehajtja vagy a  Hm GTSzF 
a beszerzést a 40. pont szerint a vBÜ részére bejelenti.

 43.  Ha a beszerzés az nKoHR hatálya alá tartozik, 
a) a beszerzési igény bejelentését a Hm GTSzF végzi,
b) a  beszerzési igény nKoH részére történt bejelentését követően, amennyiben hiánypótlás, vagy átdolgozás 

válik szükségessé, úgy arról a  Hm GTSzF soron kívül értesíti a  kezdeményezőt, aki köteles 2 munkanapon 
belül az nKoH részére adandó választ előkészíteni és a Hm GTSzF részére megküldeni, amelyet a Hm GTSzF 
határidőn belül továbbít az nKoH részére. 

 44.  Az nKoHR szerinti igénybejelentés esetén, 
a) ha van hatályos keretmegállapodás és az  nKoH a  beszerzést saját hatáskörben történő lefolytatásra 

visszaadja, a  beszerzés becsült értékének függvényében a  Hm GTSzF a  jóváhagyott kezdeményező iratot 
átadja ajánlatkérő részére az eljárás lefolytatására vagy a Hm vGH megbízására,

b) ha nincs hatályos keretmegállapodás és az  nKoH a  beszerzést saját hatáskörben történő lefolytatásra 
visszaadja, úgy a  beszerzés becsült értéke függvényében az  ajánlatkérő a  beszerzést végrehajtja vagy 
kezdeményezi a Hm GTSzF-nél a beszerzés vBÜ felé történő bejelentését.

 45.  Ha a beszerzés a KeFR hatálya alá tartozik, a beszerzési igény bejelentését a Hm GTSzF végzi.
 46.  Ha a KeF

a) hatályos keretmegállapodással rendelkezik, és a beszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt
aa) nem éri el, a beszerzés végrehajtását az igazgatóság végzi,
ab) eléri vagy meghaladja, az  igazgatóság köteles megbízni a  beszerzési eljárás lefolytatására 

a Hm vGH-t,
b) hatályos keretmegállapodással nem rendelkezik, úgy a  beszerzés becsült értéke függvényében 

az  igazgatóság a  beszerzést végrehajtja vagy kezdeményezi a  Hm GTSzF-nél a  beszerzés vBÜ felé történő 
bejelentését.

 47.  A Hm vGH a 40., 42., 44. és 46.  pont szerinti megbízása esetén ajánlatkérő nevében eljáró szervezetként jár el.
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 48.  Az igazgatóság a vBÜ által saját hatáskörben történő lefolytatásra visszaadott beszerzések esetében jogosult a Kbt. 
111. § j) pontjával összhangban a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és 
a  rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások 
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (iii. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 
a beszerzési igényeket bejelenteni a Központi ellátó Szerv részére. 

9. A nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzések rendje

 49.  A  nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzéseket, valamint a  Beszerzési Utasítás 2. § 
5.  pont c) alpontja szerinti beszerzéseket a  Beszerzési Utasítás 39-46. §-a szerinti szabályok és az  intézkedésben 
foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.

 50.  Az ajánlati felhívás kidolgozása során a Beszerzési Utasítás 42. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni azzal, hogy 
a) a műszaki-szakmai, a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket, a hiánypótlás lehetőségét, módját, 

a  tárgyalás tartásának lehetőségét, valamint az  ajánlati kötöttség időtartamát minden esetben meg kell 
határozni,

b) a Beszerzési Utasítás 42. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti tartalmat a szerződéstervezet csatolásával kell 
meghatározni.

 51.  Az  ajánlati felhívásban fel kell hívni az  ajánlattevő figyelmét, hogy az  ajánlatot tartalmazó borítékon – ha nem 
elektronikus úton kerül benyújtásra – mindenképpen szerepeltetni kell 
a) beszerzési koordinátor esetén a „Kizárólag a kijelölt ügyintéző által bontható!”,
b) beszerzési bizottság kijelölése esetén a  „Kizárólag bizottságilag bontható!” megjegyzést és a  beszerzés 

tárgykörének megnevezését. 
 52.  Az ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlati 

felhívásnak megfelelő ajánlat elkészítésére és benyújtására. Az  ajánlattételi határidőre vonatkozó javaslatot 
a kezdeményezővel egyeztetve az ajánlatkérő vezetője hagyja jóvá.

 53.  Az  ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő – indokolt esetben – maximum két alkalommal 
meghosszabbítható – ide nem értve az  57. pont szerinti esetet –, melyről az  eredeti határidő lejárta előtt 
az  ajánlattevőket egyidejűleg írásban tájékoztatni kell. Az  ajánlattételi határidő meghosszabbítására a  kijelölt 
koordinátor vagy a beszerzési bizottság vezetője – a kezdeményező vezetőjével történt egyeztetést követően – tesz 
javaslatot. A  javaslatban fel kell tárni azokat a  körülményeket, amelyek a  hosszabbítást indokolttá teszik. 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására vonatkozó javaslatot az ajánlatkérő vezetője hagyja jóvá.

 54.  Az ajánlattételi határidő lejártának az ajánlati felhívásban szereplőnél rövidebb határidőben történő megállapítására 
nincs lehetőség. 

 55.  Ha az  ajánlattevő az  ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kér, 
a  tájékoztatást legkésőbb az  ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napig kell megadni. Amennyiben ajánlattevő 
az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napot követően kér kiegészítő tájékoztatást, akkor ajánlatkérő nem köteles 
azt megválaszolni, abban az  esetben, ha ezt az  ajánlati felhívásban rögzítette. Ha az  ajánlati felhívás nem 
tartalmazza a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírást, akkor az ajánlatkérőnek intézkednie kell az ajánlattételi 
határidő módosítására és a kiegészítő tájékoztatás megadására. 

 56.  A  kiegészítő tájékoztatást úgy kell teljesíteni, hogy annak teljes tartalmát valamennyi ajánlattevő számára 
hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, aki az  eljárás iránti 
érdeklődését az  ajánlatkérőnél jelezte. A  tájékoztatás nem eredményezheti az  ajánlati felhívásban foglaltak 
módosítását.

 57.  Az  ajánlatkérő vezetője az  ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az  ajánlati felhívásban meghatározott 
feltételeket, ebben az  esetben – ha az  ajánlattételi határidőből hátralévő idő kevesebb, mint 2 munkanap – 
új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. Az új határidő megállapítását a beszerzési koordinátor vagy a beszerzési 
bizottság elnöke kezdeményezi az ajánlatkérő vezetőjénél.

 58.  Az  ajánlatkérő az  ajánlati felhívást az  ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amelyről soron kívül 
az ajánlattevőket egyidejűleg írásban tájékoztatni kell. 

 59.  Az  ajánlatok érkeztetésére vonatkozóan a  magyar Honvédség egységes iratkezelési Szabályzata előírásait kell 
alkalmazni.

 60.  A  beérkezett ajánlatok bontását a  beszerzési koordinátor vagy a  beszerzési bizottság hajtja végre. Az  ajánlatokat 
tartalmazó iratok bontását az  ajánlati felhívásban meghatározott, az  ajánlattételi határidő lejártával egybeeső 
időpontban kell megkezdeni. A  bontás mindaddig tart, amíg a  határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül. Az  ajánlatok bontása, az  ajánlati felhívásban meghatározott formai és az  alkalmassági 
igazolások mennyiségi szempontból történő előzetes vizsgálata a  beszerzési koordinátor vagy a  beszerzési 
bizottság feladata. Az ajánlatok bontásáról külön jegyzőkönyv készül.
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 61.  Az ajánlatok értékelését a beszerzési koordinátor vagy a beszerzési bizottság az ajánlati felhívásban meghatározott 
szempontok és módszer szerint végzi, amelyről jegyzőkönyvet készít.

 62.  Ha az  ajánlatok értékelése során nyilvánvaló számítási hiba merül fel, a  Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti eljárás 
az irányadó. 

 63.  A beszerzési eljárás során az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítható a lehetőség az igazolások, 
nyilatkozatok, illetve az  ajánlati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumok utólagos pótlására, illetve 
a  hiányosságok orvoslására. A  hiánypótlási felhívás megküldését a  beszerzési koordinátor vagy a  beszerzési 
bizottság vezetője kezdeményezi az ajánlatkérő vezetőjénél.

 64.  Az ajánlatok azonos teljesítési feltételei vagy az értékelési szempontok szerinti azonos pontozási eredmény esetén 
a nyertes ajánlattevőt tárgyalás útján kell kiválasztani. A beszerzési koordinátor vagy a beszerzési bizottság tagjainak 
a  tárgyalásokra történő felkészüléséért és a  tárgyalás levezetéséért a  beszerzési koordinátor vagy a  beszerzési 
bizottság elnöke felel.

 65.  minden tárgyalási fordulóról tárgyalási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek. 
A jegyzőkönyv egy példányát a tárgyaláson részt vevő ajánlattevő részére át kell adni.

 66.  Több tárgyalási forduló esetén az utolsó tárgyalási fordulón az ajánlatkérő vezetője kéri fel az ajánlattevőt a végső 
ajánlat benyújtására. A  végső ajánlat benyújtásának határidejét, az  ajánlati felhívás figyelembevételével, 
a  kezdeményezővel egyeztetve az  ajánlatkérő vezetője határozza meg. A  végleges ajánlatok fogadása, bontása, 
elbírálása megegyezik a tárgyalás tartása nélküli eljárás menetével.

 67.  Ha a  várható költségkihatás a  beérkezett ajánlatok elbírálásakor meghaladja a  rendelkezésre álló költségvetési 
fedezetet, a  Beszerzési Utasítás 8. melléklete szerinti, a  kezdeményező által előkészített, a  döntéshozó által aláírt, 
a Referatúra által ellenjegyzett „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésű nyomtatvány szerint igazolt fedezet alapján 
hirdethető ki az  eredmény. Ha a  megnövekedett költségkihatás folytán a  beszerzés értéke eléri vagy meghaladja 
a  nemzeti közbeszerzési értékhatárt, úgy az  ajánlatkérőnek a  Beszerzési Utasítás és a  vonatkozó jogszabályok 
szabályai szerint kell eljárnia.

 68.  A beszerzési koordinátor vagy a beszerzési bizottság az ajánlatok bírálatát, értékelését követően döntési javaslatot 
fogalmaz meg a nyertes ajánlattevő személyére és az eljárás kimenetelére vonatkozóan a döntéshozó számára.

 69.  Az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről – a beszerzési koordinátor vagy 
bírálóbizottság által készített döntési javaslat figyelembevételével a döntéshozó dönt.

 70.  A döntést követően 8 napon belül az eljárás eredményéről tájékoztatni kell az ajánlatot tevő gazdasági szereplőket.
 71.  A Beszerzési Utasítás 44. § (2) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén, ha a költségvetési fedezet rendelkezésre 

áll és az igény továbbra is fennáll, a kezdeményező intézkedhet az ajánlatkérő felé új eljárás lefolytatása érdekében.
 72.  eredményes beszerzési eljárás esetén az  ajánlatkérő a  szerződést a  döntés meghozatalát követő 3 munkanapon 

belül megküldi a Hm JF részére a jogi ellenőrzés és záradékolás céljából, majd pénzügyi ellenjegyzésre a Referatúra 
részére. A  Referatúra a  szerződéstervezetet 2 munkanapon belül pénzügyi ellenjegyzési záradékkal látja el, 
és megküldi azt a Hm JF részére. ezt követően a Hm JF a szerződést a döntéshozó részére haladéktalanul aláírásra 
átadja.

 73.  A döntéshozó a szerződést annak aláírását követően az ajánlatkérő részére visszaküldi.
 74.  A  szerződésnek a  szerződő féllel történő aláíratásáról, az  aláírt szerződések egyes példányainak a  szerződésben 

megjelölt személyeknek, illetve szervezeti egységeknek történő megküldéséről a  beszerzési koordinátor vagy 
beszerzési bizottság elnöke gondoskodik.

 75.  A  szerződést legalább négy példányban kell elkészíteni, melyből egy a  nyertes ajánlattevőként szerződő felet, 
egy  a  Referatúrát, egy a  Hm JF-et, egy pedig az  irattárat illeti meg. A  kezdeményező részére – igény esetén – 
az ajánlatkérő másolati példányt biztosít.

 76.  A szerződés a felek által csak a pénzügyi ellenjegyzést, jogi záradékolást, a döntéshozó és az ellenjegyző aláírását, 
valamint a  rendelkezésre álló előirányzat-keret igazolását tartalmazó ellenjegyzési tanúsítvány megfelelő számú 
példányának visszaérkezését követően írható alá.

 77.   A felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat 
tartalma alapján meghatározott részét, ha az a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható 
ok következtében – beállott körülmény miatt valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. egyebekben 
a szerződésmódosításra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 78.  A  szerződésben foglalt kötelezettségeket a  beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek 
a szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

 79.  A  minisztérium által megkötött szerződésekhez kapcsolódó számlákat, valamint azoknak a  szerződéseknek 
a  számláit, ahol a  minisztérium költségviselőként van jelen, a  Honvédelmi minisztérium nevére, címére, valamint 
adószámára – 1055  Budapest, Balaton utca 7–11., 15701051-2-51 – kell kiállítani. A  számlákkal kapcsolatos 
ügyintézés a Gazdálkodási intézkedés bizonylatkezelési előírásai alapján történik.

 80.  A  szerződésben rögzíteni kell a  teljesítés módját és határidejét. A  kezdeményező köteles figyelemmel kísérni és 
ellenőrizni a  beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítését, ennek keretében köteles 
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gondoskodni a  minisztériumot terhelő, szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről, valamint köteles 
az esetleges teljesítési akadályról, szerződésszegésről a Hm JF-et értesíteni.

 81.  A teljesítés dokumentálásának módját úgy kell meghatározni, hogy a későbbiekben egyértelműen megállapítható 
legyen, hogy a teljesítés mikor és hogyan történt meg.

 82.  A kezdeményező az árubeszerzés teljesítésről minden esetben jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben a teljesítés 
elfogadhatóságáról nyilatkozni kell. A  jegyzőkönyvet a  szerződő felek, illetve képviselőik aláírásukkal hitelesítik. 
Részteljesítés esetén is az e pontban foglaltak az irányadók.

 83.  A beszerzés szerződésszerű teljesítését a Gazdálkodási intézkedés 31-35. pontja szerint kell igazolni.
 84.  A nettó kétmillió forintot el nem érő értékű beszerzések közül a 16. pont a) alpontja szerinti beszerzéseket a Hm JF, 

a 16. pont b) alpontja szerinti beszerzéseket az igazgatóság folytatja le a Beszerzési Utasítás 39-46. §-ában, valamint 
a 48–82. pontban foglalt szabályok figyelembevételével.

 85.  Ha a beszerzés tárgya nem tartozik a központosított beszerzés hatálya alá, és értéke nem éri el a nettó kettő millió 
forintot, beszerzési eljárás lefolytatása helyett a kezdeményező megrendeléssel is élhet.

 86.  A  85. pont szerinti megrendelés esetén a  kezdeményező a  megrendelés tervezetét két példányban, valamint 
a  kezdeményező iratot egy példányban a  29-35. pontban foglaltak szerint köteles előzetes jóváhagyásra 
felterjeszteni a döntéshozó részére. 

 87.  A megrendelésen fel kell tüntetni legalább
a)  a megrendelő és a megrendelést teljesítő partner (a továbbiakban: partner) azonosítására alkalmas adatokat, 

így különösen nevét vagy elnevezését, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, 
amennyiben rendelkezik vele, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, képviselőjének vagy 
kapcsolattartójának nevét,

b)  a  megrendelés tárgyát a  teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek a  lehetőségek szerinti 
legrészletesebb feltüntetésével, meghatározásával, CPv-kódonként megjelenítve azokat,

c)  a teljesítés határidejét,
d)  az  egységárat, a  nettó és a  bruttó díjat és a  fizetési feltételeket, valamint a  megrendelést biztosító 

mellékkötelezettségeket,
e)  az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xii. 31.) Korm. rendelet 50. §  

(1) és (1a) bekezdésében meghatározott adatokat és
f )  a teljesítésigazoló nevét és beosztását.

 88.  A megrendelést – a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az előzetes jóváhagyást követően – a kezdeményezőnek kell 
aláírnia. A  partner által megküldött, a  megrendelés befogadásáról szóló írásbeli visszaigazolást a  megrendelés 
irattári példányához kell csatolni.

 89.  Ha a megrendelés a partner által meghatározott formanyomtatvánnyal valósul meg, a 87. pontban meghatározott 
tartalmi elemeket – ha a formanyomtatvány nem tartalmazza – a kezdeményező iraton szükséges feltüntetni.

 90.  A Referatúra havi rendszerességgel, minden tárgyhót követő hónap 15. napjáig a Hm GTSzF részére tájékoztatást 
nyújt a tárgyhó utolsó napjáig nyilvántartásba vett megrendelésekről, amelyben feltünteti a megrendelések tárgyát, 
CPv-kódját, értékét és időpontját.

 91.  A  Hm GTSzF a  90. pontban foglalt adatszolgáltatás alapján megvizsgálja a  megrendelések Kbt. 19. §-ában 
foglaltakkal való összhangját, és – a  törvényben foglalt feltételek fennállása esetén – megállapítja a  jövőbeni 
megrendeléseket érintő közbeszerzési kötelezettséget.

 92.  Ha a  Hm GTSzF megítélése szerint közbeszerzési kötelezettség áll fenn, úgy arról tájékoztatja a  kezdeményezőt. 
Az adott tárgyban a soron következő kötelezettségvállalásra kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
kerülhet sor.

10. A központosított beszerzések különös szabályai

 93.  A  központosított közbeszerzések körébe tartozó keretmegállapodásos eljárás második részének (a  továbbiakban: 
keretmegállapodásos eljárás) lebonyolítása során a  29-48. pontban foglaltaknak megfelelően kell eljárni, a  Kbt., 
valamint a Beszerzési Utasítás 28-38. §-ában foglaltak figyelembevételével, az ezen alcímben foglalt eltérésekkel.

 94.  A keretmegállapodásos eljárásra irányuló beszerzések kezdeményezése során a kezdeményező megvizsgálja, hogy 
a központosított beszerzési eljárás hatálya alá tartozó termék, illetve szolgáltatás tekintetében a központi beszerző 
szervezet rendelkezik-e keretmegállapodással, és amennyiben igen, a  beszerzés kezdeményező iratain rögzíti 
a keretmegállapodás számát.

 95.  A  kezdeményező meghatározza a  beszerzési igényt, amelynek során a  központi beszerző szervezet honlapjáról 
kiválasztja az  igényeinek megfelelő terméket vagy szolgáltatást, a  kezdeményező iraton rögzíti, a  kiválasztott 
termékek cikkszámait és a beszerzendő mennyiséget, valamint elkészíti a műszaki leírást. 

 96.  Közvetlen megrendelés esetén az ajánlatkérő a megrendelés lefolytatását megelőzően a papíralapú írásbeli egyedi 
megrendelőt megküldi a  Hm JF részére a  jogi ellenőrzés és záradékolás céljából, majd pénzügyi ellenjegyzésre 
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a  Referatúra részére. A  Referatúra a  megrendelőt 2 munkanapon belül pénzügyi ellenjegyzési záradékkal látja el, 
és megküldi azt a Hm JF részére. ezt követően a Hm JF a megrendelőt a döntéshozó részére haladéktalanul aláírásra 
átadja. Az egyedi megrendelés központosított közbeszerzési portálon történő rögzítése kizárólag a döntéshozó által 
aláírt megrendelő alapján történhet.

 97.  A  96. pont alapján a  megrendelési igény bejelentésére a  Hm GTSzF, a  közvetlen megrendelés lefolytatására 
az ajánlatkérő jogosult.

 98.  A  megrendelés elfogadásáról a  központi beszerző szervezet portálján keresztül megküldött visszaigazolást 
az ajánlatkérő kinyomtatja, és a beszerzés dokumentumaihoz csatolja.

11. In house megállapodások megkötése 

 99.  in house megállapodások megkötésére irányuló szándék esetén a  beszerzési eljárást a  Hm JF folytatja le 
a Hm vagyonfelügyeleti Főosztállyal (a továbbiakban: Hm vFF) együttműködésben.

 100.  A  Hm vFF az  in house megállapodások megalapozott előkészítése érdekében adatot szolgáltat a  Hm JF részére 
a  magyar Állam tulajdonába és a  miniszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaság 
(a továbbiakban: Hm GT) aktuális kapacitásáról és képességéről.

 101.  Ha a  vBÜ a  40. pont a) alpontjában foglaltak szerint a  beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatás 
céljából visszaadja, vagy az a vBÜR 1. § (1a) bekezdése szerinti kivételi körbe esik, a Hm JF az in house megállapodás 
tervezetét – a Hm vFF útján – előkészíti.

 102.  A Hm JF lefolytatja az in house megállapodás feltételeinek kialakítására irányuló tárgyalásokat a Hm GT-vel, szükség 
szerint bevonva más honvédelmi szervezeteket.

 103.  A Hm GT ajánlata csak akkor vehető figyelembe, ha az ajánlatadással egyidejűleg nyilatkozik, hogy
a) a  szerződéskötést követően az  adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a 

a Xiii. Honvédelmi minisztérium fejezet költségvetési szerveivel kötendő szerződések teljesítéséből származik, 
továbbá

b) a teljesítéshez szükséges feltételek rendelkezésére állnak és késedelem nélkül képes a teljesítésre.
 104.  A Hm JF a Hm GT-vel folytatott tárgyalások lezárását követően a megállapodás tervezetét felterjeszti a Hm jogi és 

igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának aláírásra.

12. A beszerzési eljárások dokumentálási rendje, nyilvántartások vezetése

 105.  A beszerzési eljárás során keletkezett minden iratot egy, az eljárásra felfektetett elektronikus ügyiratban vagy papír 
alapú gyűjtőíven kell nyilvántartásba venni, melynek tartalmát a  szerződés teljesítésétől számított ötödik év 
december 31-éig, vagy ha a jótállás, garancia időtartama, vagy egyéb okok indokolttá teszik, ennél hosszabb ideig 
meg kell őrizni.

 106.  A beszerzéssel kapcsolatos minden iratot az adott beszerzéssel kapcsolatosan felfektetett elektronikus ügyiratban 
vagy papír alapú gyűjtőíven kell nyilvántartani akkor is, ha annak intézésével nem ugyanaz a  személy került 
megbízásra.

 107.  A  minisztérium előirányzataiból kezdeményezett beszerzések adatait a  Hm intraneten kialakított Hm beszerzések 
nyilvántartásában kell vezetni. A  Hm beszerzések nyilvántartásának vezetéséért a  Hm GTSzF, a  szerződéskötéssel 
záruló beszerzések esetében a szerződések nyilvántartásának vezetéséért és a szerződések elektronikus feltöltéséért 
a Hm JF felelős. 

13. Záró rendelkezések

 108.  ez  az  intézkedés az  aláírását követő 3. napon lép hatályba és rendelkezéseit a  folyamatban lévő beszerzésekre is 
alkalmazni kell.

 109.  Hatályát veszti a Honvédelmi minisztérium, mint intézmény beszerzési szabályzatáról szóló 10/2019. (HK 8.) Hm KÁT 
intézkedés.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 207/2022. (HK 5.) MH PK határozata  
alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről*

* A határozatot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 202/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló  
577/2021. MH PK intézkedés módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 208/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 210/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról****

**** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség parancsnokának 217/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség környezetvédelmi tevékenységének szervezeti és eljárási rendjéről szóló  
299/2020. MH PK intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 224/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 238/2022. (HK 5.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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Szervezeti hírek, információk

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának pályázati felhívása  
a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 1. 
A pályázatot közvetlenül a Hm Személyügyi Főosztály főosztályvezetőjének, Hermann mária Judit részére címezve, 
zárt borítékban, „Pályázat – Hm neF” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (Hm Személyügyi Főosztály, 
1885 Budapest Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről 
a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a továbbiakban: vhr.) 39. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra, egyidejűleg, 
a  Hjt. 58/e. § (1) bekezdése alapján, a  szolgálat érdekében kerül kirendelésre szolgálatteljesítésre a  miniszter által 
vezetett minisztériumba.
A  vhr. 57/A.  § (1) bekezdése szerinti kirendelés során, az  állomány Hm-be tervezett tagját a  Hm KÁT 
kezdeményezésére az mH PK rendeli ki. Ha a Hm KÁT és az mH PK között nincs egyetértés, akkor a miniszter dönt 
a kirendelésről vagy annak elutasításáról.
A pályázat elnyerése esetén, a Hjt. 91. §-ában meghatározottak szerint, az állomány tagja a beosztásba helyezéstől 
számított 1 éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
dr. Szatmári lászló ezredes, Hm nemzetközi együttműködési Főosztály, osztályvezető, Hm telefon: 02-2-21-097, 
e-mail: szatmari.laszlo@hm.gov.hu 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

mailto:szatmari.laszlo@hm.gov.hu
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A beosztás megnevezése: 
Hm nemzetközi együttműködési Főosztály, Kétoldalú együttműködési osztály, kiemelt főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
előírt iskolai végzettség:  egyetem 
illetménykategória:  iii/15
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 01de14ezRAK
Pozícióazonosító kód:  11878735
ÁnyR azonosító szám:  S-002196
nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai mesterfokozatú mSc (egyetemi szintű katonai) vagy polgári mesterfokozatú mSc/ma (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– magas szintű általános katonai ismeretek, külszolgálat során, preferáltan nemzetközi szervezetben szerzett 

tapasztalat.
– Angol STAnAG 3.3.3.3. szintű, illetve magas szintű francia, német vagy orosz nyelvismeret.
– msWord, msexcel, msPowerPoint szoftverek gyakorlott használata és ismerete.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: jó kommunikációs készség, szakmailag precíz fogalmazási és 

jó  helyesírási készség, pontosság, megbízhatóság, szervezőkészség, problémamegoldó képesség, 
felelősségtudat, munkavégzési önállóság, stressztűrő képesség, jó teherbírás, vezetői munka hatékony segítése, 
részfeladatok koordinálása.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A  Hm és az  mH kétoldalú katonai kapcsolatainak tervezése, szervezése, koordinálása az  osztályvezető által 

meghatározott országokkal.
– Közreműködés a  Kétoldalú nemzetközi együttműködési Terv (KneT) előkészítésében az  illetékességét érintő 

relációk – a  beérkező javaslatok elemzése, összegzése, véleményezése, azok külföldi partnerekkel történő 
egyeztetése – vonatkozásában.

– A  referens illetékességébe tartozó országok vonatkozásában a  kétoldalú katonai együttműködési programok 
projektszemléletű kezelése: a  KneT-ben jóváhagyott rendezvények végrehajtásának folyamatos nyomon 
követése, a  végrehajtott programokról beérkező jelentések elemzése, értékelése, a  jelentések szükség szerint 
további köröztetése és tárolása.

– Szakterülete vonatkozásában a  felső szintű vezetők külföldi partnereikkel történő találkozóinak, tárgyalásainak 
tervezése, szervezése, előkészítése.

– Az  osztály felelősségi körébe tartozó kétoldalú nemzetközi katonai kapcsolatokról, illetve együttműködésről 
értékelő, elemző tájékoztatók, háttéranyagok kidolgozása és naprakészen tartása.

– Tárcaközi koordináció megvalósítása az  osztály feladatkörébe tartozó kérdésekről, a  nemzetközi tevékenységet 
folytató más minisztériumok és országos hatáskörű szervek érintett szervezeteivel.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi minisztérium, cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11., tel.: +36-1-474-1100, 
 honlap: www.kormany.hu, e-mail: adatvedelem@hm.gov.hu, 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Ujfaludi zoltán ezredes, tel.: +36-30-815-0368, 
 Hm tel.: 02-2-27-804, e-mail: zoltan.ujfaludi@hm.gov.hu

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

http://www.kormany.hu
mailto:adatvedelem@hm.gov.hu
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b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 18.
A  pályázatot közvetlenül az  mHP Személyzeti Csoportfőnökség (a  továbbiakban: mHP SzCSF) megbízott 
csoportfőnökének, Kozmér istván ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – mHP HdmCSF” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (mHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1134 Budapest, lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCv.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmények alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is. 

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik 
írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Korcsák Tibor alezredes, mHP HdmCSF, műveletvezető Főnökség kiemelt főtiszt (főnökh.), Hm tel.: 02-34-4426.

A beosztás betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

http://www.naih.hu
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A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
Székesfehérvár, Alba Regia laktanya

1. A beosztás megnevezése: 
mH 43. nagysándor József Híradó és vezetéstámogató ezred vezetésbiztosító feladatokat végrehajtó állománya, 
mHP vezetésbiztosító Központ, mHP csoportfőnökségeihez tartozó beosztások, Hadműveleti Csoportfőnökség, 
műveletvezető Főnökség, helyzetnyilvántartó zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  törzszászlós
előírt iskolai végzettség:   középfokú
illetménykategória:   i/09
előmeneteli rend:   általános
munkaköri azonosító kód:  01He08ezUAA
Pozícióazonosító:  12000518
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
Szolgálatteljesítési idő:  folyamatos ügyeleti rendben (munkaidő keretben) ellátandó
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– nATo, eU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol STAnAnG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Technikai Riasztási Rendszer (TRR), az  egységes digitális Rádióendszer (edR), az  Automatikus Járműkövető 

Rendszer (Avl) ismerete, számítástechnikai és kommunikációs eszközök kezelése.
– Jelentések, jelentkezések és ellenőrzések végrehajtása.
– ellenőrző jelcsoportok összeállítása, felterjesztése.
– médiákban elhangzó hírek figyelemmel kísérése, az  aktuális, meghatározott híranyagokról, jelentés 

az mH Központi Ügyelet váltásvezető részére.
– Riasztások, kiértesítések rendjének, és a tervek tartalmának ismerete.
– Részvétel a készenlétet fokozó feladatok elrendelésében és nyilvántartásában.
– Az mHP vezető beosztású személyek tartózkodási helyeinek és elérhetőségeinek nyilvántartása.
– elektronikus iratkezelő Rendszer (eiR) kezelése.
– Az  mHP Hadműveleti Csoportfőnökség által vezényelt mH Központi Ügyelet 24 órás szolgálatnál 

helyzetnyilvántartó zászlós feladatkör ellátása.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  parancsnok
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Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő
a) magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, mészáros lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 

honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: magyar Honvédség 
Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134 Budapest, lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, 
e-mail: mhp.szcsf@mil.hu

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, Hm tel.: 02-34-49-57, 
 e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

http://www.kormany.hu
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b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Magyar Honvédség parancsnokának pályázati felhívása  
az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 10.
A  pályázatot közvetlenül az  mHP Személyzeti Csoportfőnökség (a  továbbiakban: mHP SzCSF) megbízott 
csoportfőnökének, Kozmér istván ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – mHP HSz SzF” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (mHP Személyzeti Csoportfőnökség, 1134 Budapest, lehel u. 35–37.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCv.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmények alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is. 

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók és 
állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tóth lászló alezredes, mHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld), vezető kiemelt referens főtiszt, 
Hm tel.: 02-34-4311

A beosztások betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

http://www.naih.hu
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A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
Székesfehérvár, Alba Regia laktanya

1. A beosztás megnevezése: 
mH Parancsnoksága, mHP szemlélőségek, Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld), Haderőnemi iroda, főtiszt
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
előírt iskolai végzettség:   főiskola
illetménykategória:   iii/14
előmeneteli rend:   speciális
munkaköri azonosító kód:  04Ae13ezRKK
Pozícióazonosító:  12156492
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Katonai logisztikai egyetemi végzettség
– nATo, eU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– legalább 5 éves haditechnikai szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.
– Katonai szakanyaggal bővített nyelvvizsga.
– aloGiR felhasználói szintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Szemlélőség alárendelt katonai szervezeteinek vonatkozásában:

o a  haditechnika szakterülethez tartozó technikai eszközök teljes élettartam folyamatának tervezése és 
nyomon követése,

o javaslattétel ezen eszközök üzemeltetés-technikai feltételeinek meghatározására, ipari javítására, 
élettartamuk meghosszabbítására,

o részvétel az  eszközök rendszeresítésével, rendszerből történő kivonásával, értékesítésével és 
megsemmisítésével kapcsolatos döntések előkészítésében.

– A  hatályos rendelkezések és a  szárazföldi haderőnemi szemlélő intézkedései alapján az  alárendelt szervezetek 
haditechnikai eszközök biztosításával, fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok szervezése. Javaslattétel 
a készletképzés irányelveire.

– Szakterülete vonatkozásában a  haditechnikai fejlesztési programok megalapozott kialakításához szükséges 
műszaki elemzések végrehajtása, javaslat készítése a programok végrehajtási terveire.

– A szakterületét érintő fejlesztések során a megvalósítás haderőnemi feladatainak koordinálása, összehangolása, 
valamint kapcsolattartás a  szakági irányító, a  követelménytámasztó, a  leendő alkalmazó és a  megvalósítást 
végrehajtó szervezet között.

– A technikai eszközök, szakanyagok rendszerbeállításából a Szemlélőség alárendelt szervezeteire háruló feladatok 
végrehajtásának tervezése, szervezése, koordinálása és irányítása.

– elöljárói döntés alapján részvétel a Szemlélőség alárendelt katonai szervezeteinek szakmai, illetve készenlétének 
fenntartása és fokozása logisztikai ellenőrzésén.

2. A beosztás megnevezése: 
mH Parancsnoksága, mHP szemlélőségek, Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld), Haderőnemi iroda (szárazföld), 
beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:   középfokú
illetménykategória:   iii/07
előmeneteli rend:   speciális
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munkaköri azonosító kód:  04Ae06zzRzz
Pozícióazonosító:  12156507
nemzetbiztonsági ellenőrzés:  előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– legalább 5 éves logisztikai szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.
– nATo, eU nemzetközi együttműködési ismeretek.
– nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
– Angol alapfokú komplex vagy STAnAnG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
– aloGiR felhasználói szintű ismerete.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Szemlélőség alárendelt katonai szervezetek vonatkozásában a  logisztikai szakterületéhez tartozó technikai 

eszközök teljes élettartam folyamatának nyomon követése.
– A szakterületét érintő fejlesztések során a megvalósítás feladatainak nyilvántartása.
– A technikai eszközök, szakanyagok rendszerbeállításából a Szemlélőség alárendelt szervezeteire háruló feladatok 

végrehajtásának, valamint az új haditechnikai eszközök és anyagok kiadásának nyilvántartása.
– A Szemlélőség alárendelt katonai szervezetei logisztikai szakterület funkcionális területeiről szóló rendszeres és 

eseti beszámoló jelentések összeállítása, az alárendeltek részéről felterjesztett jelentések nyilvántartása.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő
a) magyar Honvédség Parancsnoksága, cím: 8000 Székesfehérvár, mészáros lázár utca 2., tel.: +36-22-542-811, 

honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: magyar Honvédség 
Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134 Budapest, lehel u. 35–37., tel.: +36-1-474-1111, 
e-mail: mhp.szcsf@mil.hu

b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Szücs Szabina őrnagy, Hm tel.: 02-34-49-57, e-mail: 
szeksziusneszucsszabina@mil.hu

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
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c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 
a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred ezredparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 15.
A  pályázatot közvetlenül az  mH 6. Sipos Gyula Területvédelmi ezred (a  továbbiakban: mH 6. Tve) 
ezredparancsnokának, Páli zoltán ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (mH 6. Sipos Gyula Területvédelmi ezred, 8000 Székesfehérvár, mészöly Géza utca 7.) kell benyújtani.
Pályázati benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti 
követelménynek való megfelelés kivételével, tekintettel arra, hogy a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCv.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 
28.  §-ában foglaltak alapján áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti 
követelmény alól.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatok a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik 
írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Csányi Henrik alezredes, mH 6. Tve, ezredparancsnok-helyettes, Hm telefon: 02-34/61-84
– Szunyogh Péter őrnagy, mH 6. Tve, személyügyi főnök, Hm telefon: 02-34/69-45, mobil: +36-30-439-5786

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

1. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 12. dula nándor Területvédelmi zászlóalj (Komárom-esztergom megye), 
Kiképző Század, századparancsnok
Rendszeresített rendfokozat:  százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/13
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 01oa12zzRKK
Pozícióazonosító:  11844889
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
2800 Tatabánya, Komáromi út 18.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Alegységparancsnoki területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Kiképzési területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Külszolgálaton bármilyen parancsnoki beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az alapvető feladatokon és az ellenőrzési kötelmeken túlmenően az alegység tevékenység tervezésének, az előírt 

alapokmányok szabályszerű vezetésének közvetlen irányítása.
– Az alegység napirend szerinti tevékenységének vezetése.

2. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 12. dula nándor Területvédelmi zászlóalj (Komárom-esztergom megye), 
Kiképző Század, századparancsnok-helyettes
Rendszeresített rendfokozat:  főhadnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/12
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 01ob11zzRKK
Pozícióazonosító:  11844914
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
2800 Tatabánya, Komáromi út 18.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Alegységparancsnoki területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Kiképzési területen szerzett szakmai tapasztalat
– Külszolgálaton bármilyen parancsnoki beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A század kiképzésének és mindennapi tevékenységének közvetlen felügyelete és ellenőrzése.
– Az alegység napirend szerinti tevékenységének vezetése.

3. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 12. dula nándor Területvédelmi zászlóalj (Komárom-esztergom megye), 
Kiképző Század, kiképző altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
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előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód: 01oe06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105493
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
2800 Tatabánya, Komáromi út 18.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Kiképzésben szerzett szakmai tapasztalat.
– Külszolgálaton szerzett szakmai tapasztalat 
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A század felkészítésének és kiképzésének az alegységparancsnok útmutatása szerinti tervezése, szervezése.
– Alegységszinten a kiképzési nyilvántartások vezetése, részvétel az ellenőrzési feladatok végrehajtásában.
– A kiképzési tapasztalatok gyűjtése, azok elemzése és intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.

4. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 12. dula nándor Területvédelmi zászlóalj (Komárom-esztergom megye), 
Kiképző Század, rajparancsnok
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  iv/07
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01oa06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105499
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
2800 Tatabánya, Komáromi út 18.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Kiképzésben szerzett szakmai tapasztalat.
– Külszolgálaton szerzett szakmai tapasztalat 
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  század felkészítésének és kiképzésének tervezése, szervezése az  alegységparancsnok és a  kiképző altiszt 

útmutatása szerint.
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– Alegységszinten a kiképző altiszttel együtt a kiképzési nyilvántartások vezetése, részvétel az ellenőrzési feladatok 
végrehajtásában.

– A kiképzési tapasztalatok gyűjtése, azok elemzése és intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.

5. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 17. Területvédelmi zászlóalj (Fejér megye), Törzs, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01He06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105471
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
8000 Székesfehérvár, mészöly Géza utca 7.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Hadműveleti területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Külszolgálaton hadműveleti beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  zászlóaljparancsnok feladatszabása alapján bedolgozások készítése a  parancsokba, intézkedésekbe, 

szabályozókba.
– A zászlóalj rendszeres és eseti jelentéseinek előkészítése.

6. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 17. Területvédelmi zászlóalj (Fejér megye), Törzs, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01oe06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105472
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
8000 Székesfehérvár, mészöly Géza utca 7.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
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Előnyt jelent:
– Kiképzési területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Törzs beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  zászlóaljparancsnok feladatszabása alapján a  zászlóalj kiképzésének szervezése, kiképzési okmányok 

elkészítése, nyilvántartások vezetése.

7. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 17. Területvédelmi zászlóalj (Fejér megye), Kiképző század, személyügyi 
altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód: 86Ce06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105479
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
8000 Székesfehérvár, mészöly Géza utca 7.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy adott beosztás ellátásához előírt, a kijelölt honvédelmi szervezet által 

végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Személyügyi beosztásokban szerzett szakmai tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az önkéntes tartalékos állomány ügyeinek szervezése, tervezése, ügyintézése.
– A  személyügyi nyilvántartási anyagok folyamatos, naprakész pontosítása, valamint a  hivatásos, szerződéses és 

önkéntes tartalékos állomány személyügyi kérdéseivel kapcsolatos feladatok végrehajtása.
– A zászlóalj állományának személyügyi anyagának kezelése.
– Analitikus és elektronikai nyilvántartás vezetése a zászlóalj állományáról.
– Közreműködés a Hm KGiR+ számítógépes személyügyi rendszer üzemeltetésében.

8. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 69. Horváth József Területvédelmi zászlóalj (Tolna megye), Törzs, beosztott 
altiszt
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01oe06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105457
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29–31.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Törzsbeosztásban vagy kiképzési szakterületen szerzett tapasztalat.
– magas szintű általános katonai ismeretek, külszolgálat során szerzett tapasztalat.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  kiképzés és a  különböző rendezvények éves, időszakos és havi terveinek elkészítése és a  végrehajtás 

megszervezése. A  zászlóalj működéséhez szükséges kiképzési információk folyamatos gyűjtése, értékelése és 
a szükséges javaslatok megtétele.

– oktató-módszertani foglalkozások, át- és továbbképzések tervezése, szervezése és végrehajtása.
– A személyi állomány fizikai felkészítésének és ellenőrzésének tervezése, szervezése.
– A zászlóaljtörzs kiképzési nyilvántartásainak vezetése, részvétel az ellenőrzési feladatok végrehajtásában.

9. A beosztás megnevezése: 
mH 6. Tve, Területvédelmi alegységek, 69. Horváth József Területvédelmi zászlóalj (Tolna megye), Kiképző Század, 
rajparancsnok
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  iv/07
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 01oa06zzRzz
Pozícióazonosító:  12105468
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
munkakör:   vezetői beosztás

A beosztás szolgálatteljesítési helye:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29–31.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Kiképző szakterületen szerzett tapasztalat.
– magas szintű általános katonai ismeretek, külszolgálat során szerzett tapasztalat.
– B kategóriás jogosítvány.
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A raj kiképzésének a századparancsnok, illetve a követelmények szerinti vezetése.
– A kiképzéshez szükséges eszközökről, anyagokról való gondoskodás. A kiképzési nyilvántartások vezetése.

  Páli Zoltán ezredes s. k.,
  ezredparancsnok
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Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi ezred, cím: 8000 Székesfehérvár, mészöly Géza u. 7., 
 tel.: +36-22-542-811/61-63, Hm tel.: 02-34-61-63 e-mail: mh.6.tve@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Simonné Sztolyka Alexandra főhadnagy, 
 Hm tel.: 02-34-61-63, e-mail: sztolyka.alexandra@mil.hu 

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik.
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

mailto:mh.6.tve@mil.hu
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b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred ezredparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  magyar Honvédség állományába tartozó hivatásos és szerződéses 
altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 3.
A  pályázatot közvetlenül az  mH 24. Bornemissza Gergely Felderítő ezred (a  továbbiakban: mH 24. BGFe) 
ezredparancsnokának, Hajnal istván ezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat – technikus altiszt” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (4027 debrecen, Füredi u. 59–63., 4015 debrecen Pf. 50) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatot a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázó és állományilletékes parancsnoka írásban 
tájékoztatást kap.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Hajnal istván ezredes, mH 24. BGFe, ezredparancsnok, tel.: +36-52-505-256, Hm tel.: 02-43-66-10
– Gebri máté zsolt főhadnagy, mH 24. BGFe, elektronikai Hadviselés Század, századparancsnok, Hm tel.: 02-43-66-24

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
4027 debrecen, Füredi u. 59–63.

http://www.naih.hu
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A beosztás megnevezése: 
mH 24. BGFe, végrehajtó alegységek, elektronikai Hadviselés Század, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/07
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 52At06zzRzz
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Pozícióazonosító:  11948048

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Szakmai tapasztalat: technikusi, gépjárműszerelői
– Gépjármű szerelői szakképzettség.
– A  beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: magas stressztűrő képesség, jó terhelhetőség, gyors reagálás 

képesség, önálló munkavégzés képessége.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a század havi feladatainak tervezésében, előkészítésében.
– A gép- és harcjárművezetők munkájának ellenőrzése, értékelése, az esetleges hibák kijavítása.
– Részvétel a század okmányainak vezetésében.
– Részvétel az 1-2 TK, 3-4 TK, műszaki vizsgáztatásra történő felkészítések végrehajtásában.
– A század járműveinek műszaki állapotának felmérése.
– A századnál rendszeresített gép és harcjármű technikai eszközök szabályos használatának ellenőrzése, valamint 

azok javításának megszervezése és koordinálása.
– Részvétel az ezred gép- és harcjárművezetőinek kiképzésében.

  Hajnal István ezredes s. k.,
  ezredparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő ezred, cím: 4027 debrecen, Füredi u. 59–63., 
 tel.: +36-52-505256, e-mail: felderitoezred@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dobre Gábor őrnagy, tel.: +36-52-505256, 
 Hm tel.: 02-43-6674, e-mail: gabor.dobre@mil.hu 

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik.
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.
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iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 3.
A  pályázatot közvetlenül az  mH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár (a  továbbiakban: mH BHd) 
dandárparancsnokának, mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – mH BHd” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A  megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a  beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági 
szakvélemény megléte kivételével.
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás kizárólag áthelyezéssel tölthető be. ezen feltételnek való meg nem felelés esetén 
a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által 
javasolt személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény 42. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Katona Richárd százados, mH BHd, vezetésbiztosító és Támogató Alközpont, alközpontparancsnok, 
Hm telefon: 02-2-37-252

A beosztás betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően. 

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
Petőfi laktanya, 1118 Budapest, Budaörsi út 49–53.

A beosztás megnevezése: 
mH BHd, mHP támogató szervezeti elemek, végrehajtó feladatokat ellátó alegységek, mH Híradó és informatikai 
Rendszerfőközpont, vezetésbiztosító és Támogató Alközpont, 1. Híradó Biztosító Csoport, főkezelő altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
előírt iskolai végzettség:   középfokú
illetménykategória:   i/06
előmeneteli rend:   pályakezdő
munkaköri azonosító kód:  30Av05ezRzz
Pozícióazonosító:   11627091
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt 
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, proaktivitás.
– Harris, Kongsberg rádiócsalád ismerete, kezelésükben szerzett tapasztalat.
– mS office alkalmazások közepes szintű ismerete.
– „C” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  magyar Honvédség Parancsnoka mobil vezetési elem, vezetéstámogató és Biztosító Csoport, Híradó és 

informatika Készenléti Szolgálat ellátása.
– A  Csoport személyi állományának szakmai felkészítése, a  felkészítés szakmai vezetése az  alközpont-

parancsnokkal, valamint a csoportparancsnokkal közreműködve.
– Az Alközpont híradó és informatikai eszközeinek üzemeltetése, karbantartása.
– A  magasabb készenlétbe helyezés rendszabályaival kapcsolatos feladatok megismerése és végrehajtása, 

valamint a minősített időszakkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, 
 cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, tel.: +36-1-474-1111, 
 e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, honlap: www.bhd.honvedseg.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch ildikó őrnagy, 
 Hm tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@mil.hu 

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@mil.hu
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– az adatkezelés korlátozását
a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Egészségügyi Központ állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 23. 
A pályázatot közvetlenül az mH egészségügyi Központ (a továbbiakban: mH eK) Személyügyi és munkaügyi osztály 
osztályvezetőjének, varga András ezredes részére címezve, zárt borítékban, „Pályázat – belső ellenőr” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 1380 Budapest Pf. 1214) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

http://www.naih.hu
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A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés, tekintettel arra, hogy 

a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. 
(viii.  12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 28.  §-ában foglaltak alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett 
személy mentesíthető az idegennyelv-ismereti követelmények alól,

– az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély megléte.

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatokat a  benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a  benyújtott pályázati anyag, valamint a  bizottság javaslata alapján kiválasztott pályázó személyes meghallgatása 
alapján történik. Az  elbírálást követően a  bizottság javaslatot tesz a  munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki 
a  pályázat nyerteséről dönt. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közvetlen közös 
elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
orosz Jánosné, mH eK, Belső ellenőrzési Alosztály, alosztályvezető, Hm tel.: 02-2-71-677, mobil: +36-30/828-1016, 
email: oroszi.janosne@hm.gov.hu

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítésének helye: 
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.

A beosztás megnevezése: 
mH eK, vezető szervek, Belső ellenőrzési Alosztály, belső ellenőr főtiszt
Rendszeresített rendfokozat: őrnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  ii/14
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód: 75Ae13ezRAK
Pozícióazonosító kód:  11425441
nemzetbiztonsági ellenőrzés: ellenőrzésre kötelezett
vagyonnyilatkozat-tétel:  kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei: 
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A  költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és 
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (Xii. 23.) Pm 
rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek megfelelés.

mailto:oroszi.janosne@hm.gov.hu


2022. évi 5. szám H o n v é d e l m i  K ö z l ö n y  649

– Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 70. § (4) bekezdés szerinti, az  államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott engedély.

– Szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).

Előnyt jelent: 
– Belső ellenőrzési, logisztikai, pénzügyi vagy jogi területen szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalat.
– Gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász végzettség.
– Könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok): 
– A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xii. 31.) Korm. rendelet 

21. §-ában meghatározott feladatok, így különösen a  vonatkozó jogszabályok, a  nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok és a módszertani útmutatók szerinti bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenység végzése az mH 
eK tekintetében.

– Részvétel az  ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó éves és időszaki, tervek, értékelések, jelentések 
elkészítésében, az  osztályra háruló adminisztratív feladatok (ellenőrzések gyűjtőinek kezelése, nyilvántartások 
vezetése) szervezésében és végzésében.

  Dr. Kopcsó István vezérőrnagy s. k.,
  parancsnok 
  (mH egészségügyi főnök)

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség egészségügyi Központ, cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., 
 tel.: +36-1-465-1800, honlap: www.honvedkorhaz.hu , e-mail: mh.ek@hm.gov.hu 
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados, tel.: +36-1-654-1800/73-153, 
 Hm tel.: 02-2-73-153, e-mail: kiss.tunde@hm.gov.hu,

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

http://www.honvedkorhaz.hu
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b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ központparancsnokának pályázati felhívása  
az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztás betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, honvédelmi alkalmazottak, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
hivatásos állományába tartozó tisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 15.
A  pályázatot közvetlenül az  mH Görgei Artúr vegyivédelmi információs Központ (a  továbbiakban: mH GAviK) 
központparancsnokának, Csuka József ezredesnek címezve, zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy 
postai úton (1106 Budapest, Jászberényi út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest Pf. 12) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet (a  továbbiakban: vhr.) 26. §  
(8)–(11a) bekezdéseiben foglaltaknak való megfelelés, illetve a benne foglaltak vállalása.

http://www.naih.hu
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A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a  beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (vhr. 28.  §-ában foglaltak 

alapján az  áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető az  idegennyelv-ismereti követelmények 
alól),

– harcászati törzstiszti tanfolyam megléte (a vhr. 26/d. §-ban foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése 
alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos 
állománya esetén szolgálati viszony létesítésével tölthető be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatok a  benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés hivatásos és szerződéses tisztek esetében a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCv. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 42. § (1) bekezdés b) pontja, a  kinevezés a  Hjt. 42. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján, honvédelmi alkalmazottak esetében az áthelyezés a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
2018. évi CXiv. törvény 26. §-a alapján kerül végrehajtásra.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományába tartozó tisztek esetében a hivatásos szolgálati viszony 
létesítése a Hjt. 32. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázatok elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Sztyéhlik Anikó őrnagy, mH GAviK, személyügyi főnök, Hm telefon: 02-2-52-228, 02-2-52-229.

A pályázatban szereplő beosztás szolgálatteljesítési helye:
1106 Budapest, Jászberényi út 39–45.

A beosztás megnevezése: 
mH GAviK, vezető szervek, Parancsnokság, jogász tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
előírt iskolai végzettség:  egyetem
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosítókód:  85Ae12eKRAK
Beosztási azonosító kód:  11361466
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Polgári mesterfokozatú mSc/ma (polgári egyetemi) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Jogi szakvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
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– Hivatásos és szerződéses altisztek esetében angol középfokú komplex nyelvvizsga (honvédelmi alkalmazottak 
esetében ettől el lehet tekinteni).

– A beosztás betöltéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági követelménynek való megfelelés.
– Hivatásos és szerződéses tisztek esetében a szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Jogi szakvizsga megléte.
– Szakmai tapasztalat.
– Beszerzési, közbeszerzési eljárások ismerete.
– Angol katonai szakanyaggal bővített vagy STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga.
– missziós/nATo tapasztalat.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: döntési készség, határozottság, megbízhatóság, felelősségtudat, 

együttműködési készség.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a  személyi állomány jogait, kötelességeit megállapító, valamint az  egység működését érintő 

jogszabályok és belső rendelkezések alkalmazásában, a fontosabb helyi rendelkezések kidolgozásában.
– Az  mH GAviK központparancsnok szolgálati panaszokat elbíráló döntéseinek előkészítése, illetve az  egyéb 

beadványokkal, kérelmekkel kapcsolatos egységszintű szakmai feladatok végzése.
– Segítségnyújtás a  parancsnoki fegyelmi jogkör törvényes gyakorlásához, részvétel az  állományilletékes 

parancsnok hatáskörébe tartozó szabálysértési és fegyelmi ügyek döntésre történő előkészítésében, a  fegyelmi 
jogkör gyakorlásával kapcsolatos elemző tevékenység végzése.

– Részvétel a  katonai szervezet által kötendő szerződések előkészítésében és megkötésében, valamint ezen 
szerződésekből eredő igények érvényesítésében.

– Az mH GAviK Hatásköri Jegyzékének kidolgozása és kezelése, annak pontosítása a jogszabályokban, illetve az mH 
GAviK SzmSz-ben bekövetkezett – vezetői hatásköröket érintő – változásokkal, módosításokkal összhangban.

– Az alakulat adatvédelmi tisztviselői feladatainak ellátása.

  Csuka József ezredes s. k.,
  központparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség Görgei Artúr vegyivédelmi információs Központ, cím: 1106 Budapest, Jászberényi 

út 39–45., levelezési cím: 1581 Budapest Pf. 12, tel.: +36-1/401-2315, e-mail-cím: mh.gavik@hm.gov.hu,
b) az  adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. nemes nikoletta hadnagy, Hm tel.: 02-2-52-241, vagy 

02-2-56-507, e-mail: nemes.nikoletta@mil.hu

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

mailto:mh.gavik@hm.gov.hu
mailto:nemes.nikoletta@mil.hu
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c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 
a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása  
az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a  Honvédelmi minisztérium és a  magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 3.
A  pályázatot közvetlenül az  mH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (a  továbbiakban: mH SzHTP) 
parancsnokának, Kiss zoltán alezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai 
úton (2000 Szentendre, dózsa György út 12–14., 2000 Szentendre, Pf. 300) kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCv. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (viii. 12.) Hm rendelet 
(a  továbbiakban: vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Állományilletékes parancsnok javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is;

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A  beérkezett pályázatok a  benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság bírálja el. Az  elbírálás 
a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot 
tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt 
személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a  munkáltatói döntésre csak a  kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A  munkáltatói döntésről a  pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az  áthelyezésről a  vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCv. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Sipos Barnabás alezredes, mH SzHTP, személyügyi főnök, Hm telefon: 02-52/15-80

A beosztások betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
2000 Szentendre, dózsa György út 12–14.

1. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, Parancsnokság, vezető szervek, Törzs, Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, főnök
Rendszeresített rendfokozat:  őrnagy
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  iv/14
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 02Hd13ezRKK
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Pozícióazonosító:  12060151
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba, (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy német vagy francia középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.
– Angol vagy német vagy francia STAnAG 2.2.2.2. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Részvétel a munkahelyi vezető által meghatározott ellenőrzésekben (napirend, éberségi, titokvédelmi stb.).
– A  laktanya (Helyőrség) ügyeleti szolgálatot adó személyek módszertani felkészítésének tervezésének, 

végrehajtásának irányítása és részvétel azok végrehajtásában.
– Az  általános érvényű rendelkezések és tervek kidolgozása, előkészítése döntésre, valamint az  információk 

eljuttatása a feladatok végrehajtóihoz.
– Részvétel az  mH SzHTP alapdokumentumai, alkalmazási elvének és azok tervei kidolgozásában, 

a munkaterületéhez tartozó dokumentumok esetében azok átdolgozásának koordinálása.
– Az  imR rendszeren érkező ügydarabok folyamatos figyelemmel kísérése, a  bedolgozók kiértesítse, a  kész 

bedolgozások visszatöltése a rendszerre.
– ellenőrzési feladat végrehajtása előtt a  rábízott ellenőrzési terület ellenőrzési szempontrendszerének 

kidolgozása.
– A különböző jelentések elkészítésének irányítsa és koordinálása az alárendelt alegységek és szervek bedolgozásai 

alapján.
– Részvétel az  mH SzHTP vezető szervek részére levezetésre kerülő törzskiképzési és általános katonai kiképzési 

foglalkozások tervezésében, szervezésében és levezetésében.

2. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, Parancsnokság, informatikai zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/08
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód: 39Ke07ezRKA
Pozícióazonosító:  12105235
nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.
– Angol vagy német vagy francia STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Kapcsolattartás az mH SzHTP utaltságának megfelelő híradó és informatikai üzemeltetőkkel.
– Az mH SzHTP-vel összefüggő, a híradó és informatikai szakterületekhez tartozó információk folyamatos gyűjtése 

és elemzése.
– Részvétel az mH SzHTP alegységeinél a magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatos szakterületére vonatkozó 

tervek, rendelkezések kidolgozásában, illetve az  mH SzHTP szintű tervek folyamatos pontosításának 
végrehajtásában.

– A szolgálati rádiótelefonok és edR terminálok nyilvántartása és összesítése.

3. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, Parancsnokság, vezető szervek, Törzs, Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, testnevelő tiszt
Rendszeresített rendfokozat:  százados
előírt iskolai végzettség:  főiskola
illetménykategória:  i/13
előmeneteli rend:  speciális
munkaköri azonosító kód: 82Te12zKRzz
Pozícióazonosító:  12110563
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/Ba, (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  katonai szervezet hivatásos és szerződéses állomány tagjainak testneveléssel és fizikai felkészítéssel 

kapcsolatos tevékenységének irányítása, módszertani felkészítő és gyakorlati végrehajtó munkájával ennek 
segítése.

– A  szervezet fizikai állapotfelmérésének szakszerű előkészítése, végrehajtása, dokumentálása és a  kapcsolódó 
jelentések összeállítása.

– A  helyőrség szabadidősportjával kapcsolatos tervező, szervező feladatok és az  ezzel összefüggő koordináló, 
irányító feladatok végzése.

– Szervezeten belüli és mH szintű sportversenyek szervezése, koordinációs tevékenységeinek végrehajtása.
– Részvétel a szervezet szintű kiképzéssel, felkészítéssel kapcsolatos szabályzók kidolgozásában.
– A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesülettel történő kapcsolattartási és koordinációs feladatok végzése.

4. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, logisztikai és támogató alegységek, Üzembentartó Alosztály, 3. Bázis Üzemeltető Részleg (Szentendre), 
részlegvezető zászlós
Rendszeresített rendfokozat:  zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  iv/08
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 57Kd07zzRzz
Pozícióazonosító:  12105327
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
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– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 
lapon rögzítve).

– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az  mH SzHTP, az  mH AA, az  mH TP egészére vonatkozóan a  páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök 

működésének műszaki megfelelősségének ellenőrzése.
– A  haditechnikai szakterületen belül, a  páncélos- és gépjárműtechnikai terület műszaki ellenőrzéseiben való 

részvétel.

5. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, logisztikai és támogató alegységek, Támogató Alosztály, műszaki ellenőrző Állomás, parancsnok
Rendszeresített rendfokozat:  zászlós
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  iv/08
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 52Ja07zzRzz
Pozícióazonosító:  12061394
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.
– meA-s tanfolyam megléte.
– „B”, „C” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.
– műszaki vizsgabiztosi végzettség.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  páncélos- és gépjárműtechnikai terület műszaki ellenőrzési és koordinációs feladatainak ellátásához 

az mH SzHTP egészére vonatkozóan adatok kérése, nyilvántartása és összesítése.
– Forgalmi és műszaki szempontból információ gyűjtése a páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök mindenkori 

helyzetéről.
– Az  igénybevételi és a  technikai kiszolgálási tervek alapján a  munkavégzés figyelemmel kísérése, valamint 

a végrehajtás ellenőrzése.

6. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, Helyőrségi Komendáns Hivatal, Komendáns Raj, komendáns i.
Rendszeresített rendfokozat:  őrvezető
előírt iskolai végzettség:  alapfokú
illetménykategória:  i/02
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 92dk01zSRzz
Pozícióazonosító:  12061587
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hasonló beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Raj haditechnikai eszközeinek hadra fogható állapotban tartása, azok szakszerű kezelése, a  technikai 

kiszolgálás, karbantartás, javítás, szabályos tárolás végrehajtása.

7. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, logisztikai és támogató alegységek, Támogató Alosztály, díszelgő Szakasz, 2. díszelgő Raj, lövész 
Rendszeresített rendfokozat:  őrvezető
előírt iskolai végzettség:  alapfokú
illetménykategória:  i/02
előmeneteli rend:  általános
munkaköri azonosító kód: 94Ak01zSRzz
Pozícióazonosító:  12061371
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– Hasonló beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  díszelgési-protokolláris feladatokban történő részvétel; egyénileg és kötelékben a  meghatározott feladatok 

végrehajtása.
– A  készenlét fokozásából rá háruló feladatok megismerése, készségszinten történő elsajátítása és azok gyors, 

pontos végrehajtása.
– A rendszeresített fegyverzeti, valamint más haditechnikai eszköz szakszerű kezelése, karbantartására.

8. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, logisztikai és támogató alegységek, ellátó Alosztály, öTR Támogató Részleg, gépkocsivezető ii.
Rendszeresített rendfokozat:  tizedes
előírt iskolai végzettség:  alapfokú
illetménykategória:  i/03
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 77Cv02zSRzz
Pozícióazonosító:  12105313
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem 

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „C” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.

Előnyt jelent:
– Szállítási, fuvarozási tapasztalat.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
Az  mH SzHTP feladatrendszerében az  önkéntes Tartalékos Rendszerben végrehajtandó kiképzések, szállítási 
feladatok végrehajtása.

9. A beosztás megnevezése: 
mH SzHTP, logisztikai és támogató alegységek, ellátó Alosztály, ellátó Szakasz, Üzemanyag ellátó Raj, rajparancsnok 
Rendszeresített rendfokozat:  főtörzsőrmester
előírt iskolai végzettség:  középfokú
illetménykategória:  i/06
előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
munkaköri azonosító kód: 64Ua06zzRzz
Pozícióazonosító:  12060530
nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az  első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a  kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).

Előnyt jelent:
– eCdl bizonyítvány.
– Angol vagy német vagy francia alapfokú vagy STAnAG 1.1.1.1. szintű nyelvismeret.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A  Raj feladatrendszere alapján, az  ellátottságuk alá eső szervezeti elemek üzemanyag ellátásának tervezése és 

szervezése, a raktárkészletek és technikai eszközök kezelése, karbantartása.

  Kiss Zoltán alezredes s. k.,
  parancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a  továbbiakban: 
infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

i. Az adatkezelő:
a) magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság, cím: 2000 Szentendre, dózsa György 

út 12–14., levelezési cím: 2000 Szentendre, Pf. 300, tel.: +36-26-501-034, e-mail: mh.szhtp@mil.hu,
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. nagy Péter főhadnagy, Hm tel: 02-52-15-47, 
 e-mail: nagy.peter1875@mil.hu

ii. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCvii. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat ön biztosítja számunkra.

iii. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A  Haktv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  pályázati eljárás lezárását követően az  adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha ön az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

mailto:mh.szhtp@mil.hu
mailto:Zoltan.Dr.Ladanyi@mil.hu
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iv. Az ön jogai:

A) ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha ön vitatja az  adatkezelő, illetve a  megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a  kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a  fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az  ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  ön írásbeli nyilatkozata vagy az  adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az  adatok törlése sértené az  ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az  adatok törlésének lenne helye, de az  adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az  adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az  adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a  korlátozással érintett személyes adatokkal az  adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az  ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az  adatok további kezelése már nem szükséges az  adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az  adatok kezelése az  infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

B) Amennyiben megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az  adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a  nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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