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III. Kormányrendeletek

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete

egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a 1–2. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3–5. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában,

a 6–11. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f), h), i) és j) pontjában,

a 12. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint

a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

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

1. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet]

2–4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A bírság alapösszege tizenötezer forint.

(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét – a jogsértés körülményeitõl függõen – meg kell

szorozni az 1–4. melléklet szerinti szorzókkal.

(3) Több tényállás együttes fennállása esetén az egy táblázatban található szorzókat táblázatonként összeadva kell

a mellékletre vonatkozó értéket megállapítani.

(4) A mellékletenként kapott szorzókat összeszorozva kapott számmal meg kell szorozni a bírság alapösszegét, amely

által kapott szorzat a bírság mértéke.

(5) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó jogsértés közvetlenül nem befolyásolja az állat jólétét vagy tíz vagy

annál kevesebb gerinces állat egyedét érinti, úgy a 2. melléklet szerint alkalmazandó szorzó 1.

(6) Ha a jogsértést okozó cselekményt szándékosan követték el, az adott tényálláshoz tartozó legmagasabb szorzót

vagy szorzókat kell alkalmazni.

3. § (1) Az állatvédelmi képzés, illetõleg annak hátralévõ része helyébe lépõ állatvédelmi bírság mértékét úgy kell

megállapítani, hogy egy nap képzésen való részvételnek ötvenezer forint állatvédelmi bírság felel meg.

(2) Az állatvédelmi képzésen való részvétel állatvédelmi bírságra történõ átváltása esetén a bírság összege legalább

százezer forint.

4. § Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság

másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság

legmagasabb mértékét.”

(2) Hatályát veszti a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. és 5. §-a.

2. § A 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet e rendelet 1–4. melléklete szerinti 1–4. melléklettel egészül ki.

2. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a jegyzõt, valamint a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH) és a fõvárosi és megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóság) jelöli ki.”
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(2) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 334/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Ávt. 43. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a jegyzõ, a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint a

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség jár el.”

(3) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az Ávt. 20. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként

a tervezett tartás helye szerint illetékes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.

(2) Az Ávt. 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 23. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi

hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.

(3) Az Ávt. 24/A. § (1), (2), (4) és (8) bekezdésében, valamint a 24/B. és 24/C. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi

hatóságként a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal) jár el.

(4) Az Ávt. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH jár el.

(5) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye

szerint illetékes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el, az engedélyrõl, annak visszavonásáról

tájékoztatást ad az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére, amely azt nyilvántartásba

veszi. A Kormány az állatotthon létesítése engedélyezésére irányuló eljárásban, – az állat-egészségügyi szabályoknak

való megfelelés kérdésében –, elsõ fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot,

másodfokú eljárásban a NÉBIH-et szakhatóságként jelöli ki.

(6) Az Ávt. 43. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes

települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóság, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség jár el.

(7) Az Ávt. 43. § (10)–(12) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes

települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóság jár el.

(8) Az Ávt. 43/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóság jár el.

(9) A Kormány az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban

meghatározott állatok – tiltott kedvtelési célú tartása, szaporítása vagy forgalomba hozatala miatt történõ –

elkobzására, tulajdonának átruházására, végleges elhelyezésére, továbbá a végleges elhelyezésbõl eredõ költségek

viselésére kötelezésére, valamint az állat életének kioltására irányuló eljárás, valamint az Ávt. 48/B. §-ában foglaltak

tekintetében állatvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.”

4. § (1) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában a „kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt

(a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe a „kerületi hivatalt” szöveg lép.

(2) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ában az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt” szövegrész helyébe

az „a NÉBIH-et” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a.

3. A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

módosítása

6. § (1) A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése a következõ c)–e) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„c) kistestû eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot,

d) közepes testû eb: olyan eb, amelynek testtömege 20–40 kilogramm,

e) nagytestû eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot.”

(2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állatmenhelyrõl, ebrendészeti teleprõl, vagy állatvédelmi szervezettõl örökbeadott eb és macska

transzponderrel történõ megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.”
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(3) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az állatkereskedés naprakész nyilvántartást vezet a beszerzett, készleten lévõ, eladott és elhullott

a) gerinces állatok fajonkénti egyedszámáról, a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó

édesvízi halak kivételével,

b) nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó gerinctelen állatok fajonkénti egyedszámáról.

(6) Elhullás esetén – amennyiben ismert – annak okát is rögzíteni kell.”

(4) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Egyedi dokumentációval nem rendelkezõ állatok forgalmazásakor elegendõ fajonként egy darab írásos

tájékoztatót az új tulajdonos rendelkezésére bocsátani, mely történhet elektronikus úton is.”

(5) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A veszélyes állat forgalmazója, illetve átruházója az állat új tulajdonosának nevére szóló, az állat tartására

vonatkozó engedély egy másolatát, valamint a forgalmazást, illetve átruházást rögzítõ dokumentum másolatát

köteles a forgalmazást, valamint átruházást követõen 15 napon belül a forgalmazó, valamint átruházó tartási

engedélyét kiállító hatóság részére megküldeni, valamint egy másik példányát 5 évig megõrizni.”

(6) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Tilos az állaton olyan maradandó küllemjavító beavatkozást – így különösen az állatba történõ festékanyag

injektálást, ide nem értve a jogszabály által egyedi azonosításra kötelezett állat megjelölését – végezni, amely

kizárólag annak kedvezõbb értékesíthetõségét szolgálja.”

(7) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Tilos

a) kistestû ebet 10 m2-nél, közepes testû ebet 15 m2-nél, nagytestû ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,

b) kistestû ebet 4 m-nél, közepes testû ebet 6 m-nél, nagytestû ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,

c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,

d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb ûrtartalmú térben

tartani.”

(8) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. §-a a következõ (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.

(16) Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne láthassák.”

(9) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhetõ, az eb hét napos koráig.”

(10) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet „A kedvtelésbõl tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó

rendelkezések” alcím alatt a következõ 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:

„17/A. § Az állatban félelmet keltõ, erõs fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, idõjárási jelenségek teljes

idõtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl

szóló jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának

gondoskodnia kell az állat félelmében történõ elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat

megnyugtatására.

17/B. § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése elõtt köteles ellenõrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégzõ magánállatorvos az oltási

könyv vagy a kisállatútlevél megfelelõ rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzõjével igazolja. Az ivartalanítás

megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követõen igazolható.

(3) Az eb transzponderrel történõ megjelölését követõ 8 napon belül a beavatkozást végzõ magánállatorvos köteles az

állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos

elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.

(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplõ eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig

a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

(5) Az adatbázisba történõ regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának

megváltozása miatt történõ adatmódosítás díjmentes.

(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén

a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,

b) az adatbázis mûködtetõje köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén

az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
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(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégzõ magánállatorvos

8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérõ vagy abból hiányzó adatokról a jegyzõ

köteles az adatbázis mûködtetõjét értesíteni.”

(11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következõ (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi.

(12) A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a magánállatorvos köteles jelentést tenni

a kerületi hivatal felé.”

7. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az „Átmeneti és záró rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel

egészül ki:

„Eb okozta fizikai sérülés, illetve ennek veszélye keletkezésekor felmerülõ hatósági feladatok,

valamint a veszélyes eb tartása és a tartás engedélyezése

17/C. § (1) Amennyiben a települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje arról értesül, hogy eb a 4. számú

melléklet szerinti sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes

kerületi hivatalt.

(2) Eb okozta sérülés esetén a kerületi hivatal a (3) és (4) bekezdések szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja

a 4. számú melléklet alapján.

(3) A kerületi hivatal az ebtartót

a) írásos figyelmeztetésben részesítheti,

b) az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti,

c) az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására kötelezheti,

d) az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértõvel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezheti.

(4) A kerületi hivatal

a) elrendelheti az eb ivartalanítását,

b) az ebet veszélyesnek minõsítheti,

c) elrendelheti az eb életének kioltását, az Ávtv. 24/C. § szerinti esetekben.

(5) A sérülés keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az eb által okozott sérülés bekövetkezésének

körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását. Szükség esetén az eljárásba be kell vonni az ebek

viselkedésének megítélésében jártas szakértõt.

(6) Amennyiben ebek falkában okoznak sérülést, a falka összes tagja tekintetében jogkövetkezményeket kell

megállapítani és alkalmazni.

(7) Amennyiben az eb ismételten nyolc napon túl gyógyuló, vagy annál súlyosabb sérülést okozott embernek,

a sérülés keletkezésének vizsgálatába minden esetben be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas

szakértõt, és a kerületi hivatal a (3) bekezdés b), c), d) pontja és a (4) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti

jogkövetkezménnyel élhet.

(8) E § rendelkezései nem vonatkoznak

a) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, közfeladatot ellátó

õrszolgálatban szolgáló ebek jogszerû alkalmazására,

b) a magántulajdon védelmére irányuló hivatásos õrzõ-védõ feladatot ellátó ebek jogszerû alkalmazására,

c) a vadászat során a vadnak sérülést okozó vadászebekre.

17/D. § (1) Állatorvos vagy települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat állatvédelmi õrszolgálata köteles figyelmet

fordítani arra, hogy a feladatainak ellátása során vizsgált eb viselkedése indokolja-e a veszélyesnek minõsítési eljárás

megindítását. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eb viselkedése, illetve fizikai vagy pszichikai állapota alapján

feltételezhetõ, hogy az embernek sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minõsítésével

hárítható el, arról köteles írásban értesíteni az ebtartás helye szerint illetékes kerületi hivatalt.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett ebet a kerületi hivatal veszélyesnek nyilváníthatja.

(3) A veszélyesnek nyilvánítási eljárás során az eb magatartás zavarára irányuló állatorvosi vizsgálatot kell végezni.

17/E. § (1) A veszélyes eb – a (2) bekezdésben foglaltakra való tekintettel – a veszélyesnek minõsítést követõ 45 nap

elteltével kizárólag a kerületi hivatal által kiadott engedéllyel, az abban elõírt tartási feltételek betartása mellett,

ivartalanítva és transzponderrel megjelölve tartható.
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(2) Az engedély kiadását az eb tulajdonosa vagy az ebtartó a tulajdonossal együtt kérheti, az eb veszélyesnek

nyilvánításáról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül.

(3) A veszélyes eb tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) tartalmaznia kell:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb tartási helyét (település, kerület, utca, házszám),

d) az eb tartási helyének leírását,

e) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét,

f) transzponderrel megjelölt eb esetén a transzponder sorszámát,

g) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás idõpontját,

h) az eb egyéb egyedi jellemzõit.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonostársainak, illetve haszonélvezõjének

hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az eb tartási helyéül szolgáló ingatlan közös tulajdonban van, illetve

haszonélvezettel terhelt.

17/F. § (1) A tartást engedélyezõ határozat jogerõre emelkedését követõen a kerületi hivatal az 5. számú melléklet

A. pontjában meghatározott adattartalmú tartási engedélyt (a továbbiakban: engedély) állít ki az eb tulajdonosa

részére.

(2) Az engedély a kiállítástól számított két évig hatályos.

(3) Az engedély kiadásáért, meghosszabbításáért a veszélyesnek minõsített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló

jogszabályban meghatározott összegû díjat kell fizetni.

(4) Az engedély akkor adható ki, ha az ebtartó

a) a tizennyolcadik életévét betöltötte, és

b) cselekvõképes.

(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az eb tulajdonosa vagy az ebtartó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten megszegi,

b) az eb tartási helyét – akár ideiglenesen is – megváltoztatják, vagy

c) a veszélyes eb tulajdonjoga átruházásra kerül.

17/G. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a tulajdonosnak vagy az ebtartónak biztosítania kell a transzponder

leolvasásához szükséges eszközt.

(2) A beavatkozásokat végzõ állatorvos az 5. számú melléklet B. pontjában meghatározott adattartalmú igazolást állít

ki az ivartalanítás megtörténtérõl, valamint az eb transzponderrel történõ megjelölésérõl.

17/H. § (1) A veszélyes eb nyakörvén jól látható jelzést kell elhelyezni. A jelzés legalább öt centiméter átmérõjû korong,

egyik oldalán az ebtartó neve, lakcíme, telefonszáma, a másik oldalán az eb hívóneve és a „Veszélyes!” felirat szerepel.

A korong beszerzésének költségei az állat tulajdonosát terhelik.

(2) A veszélyes eb olyan megfelelõen zárt, bekerített vagy elkerített helyen tartható, amely megakadályozza az ebnek

a közterületre vagy szomszédos magánterületre történõ, felügyelet nélküli kijutását, továbbá, hogy az eb embernek

vagy állatnak sérülést okozzon.

(3) A veszélyes eb tartására szolgáló ingatlan be- és kijáratain jól olvasható „Vigyázat! Veszélyes eb!” feliratú táblát kell

elhelyezni. A szöveg mellett jól látható, támadó ebet ábrázoló grafika feltüntetése szükséges. A táblát jól látható

helyen kell elhelyezni.

17/I. § (1) Veszélyes ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani csak a harapás lehetõségét

megakadályozó, biztonságos szájkosárral és a kibújást megakadályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem

kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad. E helyeken az ebet a pórázról

elengedni és a szájkosarat levenni tilos.

(2) Veszélyes eb felügyelete – a tartási engedélyben meg nem jelölt személyre – ideiglenesen sem ruházható át.

17/J. § (1) Veszélyes eb tulajdonjogának átruházásakor az új tulajdonosnak új tartási engedélyt kell kérnie.

(2) Veszélyes eb tulajdonjogának átruházását, az állat elhullását, elvesztését huszonnégy órán belül – munkaszüneti

nap esetén a következõ munkanapon – a kerületi hivatalnál be kell jelenteni.

17/K. § (1) Aki veszélyes ebet talál, illetve befog, köteles azt huszonnégy órán belül a kerületi hivatalnak bejelenteni,

és a befogott ebet a kerületi hivatalnak átadni.

(2) A kerületi hivatal intézkedik az engedélyezett tartási helyen, és a tartási engedélyben megnevezett személy

felügyeletén kívül talált veszélyes eb haladéktalan befogásáról, és az ebtartó vagy a tulajdonos értesítésérõl.
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(3) A szabálysértési vagy büntetõeljárás során elkobzott, lefoglalt, továbbá a leadott, befogott veszélyes ebet, 14 napos

állat-egészségügyi megfigyelés alatt kell tartani a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló jogszabály elõírásai

szerint.

(4) Veszélyes eb leadásáról, befogásáról a kerületi hivatal jegyzõkönyvet vesz fel, melyet az eb pusztulásáig vagy

tulajdonosváltásáig meg kell õrizni és gondoskodni kell a nyilvántartásáról.

(5) Ha az eb tulajdonosa a befogással, õrzéssel, megfigyeléssel kapcsolatos költségeket megtéríti, a veszélyes ebet

részére elsõ alkalommal – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – vissza kell adni.

(6) A veszélyes eb életének kioltásáról szóló határozatban rendelkezni kell az azt végrehajtó állatorvos személyérõl.

17/L. § (1) A kerületi hivatal a tartási engedélyben elõírt biztonságos tartási feltételek teljesülését az engedélyben

megjelölt határidõ lejártával, de legkésõbb a tartási engedély kiadásától számított 30 nap elteltével, az eb

ivartalanításának és egyedi megjelölésének megtörténtét a tartási engedély kiadásától számított 30 nap elteltével

ellenõrzi.

(2) A veszélyes eb tartási feltételeinek megtartását a kerületi hivatal ellenõrzi.

(3) Az ebtartó a tartási engedélyt az ellenõrzésre jogosult felhívására köteles bemutatni.

(4) Az ebtartó köteles a tartási feltételek ellenõrzését elõsegíteni és tûrni.

17/M. § (1) Az ebek viselkedésének megítélésével kapcsolatos szakértõi tevékenységet a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) kérelemre engedélyezheti.

(2) Engedélyt az kaphat, aki

a) állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétõl számított legalább ötéves szakirányú szakmai

gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) legalább tízéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait,

b) a kérelmezõ képzettségére vonatkozó információkat.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát,

b) a szakmai gyakorlati idõ meglétét igazoló iratot,

c) a szakmai mûködés részletes leírását tartalmazó iratot.

(5) Az engedélyezésre, illetve az engedély visszavonására irányuló eljárás során a NÉBIH kikéri az Állatvédelmi

Tanácsadó Testület és a Magyar Állatorvosi Kamara véleményét.”

8. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 1. számú melléklete E pontjának az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelettel beiktatott 9–11. pontja szerinti állatfajok kapcsán az Ávtv. 48/B. §-a szerinti

mentesség érdekében az Ávtv. 48/B. §-a szerinti adatokat 2012. október 1-jéig kell bejelenteni a tartás helye szerint

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek.”

9. § (1) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(3) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet e rendelet 7. és 8. melléklete szerinti 4. és 5. számú melléklettel egészül ki.

10. § (1) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „utódai nem képesek” szövegrész helyébe az „utóda

nem képes” szöveg lép.

(2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a „– ha ismert – az egyed nemét és korát” szövegrész helyébe

a „gerinctelen állatok és halak kivételével – ha ismert vagy megállapítható – az egyed nemét és korát” szöveg lép.

(3) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében „az állatok szükségleteinek” szövegrész helyébe „az állatok

szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak”

szöveg lép.

(4) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésében az „Ebek csoportos tartása esetén” szövegrész helyébe

a „Tartósan csoportosan tartott ebek esetén” szöveg lép.

(5) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdésében az „5 m-nél” szövegrész helyébe a „8 m-nél” szöveg lép.

(6) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.

(7) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (9) és (11) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.
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(8) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a „talajon, illetve vízben” szövegrész helyébe a „talajon vagy

vízben” szöveg lép.

(9) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdésében a „jelleggel” szövegrész helyébe a „jelleggel, hat hónaposnál

fiatalabb ebet tartósan” szöveg lép.

(10) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdésében a „állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb

ebet” szövegrész helyébe a „állatot állandó jelleggel, ebet” szöveg lép.

(11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (13) bekezdésében a „kikötéséhez, illetve vezetéséhez” szövegrész helyébe

a „vezetéséhez” szöveg lép.

(12) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (14) bekezdésében az „állatmenhelyekre” szövegrész helyébe az

„állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására” szöveg lép.

(13) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében a „ha külön jogszabály” szövegrész helyébe a „ha törvény,

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet” szöveg lép.

(14) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének A pontjában a „Madárpókok (Theraphosidae) – fán lakó

fajok” sorában a „de minimum” szövegrész helyébe „de kifejlett egyed esetén minimum” szöveg, a „Madárpókok

(Theraphosidae) – talajlakó fajok” sorában a „de minimum” szövegrész helyébe „de kifejlett egyed esetén minimum”

szöveg lép.

(15) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének O pontja táblázatának a „Legrövidebb oldal minimális hossza

m” oszlopban az „1” szövegrész helyébe a „0,5” szöveg lép.

11. § (1) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában a „a 9. § (2) bekezdésében,” szövegrész hatályát veszti.

(2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés b) pontja és 14. § (7) bekezdése hatályát veszti.

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó

ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások

felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.

(II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete 24. sorának harmadik

oszlopában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

(2) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következõ 13. sorral egészül ki:

[Sorszám Szabályozott szakma megnevezése
Elõzetes ellenõrzést végzõ

elsõfokú hatóság

Elõzetes ellenõrzést végzõ

másodfokú hatóság]

„13. Ebek viselkedésének
megítélésében jártas szakértõ

Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

vidékfejlesztési miniszter”

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép

hatályba.

(2) A 6. § (11) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (10) és (11) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

14. § Hatályát veszti az ebek veszélyessé minõsítésével összefüggõ szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosításának

díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) FM rendelet.

15. § Ez a rendelet 2016. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatcsoporthoz köthetõ

szorzók

1.
A bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedõje

2.
Mulasztó

3.
Alkalmazandó

szorzó

a) természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi
egyezmény védelme alatt álló állat

aa) természetes személy 2–4

ab) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 4–8

b) kutatási, kísérleti célra szolgáló állat,
veszélyes állat, szállított állat

ba) természetes személy 2–4

bb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 3–7

c) nagy létszámú állattartó telepen, gazdasági
haszon céljából tartott állat

ca) természetes személy 1–3

cb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 2–6

d) kis létszámú állattartó telepen, gazdasági da) természetes személy 1–3

haszon céljából tartott állat db) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5

e) fogságban – nem kedvtelésbõl – tartott, nem
háziasított állat, beleértve a cirkuszi és állatkerti
állatokat

ea) természetes személy 1–3

eb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 2–6

f) kedvtelésbõl tartott állat fa) természetes személy 1–3

fb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5

g) egyéb, az Ávt. hatálya alá tartozó állat ga) természetes személy 1–2

gb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet 1–5
”

2. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatlétszámhoz köthetõ

szorzók

1. A bírság kiszabására okot adó jogsértés tíznél több gerinces állat egyedét érinti, és ez a tartott populáció 2. Alkalmazandó szorzó

a) legfeljebb 20%-a 1

b) több mint 20%, de legfeljebb 40%-a 1,5

c) több mint 40%, de legfeljebb 60%-a 2

d) több mint 60%, de legfeljebb 80%-a 2,5

e) több mint 80%-a 3
”
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3. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó egyes szorzók

1. A mulasztó 2. Alkalmazandó szorzó

a) engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben leírtaktól
eltérõen folytatott

3

b) a képzettséghez, gyakorlathoz kötött beavatkozást a feltételeknek való megfelelés
nélkül végezte el

3

c) az állat rendszeres ellenõrzését elmulasztotta 3

d) a kötelezõen elõírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést,
adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen teljesítette

2

e) a hatóság által elõírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette 2

f) az állat kötelezõ egyedi jelölését nem végezte el 3

g) ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 5
”

4. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minõsített esetek és

szorzók

1. A mulasztó 2. Alkalmazandó szorzó

a) állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül oltotta ki 10

b) állatot kínzott 10

c) az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elûzte, elhagyta, kitette 10

d) az állatot emberre vagy állatra uszította, állatviadalra idomította, állatviadalt
szervezett, tartott, továbbá az állatviadalra fogadást szervezett, az állatviadalon
közremûködött, részt vett, fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyésztett,
képzett, idomított, forgalmazott, vagy épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre
bocsátott

10

e) az állatot károsította 8

f) az állatot olyan teljesítményre kényszerítette, amely felismerhetõen meghaladta
annak teljesítõképességét

8

g) az állatot természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta 8

h) az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelõen
gondoskodott

6

i) az állat biztonságos elhelyezésérõl nem gondoskodott 6

j) az elõírt férõhely-igényeket nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettõl
eltérõen korlátozta

5

k) az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyeztette 5

l) az állatot annak kíméletét nem biztosító módon mozgatta, terelte 5

m) szállításkor a rakodási sûrûséget helytelenül határozta meg 8

n) a szállítási és pihentetési idõket helytelenül választotta meg 8

o) szállításkor egyéb körülményt helytelenül választott meg 5

p) az állat életének kioltása elõtt kábítási kötelezettséget mulasztott 8

q) érzéstelenítési kötelezettség alá tartozó beavatkozást érzéstelenítés nélkül végzett 5

r) az állat küllemét sebészeti úton, nem engedélyezett módon változtatta meg 6
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1. A mulasztó 2. Alkalmazandó szorzó

s) az állat egészségét veszélyeztetõ szert alkalmazott, vagy állatgyógyászati terméket
indikáció vagy állatorvosi utasítás nélkül alkalmazott

2

t) az állat állat-egészségügyi ellátásáról nem gondoskodott 3

u) egyéb jogszabályban foglalt állatjóléti kötelezettségét megsértette 2–4
”

5. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének E pontja a következõ 9–11. alponttal egészül ki:

„9. Amerikai rókamókus (Sciurus niger)

10. Csinos tarkamókus (Callosciurus erythraeus)

11. Japán mókus (Sciurus lis)”

6. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének B pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„B. Halak

1. A halakat életmódjuk szerint, tengeri, édesvízi, illetve brakkvízi akváriumi egységekben kell elhelyezni.

2. Tengervizes akvárium halak által használható víztérfogata nem lehet kevesebb 100 liternél.

3. Az akváriumot olyan mennyiségû és minõségû szûrõberendezéssel kell mûködtetni, mely tartósan biztosítani képes

a halak számára megfelelõ életfeltételek kialakításához szükséges vízparamétereket.

4. Édes- és brakkvízi halak

A halak testhossza 1 cm halra jutó víztömeg literben megadva

1. 0–10 cm-ig 1

2. 10–20 cm-ig 3

3. 20 cm-t meghaladótól 100 cm-ig 8

4. 100 cm-t meghaladó 15

5. Tengeri halak

A halak testhossza 1 cm halra jutó víztömeg literben megadva

1. 0–10 cm-ig 4

2. 10–20 cm-ig 12

3. 20 cm-t meghaladótól 100 cm-ig 32

4. 100 cm-t meghaladó 60
”
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7. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következõ 4. számú melléklettel egészül ki:

„4. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

Az eb által okozott sérülés
A 17/C. § (3) és (4) bekezdéseinek egyes esetekben

alkalmazható jogkövetkezményei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kimenetele körülményei (4) a) (4) b) (4) c) (4) d) (5) a) (5) b)

a) 8 napon
belül
gyógyuló

az ebbel nem egy háztartásban élõ személynek x

b) 8 napon túl az ebbel egy háztartásban élõ személynek x

c) gyógyuló közterületen, az ebbel nem egy háztartásban élõ
személynek

x x x x x x

d) saját territóriumon, az ebbel nem egy
háztartásban élõ személynek

x x

e) közterületen, kutyának x x

f) súlyos az ebbel egy háztartásban élõ személynek x x x x

g) az ebbel nem egy háztartásban élõ személynek x x x x x

h) közterületen, kutyának x x x x

i) saját territóriumon, kutyának x

j) közterületen, egyéb állatnak x

k) maradandó az ebbel egy háztartásban élõ személynek x x x x x

l) az ebbel nem egy háztartásban élõ személynek x x x x x

m) közterületen, kutyának x x x x

n) saját territóriumon, kutyának x x

o) közterületen, egyéb állatnak x x x

p) saját territóriumon, egyéb állatnak x x

q) halálos az ebbel egy háztartásban élõ személynek x x x x x

r) az ebbel nem egy háztartásban élõ személynek x x x x x

s) közterületen, kutyának x x x x x

t) saját territóriumon, kutyának x x

u) közterületen, egyéb állatnak x x x

v) saját territóriumon, egyéb állatnak x x
”

8. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következõ 5. számú melléklettel egészül ki:

„5. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

A.

A veszélyes eb tartására kiadott engedély minimális adattartalma:

1. Az eb tulajdonosának neve, címe

2. Az ebtartó neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme

3. Az eb tartási helye (település, kerület, utca, házszám)

4. Az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, hívóneve

5. Transzponderrel megjelölt eb esetén a transzponder sorszáma

6. Ivartalanított eb esetén az ivartalanítás idõpontja

7. Az eb egyéb egyedi jellemzõi

8. Az eb tartásának feltételei
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B.

Az ivartalanítás és a transzponderrel történõ megjelölés megtörténtérõl kiállított igazolás minimális adattartalma:

1. Az eb tulajdonosának neve, címe

2. Az ebtartó neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme

3. Az eb tartási helye (település, kerület, utca, házszám)

4. Az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, hívóneve

5. A beültetett transzponder sorszáma

6. Az ivartalanítás idõpontja

7. Az eb egyéb egyedi jellemzõi”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 8/2012. (VI. 11.) HM rendelete

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ

részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló

34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes

besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a parancsnoki (vezetõi) beosztásra meghatározott rendfokozatnál

eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatározni a helyettesi beosztásokra. Tábornoki rendfokozattal

rendszeresített beosztások esetén a helyettesi beosztásokra eggyel, vagy kettõvel alacsonyabb rendfokozatot lehet

meghatározni. A Honvédelmi Minisztériumban és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél

a honvédelemért felelõs miniszter döntése alapján a vezetõ és helyettese azonos rendfokozattal is rendszeresíthetõ.”

2. § Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Hjt. 46. § (3) bekezdés k) pontja alapján más szervnél szolgálatot

teljesítõ katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságok beosztott tiszti, és altiszti állománya a speciális elõmeneteli

rendhez tartoznak.”

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A rendelet

a) 1. melléklete a Honvédelmi Minisztérium hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és altiszti állománya

részletes beosztási kategóriába történõ besorolását, valamint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli

rendben rendszeresíthetõ, illetve elérhetõ rendfokozatokat

b) 2. melléklete a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábori Lelkészi

Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és altiszti állománya részletes beosztási kategóriába

történõ besorolását, valamint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresíthetõ, illetve

elérhetõ rendfokozatokat

c) 3. melléklete a Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses

tiszti és altiszti, szerzõdéses legénységi állománya részletes beosztási kategóriába történõ besorolását, valamint

e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresíthetõ, illetve elérhetõ rendfokozatokat

d) 4. melléklete a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos tábornoki, tiszti és altiszti állománya beosztási

kategóriába történõ részletes besorolását, valamint az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat

e) 5. melléklete a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságok hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állománya

beosztási kategóriába történõ részletes besorolását, valamint ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat

f) 6. melléklete a honvéd egészségügyi intézmények hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és altiszti,

szerzõdéses legénységi állománya részletes beosztási kategóriába történõ besorolását, valamint e beosztásokban

általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresített, illetve elérhetõ rendfokozatokat

g) 7. melléklete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának beosztási

kategóriába történõ részletes besorolását, valamint az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat

tartalmazza.”
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4. § Az R. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes

besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet

módosításáról szóló 8/2012. (VI. 11.) HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 1. melléklet A. táblázat

C:7 mezõjében az „osztályvezetõ (ir.vez.h.) (V)” és a „szakreferens (ir.vez.h.) (V)” beosztások besorolása nem vonatkozik

az R1. hatálybalépésekor e beosztásokat betöltõkre.”

5. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az R. a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

6. § Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „Altiszti” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 4. §-a.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez

„1. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A Honvédelmi Minisztérium hivatásos tábornoki, hivatásos és szerz déses tiszti és altiszti 
állománya részletes beosztási kategóriába történ  besorolása, valamint e beosztásokban általános 

és speciális el meneteli rendben rendszeresíthet , illetve elérhet  rendfokozatok 
 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1.  Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános el menetel Speciális el menetel 

2.  X. vezérezredes Honvéd Vezérkar f nöke  
(vezet : továbbiakban: V) 

 

3.  IX. altábornagy Honvéd Vezérkar f nökének helyettese (V)  

4.  VIII. vezér rnagy 
f tanácsadó; 
HVK Hadm veleti Csoportf nökség: 
csoportf nök (V); 

 

5.  VII. 

dandártábornok 
f osztályvezet  (V);  
csoportf nök (V) 

 

ezredes 

f osztályvezet  (V);  
csoportf nök (V); 
államtitkári titkárságvezet  (V); 
Vezérkari Iroda: irodavezet  (V) 

6.  VI. ezredes 

osztályvezet  (f ovh.) (V); 
osztályvezet  (csfh.) (V); 
irodavezet  (V); 
osztályvezet  (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ov.) (V); 
osztályvezet  (V); 
szakreferens 

 

7.  V. alezredes 

kiemelt f tiszt (ovh.) (V);  
kiemelt referens (ovh.) (V);  
kiemelt f tiszt (irvezh.) (V); 
osztályvezet  (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
kiemelt f tiszt (Központi Lakásbizottság 
titkára); 
kiemelt f tiszt;  
kiemelt referens;  
parancs rtiszt; 
KÁT Titkárság: szakreferens 
(titkárságvez.h.) (V) 

kiemelt f tiszt; 
kiemelt referens 

8.  IV. rnagy 

f tiszt; 
referens;  
parancs rtiszt; 
személyi titkár 

f tiszt; 
referens 

9.  III. százados személyi titkár; 
tiszt 

tiszt 

10. II. f hadnagy tiszt  
11. I. hadnagy tiszt  

 Megjegyzés: 
Azon beosztások, amelyek kett s rendfokozattal jelennek meg, a honvédelemért felel s miniszter döntése alapján kerülnek 
rendszeresítésre a munkaköri jegyzékben. 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános el menetel Speciális el menetel 

2.  X. f törzszászlós MH vezényl  zászlós  

3. IX. törzszászlós 
 segít ; 

kidolgozó; 
tervez -szervez  zászlós 

4. VIII. zászlós   
5. VII. f törzs rmester  tervez -szervez  altiszt 
6. VI. törzs rmester   
7. V. rmester   

„ 



2. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez

„2. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábori 
Lelkészi Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szerz déses tiszti és altiszti állománya 

részletes beosztási kategóriába történ  besorolása, valamint e beosztásokban általános  
és speciális el meneteli rendben rendszeresíthet , illetve elérhet  rendfokozatok 

 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1. Beo.
kat. Rendfokozat Általános el menetel Speciális el menetel 

2. X. vezérezredes   
3. IX. altábornagy   
4. VIII. vezér rnagy   

5. VII. 
dandártábornok 

f igazgató (V); 
tábori püspök (V); 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM 
HIM): parancsnok (V) 

 

ezredes 
f igazgató (V); 
HM HIM: parancsnok (V) 

6. VI. ezredes 

f igazgató-helyettes (V); 
képviseletvezet  (V); 
igazgató (V); 
igazgató (IC elnök) (V); 
igazgató (f igh.) (V); 
intézetvezet  (V); 
osztályvezet  (intézetvez.h.) (V); 
osztályvezet  (képviseletvez.h.)(V); 
általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezet  (V); 
HM Védelmi Hivatal (HM VH): 
szakreferens (Budapest F város); 
HM HIM: parancsnok-helyettes (általános) 
(V); 
igazgató (parancsnok-helyettes) (V) 

általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezet  (V) 

7. V. alezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
képviseletvezet -helyettes (V); 
osztályvezet  (igh.) (V);  
osztályvezet  (V); 
irodavezet  (V);  
kiemelt f tiszt (igh.) (V);  
kiemelt f tiszt (ovh.) (V);  
kiemelt f mérnök (ovh.) (V); 
kirendeltség-vezet  (V);  
kiemelt f tiszt; 
kiemelt f tiszt (NADREP); 
kiemelt f mérnök; 
vezet  kutató (múzeumi titkár); 
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális 
F igazgatóság: igazgató (V); 
L kísérleti és Vizsgáló Állomás: parancsnok 
(V) 

vezet  pénzügyi referens (V);  
püspöki titkár; 
kiemelt vezet  tábori lelkész (V); 
kiemelt tábori lelkész; 
HM HIM: irodavezet  (V); 
igazgató-helyettes (gy jteményi) (V); 
osztályvezet  (V); 
könyvtárvezet  (V);  
térképtárvezet  (V); 
irattárvezet  (V);  
levéltárvezet  (V);  
kiemelt f tiszt (f szerkeszt ) (V) 

8. IV. rnagy 

alosztályvezet  (V); 
csoportvezet  (V); 
f tiszt (ovh.) (V); 
f mérnök (ovh.) (V); 
f mérnök (pkh.) (V); 
f tiszt; 
f mérnök 

f muzeológus (ovh.) (V); 
f muzeológus; 
jogász f tiszt (ovh.) (V); 
f tiszt; 
f mérnök; 
pénzügyi referens; 
tábori lelkész; 
vezet  pénzügyi referens (V); 
bels  ellen r; 
kommunikációs f tiszt; 
jogász f tiszt 

9. III. százados mérnök; 
tiszt 

muzeológus; 
pénzügyi referens; 
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jogász tiszt; 
mérnök; 
tiszt 

10. II. f hadnagy tiszt  
11. I. hadnagy tiszt  

 Megjegyzés 
Azon beosztások, amelyek kett s rendfokozattal jelennek meg, miniszteri döntés alapján kerülnek rendszeresítésre a 
munkaköri jegyzékekben. 

 
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

 A B C D 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános el menetel Speciális el menetel 

2. X. f törzszászlós   

3. X. törzszászlós 

 állománykezel ; 
informatikus; 
kidolgozó; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó;  
pénzügyi referens; 
ügyviteli részlegvezet ; 
részlegvezet ; 
segít ;  
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
tervez -szervez  zászlós; 
ügykezel ;  
vezet  ügykezel ; 
pénzügyi zászlós; 
beosztott zászlós; 
m szakvezet ; 
fegyvertechnikus 

4. VIII. zászlós 

 állománykezel ; 
ellátó zászlós; 
irattáros; 
informatikus; 
költségvetési zászlós; 
levéltári kezel ; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó; 
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
pénztáros; 
pénzügyi referens; 
szaktechnikus; 
tervez -szervez  zászlós; 
ügykezel ; 
technikus 

5. VII. f törzs rmester 

 gépkocsivezet ; 
informatikai altiszt;  
pénzügyi altiszt; 
tervez -szervez  altiszt 

6. VI. törzs rmester   
7. V. rmester   

„



3. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez
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11740

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi70.szám

 
 

 
 

A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek hivatásos tábornoki, hivatásos és szerz déses tiszti és altiszti, szerz déses legénységi állománya 
részletes beosztási kategóriába történ  besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális el meneteli rendben rendszeresíthet ,  

illetve elérhet  rendfokozatok 
 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

2. X. vezérezredes        
3. 

IX. altábornagy 

MH 
Összhader nemi 
Parancsnokság 
(MH ÖHP): 
parancsnok (V) 

      

4. 

VIII. vezér rnagy 

 MH ÖHP: 
törzsf nök (V); 
szárazföldi hader nem 
f nöke (pkh.) (V); 
légier  hader nem 
f nöke (pkh.) (V); 
katonai képvisel  
(Brüsszel) (V) 

     

5. 

VII. dandártá- 
bornok 

dandárparancsnok 
(V) 

MH Vezetési és 
Doktrinális Központ 
(MH VDK): 
parancsnok (V); 
MH ÖHP: logisztikai 
er k f nöke (pkh.) (V); 
törzsf nök-helyettes 
(V);  
katonai képvisel  
(Mons) (V) 

repül  és helikopter 
bázis: parancsnok (V)  

  MH Altiszti Akadémia 
(MH AA): parancsnok (V) 

 

6. 

VI. ezredes 

ezredparancsnok 
(V); 
önálló zászlóalj: 
parancsnok (V) 

MH ÖHP: f nök (V); 
osztályvezet  (V); 
irodavezet  (V);  
MH VDK: törzsf nök 
(V); 

dandár: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest 

MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ 
(MH LVIK): 
parancsnok (V); 
törzsf nök (V); 

MH Pápa 
Bázisrepül tér (MH 
PBRT): bázisparancsnok 
(V); 
MH Civil-katonai 

MH AA: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
Ellátó Központok: 
parancsnok (V); 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

osztályvezet  (V); 
képviseletvezet  
(Norfolk):  (V); 
katonai képvisel  
helyettes (V); 
nemzeti C3 képvisel  

Hely rség Dandár (MH 
BHD): igazgató (V),  
f karmester (V); 
Hely rségtámogató 
Parancsnokság: 
parancsnok (pkh.) (V); 
MH Híradó és 
Informatikai 
Rendszerf központ 
(MH HIRFK):  
parancsnok (V); 
repül  és helikopter 
bázis: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsf nök (V); 
Honvéd Korona rség: 
parancsnok (pkh.) (V) 

HDM központ 
parancsnok (V);  
Légi Irányító Központ 
(LIK): parancsnok (V)  

Együttm ködési és 
Lélektani M veleti 
Központ (MH 
CKELMK): parancsnok 
(V); 
MH Ludovika Zászlóalj 
(MH LZ): parancsnok 
(V)  

MH Katonai Közlekedési 
Központ (MH KKK): 
parancsnok (V); 
MH Légijárm  
Javítóüzem (MH LÉJÜ): 
parancsnok (V); 
MH Geoinformációs 
Szolgálat (MH GEOSZ): 
szolgálatf nök (V); 
MH Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképz  
Iskola (MH KPTSZI): 
igazgató (V); 
MH Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs 
Központ (MH GAVIK): 
parancsnok (V); 
MH Hadkiegészít  és 
Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (MH 
HKNYP): parancsnok (V);
MH Bakony Harckiképz  
Központ (MH BHK): 
parancsnok (V)

7. 

V. alezredes 

zászlóaljparancsnok 
(V)  

képviseletvezet -
helyettes (V); 
kiemelt f tiszt; 
MH ÖHP:  
f nök helyettes (V); 
f orvos (f nök h.) (V); 
kiemelt f tiszt 
(f nökh.) (V); 
kiemelt f tiszt (ovh.) 
(V); 
irodavezet -helyettes 
(V); 
kiemelt f tiszt,  
alosztályvezet  (V); 

f központ parancsnok 
(V); 
f mérnök; 
dandár: 
törzsf nök helyettes (V); 
f nök (V); 
MH BHD:  
igazgatóhelyettes (V); 
alosztályvezet  (V); 
HM objektumok: 
ügyviteli osztályvezet  
(V); 
HM objektumüzemeltet  
osztályvezet  (V); 

f központ parancsnok 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsf nök (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
MH 64. Logisztikai 
Ezred (MH 64.log.e.): 
logisztikai f nök (V); 
Nemzeti Támogató 
Központ: 
központparancsnok 

törzsf nök (V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
MH PBRT: 
bázisparancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
hadm veleti 
központparancsnok (V); 
MH CKLEMK: 
parancsnok-helyettes 
(V),  
törzsf nök (V); 
MH LZ: parancsnok-

parancsnok-helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
osztályvezet  (V); 
f mérnök; 
MH BHK: szimulációs 
gyakorlóközpont 
parancsnok (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok (V); 
raktárparancsnok (V); 
MH KKK: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V);  
Területi Közlekedési 

vezet  pénzügyi 
referens (V)  
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

váltásparancsnok (V); 
MH VDK: 
váltásparancsnok 
(ovh.)(V); 
váltásparancsnok (V); 
kiemelt f tiszt (ovh.) 
(V); 
kiemelt f tiszt  

repül  és helikopter 
bázis: f nök (V); 
törzsf nök-helyettes (V); 
repül század: 
századparancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
Hely rség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V);  
MH HIRFK: 
parancsnok-helyettes 
(V), törzsf nök (V); 
Központi Zenekar: 
karmester (V); 
Honvéd Korona rség: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsf nök (V); 

(pkh.) (V); 
MH 54. Veszprém 
Radarezred (MH 54. 
RE): Informatikai 
Központ parancsnok (V); 
MH 12. Légvédelmi 
Rakétaezred( MH 12. 
lérak.e.): 
Hadm veleti Központ 
parancsnok (V); 
Hely rségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V); 
MH LVIK: 
osztályvezet  (V); 
központparancsnok (V); 
váltásparancsnok (V); 
LIK: parancsnok-
helyettes (V); 
kiemelt f tiszt 
(közp.pkh.) (V)  

helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
részlegvezet  (V)  
 

Parancsnokság: 
parancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
MH LÉJÜ: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
f mérnök (pkh.) (V); 
MH GEOSZ: 
szolgálatf nök-helyettes 
(V); 
osztályvezet  (szfh.) (V); 
osztályvezet  (V); 
f mérnök (szfh.) (V); 
MH KPTSZI: igazgató-
helyettes (V); 
osztályvezet  (ig. h.) 
(V),;csoportvezet  (V); 
MH GAVIK: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
szolgálatf nök (pkh.) (V); 
osztályvezet  (V);  
MH Veszélyesanyag 
Ellátó Központ (MH 
VEK): laboratóriumvezet  
(V); 
MH AA: f nök (V); 
MH HKNYP: 
parancsnok-helyettes (V); 
osztályvezet  (V); 
központparancsnok (V); 
kiemelt f tiszt  

8. 

IV. rnagy 

zászlóaljparancs-
nok-helyettes (V); 
zászlóalj törzsf nök 
(V); 
irodavezet  (V)  

f tiszt;  
központparancsnok (V) 

f központ parancsnok-
helyettes (V); 
f tiszt (f nök h.) (V); 
alosztályvezet  (V);  
részlegvezet  (V); 
vezet  objektumkomen-

f központ parancsnok-
helyettes (V); 
f nök (V); 
f tiszt;  
hely rségkomendáns 
(V); 

központparancsnok (V); 
részlegvezet  (V); 
34. Különleges M veleti 
Zászlóalj (MH 34. 
KMZ): m veleti 
századparancsnok (V); 

alosztályvezet  (V); 
f tiszt; 
központparancsnok (V); 
f tiszt (ovh.) (V); 
részlegvezet  (V); 
MH BHK: f nök (V); 

vezet  pénzügyi 
referens (V); 
pénzügyi referens; 
kommunikációs 
f tiszt; 
térképész f tiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

dáns (V); 
f tiszt; 
hely rségkomendáns 
(V); 
központparancsnok (V); 
dandár vezet  szervek: 
részlegvezet  (V); 
f nökhelyettes (V); 
MH BHD: 
váltásparancsnok (V);  
hely rség támogató 
parancsnokságok:  
parancsnok-helyettes 
(V); 
f tiszt (ovh.);  
repül  és helikopter 
bázis: f nökhelyettes 
(V); 
részlegvezet  (V); 
alosztályvezet  (V); 
váltásparancsnok (V); 
Légiforgalmi Irányító 
Központ (LÉFIK): 
parancsnok (V), 
repül század: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
központparancsnok (V); 
repül eszköz javító 
század és üzemeltet  
század: 
századparancsnok (V); 
repül  rajparancsnok 
(V); 
helikopter rajparancsnok 
(V); 
repül  m szaki 
zászlóalj: 

központparancsnok (V); 
részlegvezet  (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
MH 64.log.e.: logisztikai 
f nökhelyettes (V); 
támogató csoport: 
csoportparancsnok 
(kp.pkh.) (V);  
csoportparancsnok (V); 
MH 54. RE: 
Informatikai Központ 
parancsnok-helyettes 
(V); 
radarszázad 
századparancsnok (V); 
mér pont parancsnok 
(V); 
Hely rségi Komendáns 
Hivatalok: 
hely rségkomendáns 
(V); 
Hely rségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V);  
Nemzeti Telepíthet  
Híradó és Informatikai 
Század: 
századparancsnok (V); 
MH LVIK: 
csoportparancsnok (V); 
központ parancsnok-
helyettes (V); 

MH PBRT: törzsf nök-
helyettes (V); 
Hely rségi Komendáns 
Hivatalok: 
hely rségkomendáns 
(V); 
MH CKLEMK: 
csoportparancsnok (V); 
MH LZ: 
századparancsnok (V)  

szimulációs 
gyakorlóközpont 
parancsnok-helyettes (V); 
alosztályvezet  (V); 
kiképz  bázisparancsnok 
(V); 
MH HKNYP: 
alosztályvezet  (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
részlegvezet  (V); 
MH Logisztikai Ellátó 
Központ (MH LEK): 
raktárparancsnok (V); 
mérésügyi f nök (V); 
f tiszt (ovh.) (V); 
MH KKK: f nök (V); 
központparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezet  (V); 
Toborzó és Érdekvédelmi 
Központ: irodavezet  (V); 
MH GEOSZ: 
alosztályvezet  (V); 
MH KPTSZI: f nök (V); 
vezet  oktató; 
MH GAVIK: váltás-
parancsnok (V); 
f nök (V); 
szolgálatf nök-helyet-
tes(V); 
laboratóriumvezet  (V); 
csoportparancsnok (V); 
MH LÉJÜ: 
törzsf nök-helyettes (V); 

térképész f tiszt 
(ovh.) (V); 
jogi és igazgatási 
alosztályvezet  
(V); 
meteorológus 
f tiszt; 
meteorológus 
f tiszt (ovh.) (V); 
meteorológus 
f tiszt (kp. pkh.) 
(V); 
meteorológiai 
csoportparancsnok 
(V); 
f technológus; 
vezet  t zszerész 
(V); 
karmester (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
szolgálatvezet  
mérnök (V); 
bels  ellen r; 
MH GAVIK: 
laboratórium-
vezet (V); 
MH ÖHP:  
ügyviteli f tiszt,  
titokvédelmi 
f tiszt; 
dandár jogi és 
igazgatási 
f nökségek: 
f nökhelyettes 
(V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsf nök (V); 
szolgálatvezet  mérnök 
(V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsf nök (V); 
részlegvezet  (V) (csak a 
felderít , m szaki, és a 
harcoló, harctámogató 
zászlóaljaknál); 
MH HIRFK rendszer-
f felügyelet: 
parancsnok (V); 
részlegvezet  (V);  
Központi Zenekar: 
karmester-helyettes (V)  

alosztályvezet  (V);  
váltásparancsnok(V)  

MH AA: 
alosztályvezet (V); 
vezet  oktató (csopvez.h) 
(V); 
vezet  oktató; 
részlegvezet  (V); 
csoportvezet  (V); 
MH HKNYP:  
f tiszt (pkh.) (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezet  (V); 
részlegvezet  (V); 
f tiszt  

f nökségek: f nök 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg: 
részlegvezet  (V); 
HM objektumok: 
ügyviteli 
irodavezet  (V); 
MH HKNYP: 
beosztott f tiszt  

9. 

III. százados 

f nök-helyettes 
(V); 
irodavezet -
helyettes 
(V); 
századparancsnok 
(V); 
központparancsnok 
(V); 
részlegparancsnok 
(V); 
alközpontparancs-
nok (V); 
állomásparancsnok 
(V); 
alosztályparancsnok 
(V); 

beosztott tiszt 
(f nök.h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
beosztott tiszt  

beosztott tiszt (f nök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V);  
ellen r (rlgvez.h.) (V); 
beosztott tiszt; 
ellen r; 
objektumkomendáns;  
repülésbiztonsági tiszt; 
dandár vezet  szervek: 
részlegvezet -helyettes  
(V); 
zászlóalj részlegvezet -
helyettes (V) (csak a 
felderít , m szaki, és a 
harcoló, harctámogató 
zászlóaljaknál  

beosztott tiszt (f nök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt; 
MH 43. hír. és vez.tám 
e.: rendszermérnök 
(pkh.) (V); 
MH 54. RE: 
radarszázad: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
mér pont parancsnok-
helyettes (V); 
Nemzeti Telepíthet  
Híradó és Informatikai 
Század: századparancs-

beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt 
(csop.pkh.) (V); 
beosztott tiszt; 
részlegvezet -helyettes 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezet  (V); 
MH 34. KMZ: m veleti 
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH CKELMK: 
zászlóalj támogató 
PSYOPS csoport: 
parancsnok (V) 

beosztott tiszt; 
MH BHK: kiképz  
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
beosztott tiszt (f nök.h.) 
(V); 
Ellátó Központok: 
beosztott részleg 
részlegvezet  (V); 
MH LEK: 
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
mérésügyi bázis parancs-
nokhelyettes (V); 
MH KPTSZI: 
oktató (rlgvez.h.) (V); 
MH HKNYP: beosztott 

rendszermérnök 
(pk.h.) (V); 
pénzügyi referens; 
bels  ellen r; 
elemz  tiszt; 
értékel  tiszt; 
fedélzeti 
üzemeltet ; 
hadm veleti tiszt; 
helikoptervezet  
lövész; 
helikoptervezet ; 
igazgatási tiszt; 
információvédelmi 
tiszt; 
informatikai tiszt; 
jogász tiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

csoportparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok (V); 
részlegvezet -
helyettes (V); 
ütegparancsnok (V); 
beosztott tiszt 
(f nök h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlgv.vez.h.) (V); 
váltásparancsnok 
(V)  

hely rség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezet  (V); 
MH BHD: 
bázisparancsnok (V); 
ügyeletes tiszt; 
MH 5.l.dd.: nevel  tiszt 
(rlg.vez.h.) V; 
Központi Zenekar: 
zenekarvezet  (V); 
Felderít -adatértékel  
Központ: 
központparancsnok  (V); 
MH HIRFK: 
rendszerf felügyelet 
parancsnok-helyettes 
(V),  
rendszermérnök; 
üzemeltet  mérnök; 
LÉFIK: 
váltásparancsnok (V);  
Repül eszköz Javító 
Század: 
m helyparancsnok (V); 
Honvéd Palota rség és 
Honvéd Korona rség: 
csoportparancsnok (V) 

nok-helyettes (V); 
felügyeletparancsnok 
(V); 
Hely rségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
Hadihajós alosztály: 
alosztályparancsnok (V)  

tiszt (irodavez.h.) (V)  kommunikációs 
tiszt; 
környezetvédelmi 
tiszt; 
megfigyel ; 
mérnök tiszt; 
meteorológus tiszt; 
munkavédelmi 
tiszt; 
rejtjelz  tiszt;  
rendszertervez -
szervez  tiszt; 
rendszerbiztonsági 
tiszt; 
rendszermérnök; 
repülésbiztonsági 
tiszt; 
repül gépvezet ;  
technológus; 
térképész tiszt; 
testnevel  tiszt; 
t zvédelmi tiszt; 
üzemeltet ; 
karmester-
helyettes (V); 
légier  
elektronikai 
hadviselési tiszt;  
információ 
biztonsági tiszt; 
El retolt 
repülésirányító 
csoport: 
repülésirányító; 
Különleges 
m veleti 
csoport: csoport-
parancsnok (V); 



11746
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi70.szám

 
 

 
 

 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

SEL m ködést 
irányító 
váltásparancsnok 
(V); 
Repül  M szaki 
Zászlóalj 
ejt erny s 
kiszolgáló csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
oktató, 
hajóparancsnok 
(V); 
Kutyakiképz  
részleg: 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.. h.) (V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
f nökségek: 
f nök-helyettes 
(V); 
informatikai 
központ: 
központparancsnok 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg: 
részlegvezet -
helyettes (V); 
közlekedési 
központ: beosztott 
tiszt; 
MH AA: kiképz  
tiszt; 
MH BHD: tervez  
tiszt, m veleti 
tiszt,  
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

hadm veleti 
biztosító tiszt,  
ügyviteli tiszt, 
csoportparancsnok 
(V); 
MH 5.l.dd: 
nevel  tiszt; 
MH KKK: 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
MH HIRFK: 
beosztott tiszt,  
távközlési 
hibamenedzser, 
hálózatirányítási 
rendszermérnök, 
hálózati 
rendszermérnök, 
alkalmazási 
menedzser, 
híradó rendszer-
f ügyeletes, 
informatikai 
rendszer-f -
ügyeletes; 
MH LÉFIK: 
irányító tiszt;  
speciális 
ejt erny s kiképz  
csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
szállító-repül  raj: 
fedélzeti beosztott 
tiszt; 
szállító-repül  
század törzs: 
beosztott tiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

MH KPTSZI: 
oktató; 
MH LZ: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH 12.lérak.e.: 
t zelosztó tiszt; 
Honvéd 
Palota rség és 
Honvéd  
Korona rség: 
csoportparancsnok 
(V)  

10. 

II. f hadnagy 

alosztályvezet -
helyettes (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
csoportparancsnok-
helyettes (V); 
központparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok-helyettes (V); 
alközpontparancs-
nok-helyettes (V); 
laboratóriumvezet   
(V); 
részlegparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezet  (V); 
szakaszparancsnok 
(V);  
századparancsnok-
helyettes (V); 
ütegparancsnok-
helyettes (V) 

MH VDK: beosztott 
tiszt  

központ, alközpont 
beosztott tiszt; 
csoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes (V) 

radar instruktor; 
beosztott tiszt; 
központ, alközpont 
beosztott tiszt; 
felügyletparancsnok-
helyettes(V); 
MH LVIK: 
részlegparancsnok (V); 
Hadihajós alosztály: 
alosztályparancsnok-
helyettes (V)  

részleg beosztott tiszt  üzemeltet  mérnök 
(szdpk.h.) (V); 
üzemeltet  mérnök 
(rlg.pk.h.) (V); 
üzemeltet  mérnök; 
beosztott tiszt 

m helyparancsnok 
(V); 
tároló tiszt; 
t zszerész; 
szakaszparancsnok 
(V); 
tüzér 
szakaszparancsnok 
(V); 
páncéltör  
szakaszparancsnok 
(V); 
üzemeltet  
mérnök;  
HUMINT 
szakaszparancsnok 
(V); 
pilóta nélküli 
felderít  szakasz: 
szakaszparancsnok
(V); 
kiképz  csoport: 
csoportparancsnok
-helyettes (V); 
közlekedéstervez  
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
rádióelektronikai 
felderít  szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
rádiózavaró 
szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
speciális 
ejt erny s kiképz  
csoport: 
csoportparancs-
nok-helyettes (V); 
kiképz  tiszt; 
speciális folyami 
t zszerész szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
vegyivédelmi és 
t zoltó szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
MH VEK: tároló 
tiszt (csop.pkh.) 
(V); 
MH LEK: 
szakaszparancsnok 
(szdpkh.) (V); 
MH BHD: 
rendszerbiztonsági 
tiszt  

11. 

I. hadnagy 

csoportparancsnok 
(V); 
kiképz bázis-
parancsnok (V); 

 híradó-informatikai 
ügyeletes; 
MH BHD: informatikai 
alközpont informatikai 

rávezet  tiszt; 
beosztott tiszt; 
híradó-informatikai 
ügyeletes  

 üzemeltet  mérnök   
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezet i beosztások 

Magasabb szint  
parancsnokságok 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

el menetel 
   Általános el menetel 

laboratóriumvezet -
helyettes (V); 
részlegvezet -
helyettes (V); 
szakaszparancsnok 
(V)  

tiszt; 
csoportparancsnok-
helyettes (V)  

 
 
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
2. X. f törzszászlós vezényl  zászlós vezényl  zászlós vezényl  zászlós  vezényl  zászlós  
3. 

IX. törzszászlós 

MH VDK: ügykezel ; 
zászlós; 
kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
MH Katonai Képvisel  
Hivatala (MH KKH): 
beosztott zászlós;  
MH Nemzeti Katonai 
Képviselet (MH NKK): 
beosztott zászlós; 
MH Nemzeti Összeköt  
Képviselet (MH NÖK): 
beosztott zászlós  

részlegparancsnok; 
törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezet ; 
zászlóalj vezényl  zászlós; 
MH BHD: beosztott 
zászlós; 
MH HIRFK: beosztott 
zászlós  

törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezet ; 
zászlóalj vezényl  zászlós; 
MH LVIK: részlegvezet , 
beosztott zászlós, 
repülésbejelent  

kidolgozó-értékel ; 
ügyviteli részlegvezet ; 
zászlóalj vezényl  zászlós; 
MH LZ: kiképz bázis 
parancsnok 

zászlóalj vezényl  zászlós; 
ügyviteli részlegvezet ; 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós, 
nyilvántartó;  
raktár bázis parancsnok-
ság: beosztott zászlós; 
MH CKELMK: beosztott 
zászlós; 
MH HKNYP: 
adatfeldolgozó, beosztott 
zászlós, szakoktató; 
MH GAVIK: 
labormentesít  részleg: 
részlegvezet  

szólamvezet ; 
zenész (kottatáros); 
zenész 
(szolgálatvezet ); 
ügyviteli részlegvezet ; 
segít ;  
vezet  meteorológiai 
asszisztens; 
vezet  meteorológiai 
technikus; 
pénzügyi referens; 
HVKF híradó 
beosztott; MH 
HKNYP: kidolgozó, 
beosztott zászlós; 
HM objektumok: 
vezet  ügykezel , 
részlegvezet , irattáros; 
MH VDK: kidolgozó; 
MH AA: részlegvezet  
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
(tereprally); 
MH ÖHP: beosztott 
zászlós, ügykezel ; 
MH BHD: beosztott 
zászlós, 
tervez -szervez  
zászlós; 
Honvéd Korona rség: 
felvezet  

4. 

VIII. zászlós 

MH VDK: kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
ügykezel ; 
MH KKH: beosztott 
zászlós;  
MH NKK: beosztott 
zászlós; 
MH NÖK: beosztott 
zászlós  

állomásvezet ; 
f diszpécser; 
csoportparancsnok; 
dandár raktárvezet ; 
irattáros; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezényl  zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 
ügykezel ; 
váltásparancsnok; 
zászlóalj t ztámogató; 
részleg beosztott zászlós; 
zászlóalj ügyviteli 
részlegvezet ; 
statisztikus; 
m szaki ellen rz  állomás: 
parancsnok; 
hely rség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
rendszer-f központ 
beosztott zászlós; 
HM objektum üzemeltet  
osztályok: beosztott zászlós; 
MH BHD: beosztott 
zászlós;  
részlegvezet ; 
MH HIRFK: ellátó 
beosztott  

csoportparancsnok; 
ezred raktárvezet ; 
hadm veleti váltás beosztott 
zászlós; 
híradó ügyeletes; 
informatikai központ 
beosztott zászlós; 
rendszertechnikus; 
komendáns; 
LIK: beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
század vezényl  zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 
ügykezel ;  
zászlóalj (osztály) beosztott 
zászlós;  
hely rség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
m szaki ellen rz  állomás: 
parancsnok; 
MH LVIK: beosztott 
zászlós; 
repülésbejelent   

csoportparancsnok; 
dokumentumkezel ; 
FRISZ ügyeletes; 
hadm veleti beosztott; 
kidolgozó; 
komendáns; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezényl  zászlós; 
ügykezel ; 
MH LZ: rajparancsnok; 
MH 34. KMZ: század törzs 
hadm veleti beosztott  

f diszpécser; 
feldolgozó; 
kiképz  rajparancsnok; 
komendáns; 
raktárvezet ; 
statisztikus;  
század vezényl  zászlós; 
tároló raktár (csoport: 
raktárvezet ; 
ügykezel ; 
zászlóalj törzs beosztott 
zászlós; 
döntnök; 
MH AA: kiképz  zászlós, 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
technikus; 
raktár parancsnokság: 
beosztott zászlós, 
raktárvezet ; 
m szaki ellen rz  állomás: 
parancsnok; 
MH CKELMK: beosztott 
zászlós; 
MH LÉJÜ: részlegvezet ; 
MH HKNYP: beosztott 
zászlós; 

adatfeldolgozó; 
dokumentációkezel ; 
felderít  t zszerész; 
f kormányos; 
f technikus; 
információvédelmi 
ügyeletes; 
informatikai beosztott; 
informatikai biztonsági 
ügyeletes; 
kiképz  t zszerész; 
kutató-ment  (felcser); 
meteorológiai 
asszisztens; 
meteorológiai 
technikus; 
munkavédelmi zászlós; 
pénzügyi referens; 
programozó; 
rejtjelz ; 
szaktechnikus; 
ügykezel ; 
tervez  beosztott; 
térképész; 
t zvédelmi zászlós; 
t zszerész 
rajparancsnok; 
szakoktató; 
Kutatóment  csoport: 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
MH KPTSZI: beosztott 
zászlós; 
kiképzési beosztott; 
raktárvezet  

csoportparancsnok; 
Repül  és helikopter 
bázis: repül adat 
kiértékel ;  
szakápoló; 
informatikai központ: 
beosztott zászlós; 
kiképz  csoport: 
kiképz  zászlós; 
MH CKELMK: 
hadm veleti beosztott;  
MH GAVIK: 
kidolgozó; 
technikus, 
tájékoztató; 
MH LÉJÜ: technikus; 
MH BHD: tervez  
beosztott; 
beosztott zászlós; 
szakoktató; 
felvezet ; 
MH HIRFK: 
alkalmazás 
menedzsment 
ügyeletes; 
re. mérnök m szaki 
zászlóalj: ellen r 
zászlós; 
repülésbiztosító 
század: ellen r zászlós; 
speciális ejt erny s 
kiképz  csoport: 
kiképz  zászlós; 
központi szabályzat 
raktár: raktárvezet ; 
MH HKNYP: 
nyomdaparancsnok; 
logisztikai beosztott; 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
ABV riasztó-értesít  
regionális csoport: 
beosztott zászlós; 
kiképz bázis-
parancsnok; 
MH LZ: kiképz  
zászlós; 
Honvéd Korona rség: 
felvezet ; 
MH 34. KMZ: 
csoportparancsnok 
m veleti helyettes; 
m velettámogató 
beosztott; felderít  
beosztott; 
pénzügyi referens 

5. 

VII. f törzs rmester

MH VDK: nyilvántartó; állomásparancsnok; 
diszpécser; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
étkezdevezet ; 
felderít  adatértékel ; 
központ beosztott altiszt; 
HUMINT 
részlegparancsnok; 
járatfogadó; 
lövegparancsnok; 
mestertechnikus; 
rajparancsnok; 
rendész; 
szakasz altiszt; 
szakasszisztens; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj t ztámogató 
részleg beosztott altiszt; 
bázisüzemeltet  

állomásparancsnok; 
alcsoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes; 
információvédelmi altiszt; 
irattáros; 
csoportokba beosztott 
altiszt; 
étkezdevezet ; 
információvédelmi 
állomásparancsnok; 
m veleti központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok; 
zászlóalj raktárvezet ; 
szakasz altiszt; 
század (üteg) törzs beosztott 
altiszt;  
váltásparancsnok; 
bázisüzemeltet  
alosztályok: beosztott 
altiszt; 

információvédelmi 
állomásparancsnok; 
rajparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj raktárvezet ; 
mestertechnikus; 
hely rségtámogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott altiszt  
 

csoportokba beosztott 
altiszt; 
diszpécser; 
m helyparancsnok; 

rparancsnok; 
rajparancsnok; 
rakodásszervez ; 
raktárvezet -helyettes; 
részleg beosztott altiszt; 
részlegparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
tároló raktár (csoport) 
raktárvezet -helyettes; 
mestertechnikus; 
MH CKELMK: beosztott 
altiszt; 
Ellátó központok: 
technikus (rajpk.h.); 
MH KPTSZI: beosztott 
altiszt; 

adattáros; 
búvárkiképz ; 
ejt erny s; 
észlel ; 
fedélzeti rádiós; 
f aknász; 
f technikus; 
gépkocsivezet  (I/VII. 
és magasabb beosztású 
vezet k 
gépkocsivezet je);  
gépüzemvezet ; 
informatikus; 
mesteroperátor; 
kiképz  altiszt; 
kutató-ment ; 
kutyavezet  t zszerész; 
laboráns; 
mechanikus; 
NATO futár, 
futárkísér , futárkísér  
(gépjárm vezet ); 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
alosztályok: beosztott 
altiszt;  
MH BHD: baleseti 
helyszínel ; 

m szaki ellen rz  állomás: 
beosztott altiszt; 
MH LVIK: részleg 
beosztott altiszt; 
csoport beosztott altiszt; 
mestertechnikus 

ellátó altiszt; 
kiképz  altiszt; 
étkezdevezet ;  
MH GEOSZ: nyilvántartó;  
MH HKNYP: beosztott 
altiszt  

repülésbejelent ; 
adatközl ; 
repülést kiszolgáló; 
pénzügyi altiszt; 
speciális t zszerész; 
század személyügyi 
altiszt; 
t zoltó rajparancsnok; 
t zszerész; 
ügykezel -gépíró; 
vámügyi altiszt; 
zenész; 
sugáradag ellen rz ; 
technikus; sugáradag 
ellen rz ; raktárvezet ; 
javító 
állomásparancsnok; 
Ellátó központok: 
raktárvezet -helyettes; 
Különleges m veleti 
csoport: specialista; 
MH AA: kezel  
(tereprally);                     
MH LÉJÜ: 
részlegvezet -helyettes; 
kalibráló részleg: 
ellen r altiszt; 
közlekedéstervez  
csoport: beosztott 
altiszt; 
bemér  raj: 
rajparancsnok; 
értékel -elemz  
központ: beosztott 
altiszt; 
MH GAVIK: 
f kezel , f szerel ; 
SEL üzemeltet  váltás: 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
váltásparancsnok; 
speciális folyami 
t zszerész szakasz: 
t zszerész (búvár); 
rajparancsnok; 
MH BHD: tervez -
szervez  altiszt; 
Honvéd Korona rség: 
korona r; 
MH 43. 
Vezetéstámogató 
Ezred (MH 43.vt.e.): 
térképész; 
légvédelmi irányító 
csoport: irányító 
asszisztens;  
MH 93. Vegyivédelmi 
Zászlóalj (MH 
93.vv.z.): vegyivédelmi 
rajok: rajparancsnok  

6. 

VI. törzs rmester 

 állomásparancsnok; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
f szakács; 
f technikus; 
harckocsiparancsnok; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
szakasz beosztott 
raktárvezet ; 
szakasz beosztott altiszt; 
század raktárvezet ; 

állomásparancsnok; 
étkezdevezet ; 
központparancsnok; 
mér pont beosztott altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
alcsoportparancsnok-
helyettes;  
feldolgozó;  
beosztott altiszt  

állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
rajparancsnok 

m helyparancsnok-
helyettes; 

rparancsnok; 
rparancsnok-helyettes; 

rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus; 
f szakács; 
MH KKK: csoport 
beosztott altiszt; 
Ellátó központok: 
technikus (rajpk. h.) 

állomásparancsnok; 
f szakács; 
futár; 
információvédelmi 
állomás beosztott 
altiszt; 
kihallgató altiszt; 
t zszerész; 
Nemzeti Telepíthet  
Híradó és Informatikai 
Század: kezel ; 
páncéltör  raj: 
harcjárm parancsnok; 
technikai felderít  
állomás: beosztott 
altiszt  

7. V. rmester  állomásparancsnok; 
f kezel ; 

feldolgozó; 
f kezel ;  

állomásparancsnok; 
f kezel ; 

f szerel ;  
gépkocsivezet ; 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szint   
parancsnokságok 

 

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképz , logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális el menetel 

   Általános el menetel 
f szakács; 
futár; 
gépkocsivezet ; 
gépparancsnok; 
harcjárm  irányzó; 
irányzó; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok-helyettes; 
pénztáros; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus  

f szakács; 
harcjárm vezet ; 
híradó központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus  

gépparancsnok; 
harcjárm  irányzó; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus 

rparancsnok-helyettes; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus 

8. IV. szakaszvezet        
„
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A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos tábornoki, tiszti és altiszti állományának 
beosztási kategóriába történ  részletes besorolása, valamint az ezen beosztásokban 

 elérhet  rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C 

1. Beo, 
Kat.  

Rendfokozat Beosztás 

2. IX. altábornagy f igazgató (V)  

3. VIII. vezér rnagy f igazgató helyettes (V); 
f igazgató általános helyettes (V)  

 VII. 
  

dandártábornok  

4.  ezredes igazgató (V); 
f osztályvezet  (V)  

5. 

VI. 
  

 ezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
f osztályvezet -helyettes (V); 
osztályvezet  (igh.) (V); 
osztályvezet  (f ovh.) (V); 
osztályvezet  (V); 
véder - katonai és légügyi attasé (V); 
katonai és légügyi attasé (V); 
referatúravezet  (V) 

  alezredes 

 osztályvezet  (igh.) (V); 
 osztályvezet  (f ovh.)(V); 
 kiemelt f referens (f ovh.) (V); 
 osztályvezet  (V); 
véder - katonai és légügyi attasé (V); 

 katonai és légügyi attasé (V)  

6. 

 V. 

 alezredes 

osztályvezet -helyettes (V); 
kiemelt m veleti-, biztonsági f tiszt (ovh.) (V); 
kiemelt f referens (ovh.) (V); 
kiemelt f tiszt (ovh.) (V); 
véder - katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezet  (ovh.)(V); 
alosztályvezet  (V); 
kiemelt m veleti-, biztonsági f tiszt; 
kiemelt f referens; 
kiemelt f tiszt; 
f mérnök  

  rnagy 

osztályvezet -helyettes (V); 
m veleti-, biztonsági f tiszt (ovh.) (V); 
f referens (ovh.) (V); 
f tiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezet  (ovh.)(V); 
véder - katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezet  (V); 
részlegvezet  (V)  

7. 
 IV. 

  

 rnagy 

m veleti-, biztonsági f tiszt; 
f referens; 
beosztott f tiszt; 
attasé hivatali titkár  

 
 százados 

m veleti-, biztonsági tiszt; 
referens; 

 beosztott tiszt  
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B.  II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C 

1. Beo, 
Kat.  

Rendfokozat  Beosztás 

2. X.  f törzszászlós vezényl  zászlós  

3. IX.  törzszászlós 

adatfeldolgozó; 
attasé hivatali ügykezel ; 
állománykezel ; 
beosztott zászlós; 
forrásgépkezel ; 
m veleti-, biztonsági adatkezel ; 
m veleti-, biztonsági zászlós; 
operatív technikus; 
részlegvezet ; 
szaktechnikus; 
váltásvezet ; 
vezet  ügykezel ; 
vezet  szakasszisztens; 
ügykezel   

4. VIII.  zászlós 

beosztott zászlós; 
forrásgépkezel ; 
m veleti-, biztonsági ügyintéz ; 
m veleti-, biztonsági ügykezel ; 
nyilvántartó; 
szakasszisztens; 
technikus; 
ügykezel   

5. VII.  f törzs rmester 

beosztott altiszt; 
beszerz  altiszt; 
forrásgépkezel ; 
gépjárm vezet ; 
kezel ; 
m veleti-, biztonsági altiszt; 
távírász; 
ügykezel  

                                                                                                                                                                                    „ 
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A katonai tanácsokkal rendelkez  bíróságok hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának beosztási kategóriába történ  részletes 
besorolása, valamint az ezen beosztásokban elérhet  rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B 
1. Rendfokozat Beosztás 
2. altábornagy  
3.  vezér rnagy  

4. dandártábornok F városi Ítél tábla katonai tanács tanácselnök; 
F városi Törvényszék Büntet  Kollégium vezet -helyettes 

5. ezredes 
F városi Törvényszék Büntet  Kollégium tanácselnök; 
törvényszék katonai tanács tanácselnök; 
ítél tábla katonai bírája 

6. alezredes törvényszék katonai bírája 
7. rnagy titkár 
8. százados fogalmazó 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B 
1. Rendfokozat Beosztás 
2. törzszászlós irodavezet  
3. zászlós tisztvisel  (jegyz könyvvezet ) 
4. f törzs rmester  

                                                                                                                                                                                                                                                        „
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A honvéd egészségügyi intézmények hivatásos tábornoki, hivatásos és szerz déses tiszti és altiszti, szerz déses legénységi állománya részletes 
beosztási kategóriába történ  besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális el meneteli rendben rendszeresített, 

illetve elérhet  rendfokozatok 
 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális el menetel 
Általános el menetel 

2. VIII. vezér rnagy parancsnok (MH egészségügyi szolgálatf nök) (V)    

3. VII. dandártábornok parancsnok-helyettes (V); 
intézetparancsnok (pkh.) (MH repül  f szakorvos) (V)  

  

4. VI. ezredes 

hivatalvezet  (pkh.) (V); 
parancsnok gyógyító helyettes (V); 
parancsnok védelem-egészségügyi helyettes (V); 
parancsnok tudományos stratégiai és kutatásfejlesztési 
helyettes (V); 
parancsnok gazdasági helyettes (V); 
rendel intézet igazgató (V); 
MH f szakorvos (V); 
MH f belgyógyász (V); 
MH f sebész (V); 
MH f gyógyszerész (V); 
Rehabilitációs Intézetek: intézetvezet  (V); 
részlegvezet  f orvos (MH f szakorvos) (V); 
Tervezési és Szervezési Osztály: osztályvezet  (V); 
Jogi- és Igazgatási Osztály: osztályvezet  (V); 
Személyügyi és Munkaügyi Osztály: osztályvezet  (V); 
osztályvezet  f orvos (V); 
igazgató (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezet  (V); 
osztályvezet  (MH f szakorvos) (V); 
igazságügyi szakért  f orvos;  
intézetvezet  f orvos (MH f szakorvos) (V); 
MH f pszichológus (V); 
Közgazdasági Osztály: osztályvezet  (V); 
Védelem-egészségügyi Fejlesztést és Ellátást Tervez  
Osztály: osztályvezet  (V); 
Békem veleti és Doktrinális Osztály: osztályvezet  (MH 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális el menetel 
Általános el menetel 

f szakorvos) (V) 

5. V. alezredes 

intézetvezet  gyógyító helyettes (V); 
intézetvezet  ápolási helyettes (V); 
intézetvezet  gazdasági helyettes (V); 
osztályvezet  (V); 
osztályvezet  (kp.pkh.) (V); 
gyógyszertárvezet  (V); 
részlegvezet  f orvos (V); 
rendel vezet  f orvos (V); 
f orvos; 
f orvos (igh.) (V); 
osztályvezet -helyettes (V) (I/VI. beosztási kategóriával 
rendszeresített vezet k helyettesei); 
f orvos osztályvezet -helyettes (V) (I/VI. beosztási 
kategóriával rendszeresített vezet k helyettesei); 
kiemelt f tiszt; 
kiemelt f tiszt (ovh.) (V); 
intézetvezet  (V); 
részlegvezet  f orvos (V); 
f állatorvos; 
intézetparancsnok helyettes (V); 
osztályvezet  f orvos (V),  
osztályvezet  f pszichológus (V); 
rendel vezet  f orvos (V);  
f orvos; 
f pszichológus; 
f ergonómus; 
f mérnök;  
központ parancsnok-helyettes (V); 
tudományos f munkatárs; 
f pszichológus (int.vez.h.)  

HM objektum rendel vezet  f orvos (V); 
fogászati rendel vezet  f orvos (V); 
egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH BHD: vezet  orvos (V); 
MH AA egészségügyi központ: központparancsnok 
(vez.orvos) (V)  

 

6. IV. rnagy 

f tiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezet  (V); 
telepvezet  (V); 
gyógyszertárvezet -helyettes (V); 
vezet  dietetikus (V); 
vezet  gyógytornász (V); 
rendel intézet vezet  asszisztens (V); 

parancsnok-helyettes (V); 
egészségügyi f tiszt; 
szakorvos; 
részlegvezet  (foglalkozás egészségügyi részleg); 
MH BHD: Egészségügyi Központ parancsnok-helyettes 
(V); 
MH 54. RE: egészségügyi központ parancsnok-helyettes 

irodavezet  (V); 
irattárvezet  (V); 
jogász f tiszt (ovh.); 
szakpszichológus (ovh.) (V); 
jogász f tiszt; 
mérnök; 
referens; 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális el menetel 
Általános el menetel 

f tiszt; 
adjunktus(ovh.)(V); 
szakpszichológus; 
mobil biológiai laboratórium komplexum parancsnok (V) 
adjunktus; 
alosztályvezet  (ovh.) (V); 
biológus; 
f tiszt; 
mérnök; 
orvos; 
részlegvezet  (V); 
szakergonómus; 
szakpszichológus;  
szociológus; 
vezet  közegészségügyi felügyel  (V);  
tudományos munkatárs; 
gyógyszerész  

(V); 
MH PBRT: egészségügyi központparancsnok (V)  

biológus; 
szakgyógyszerész; 
okleveles ápoló; 
laboratóriumvezet  (V); 
szakpszichológus; 
tudományos f munkatárs; 
részlegvezet  (V);  
szakgyógyszerész (ovh.)(V); 
dandár beosztott zászlóaljak és önálló 
zászlóalj: egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH 43. hír.és vez.tám.e.: szapkszichológus 
(közp.pkh.) (V) 

7. III. százados 

részlegvezet  (V); 
beosztott tiszt (alov.h.)(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h)(V); 
beosztott tiszt; 
híradó részleg: részlegvezet  (V)  

egészségügyi központok: részlegvezet  (V)  orvos (al-, szak-), fogorvos; 
bels  ellen r; 
MH Honvédkórház: gazdálkodási tiszt; 
dietetikus; 
diplomás ápoló; 
egészségügyi tiszt; 
gyógyszerész; 
gyógytornász; 
konduktor; 
laboratóriumvezet  (V); 
logopédus; 
mikrobiológus; 
pszichológus; 
radiológus; 
szociális munkás; 
szonográfus; 
tiszt; 
véd n ; 
ergonómus; 
ellen r; 
közegészségügyi felügyel ; 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális el menetel 
Általános el menetel 

tudományos munkatárs; 
beosztott tiszt; 
orvos (pkh.)(V); 
MH 25/88. k.ve.z. és MH 34.KMZ: 
pszichológus (központpk.h.) 

8. II. f hadnagy    
9. I. hadnagy    

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális el menetel 

Általános el menetel 
2. X. f törzszászlós vezényl  zászlós   

3. IX. törzszászlós 

vezet  szakápoló; 
vezet  szakasszisztens; 
vezet  f m t s; 
vezet  szülészn ; 
nyilvántartó; 
ügyviteli részlegvezet ; 
vezet  ügykezel ; 
vezet  ápoló; 
vezet  asszisztens  

 kidolgozó; 
dokumentumkezel ; 
beosztott zászlós,  
ügykezel ; 
vezet  asszisztens; 
szakaszisztens; 
szülészn ; 
segít ; 
szakápoló; 
f technikus 
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 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális el menetel 

Általános el menetel 

4. VIII. zászlós 

f diszpécser; 
szakápoló; 
vezet  asszisztens; 
beosztott zászlós; 
f technikus; 
nyilvántartó; 
raktárvezet  

egészségügyi központok: részlegvezet  (V); 
vezet  asszisztens; 
beosztott záaszlós,  
egészségügyi statisztikus  

részlegvezet ;  
egészségügyi zászlós; 
adatrögzít ; 
beosztott zászlós; 
f m t s; 
f technikus; 
technikus; 
szakápoló; 
szakasszisztens; 
részlegvezet ; 
részlegparancsnok; 
diszpécser  

5. VII. f törzs rmester 

technikus; 
beosztott altiszt; 
m szerész; 
asszisztens;  
ápoló; 
egészségügyi statisztikus; 
ment  gépkocsivezet   

egészségügyi központok: beosztott altiszt; 
raktárvezet ; 
 részleg beosztott altiszt; 
szakasszisztens; 
rajparancsnok  

ápoló; 
adminisztrátor; 
anyagkezel ; 
asszisztens; 
boncmester; 
gázmester; 
fert tlenít ; 
gyógymassz r; 
laboráns; 
laborasszisztens; 
m t s; 
pénztáros; 
részleg beosztott altiszt; 
számviteli altiszt; 
diszpécser; 
szülészn ; 
technikus; 
étkezdevezet ; 
szakasszisztens; 
diszpécser;  
m t sn   

6. VI. törzs rmester 

asszisztens; 
ment ápoló  

egészségügyi központok: asszisztens; 
segélyhelyparancsnok; 
egészségügyi altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes 
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 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális el menetel 

Általános el menetel 

7. V. rmester 

gépkocsivezet   ápoló; 
felcser; 
rajparancsnok-helyettes; 
technikus 

 

8. IV. szakaszvezet    legénységi beosztások 
„ 

 
 
 



7. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez

„7. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának beosztási kategóriába történ  részletes besorolása, 
valamint az ezen beosztásokban elérhet  rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C 
1. Beo.  

Kat.  Rendfokozat Beosztás 

2. VIII.   vezér rnagy  
3. VII.  dandártábornok egyetemi tanár (rektorhelyettes) (V) 

4. VI.  ezredes 

hivatalvezet  (V); 
egyetemi tanár; 
egyetemi tanár (dékánhelyettes) (V); 
egyetemi docens (dékán) (V); 
egyetemi docens (intézetigazgató) (V) 

5. V.  alezredes 

igazgató (V); 
gazdasági igazgató-helyettes (V); 
tudományos f munkatárs (igh.) (V); 
dékáni titkárságvezet  (V); 
vezérkari tanfolyam parancsnok (V); 
osztályvezet  (V); 
központparancsnok (V); 
központvezet  (V); 
kiemelt f tiszt (pkh.) (V); 
kiemelt f tiszt (Havaria laborvezet ); 
kiemelt f tiszt; 
egyetemi docens; 
f iskolai docens; 
adjunktus; 
f iskolai tanár; 
tanársegéd; 
tudományos f munkatárs 

6. IV.  rnagy 

jogtanácsos; 
alosztályvezet  (V); 
testnevel  tanár (vezh.) (V); 
testnevel  tanár; 

 kiemelt gyakorlati oktató;  
 f tiszt; 
 tudományos munkatárs 

7.   százados gyakorlati oktató; 
tiszt 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C 
1. Beo.  

kat. Rendfokozat Beosztás 

2. IX. törzszászlós szakoktató; 
vezet  ügykezel  

3. VIII. zászlós szaktechnikus  
                                                                                                                                                                                                                                                  „                 
 



IX. Határozatok Tára

A Kormány 1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozata

az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény

kihirdetésérõl szóló 2007. évi CXI. törvényben foglalt feladatok egységes megvalósítása érdekében, – a végrehajtásért

felelõs miniszterek véleményezõ és tanácsadó testületeként – Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs

Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.

2. A Munkacsoport közremûködik

a) a tájakra vonatkozó európai együttmûködések hazai megvalósításában;

b) a tájak védelmével, kezelésével és tervezésével kapcsolatos jogszabály-elõkészítésben, országos szintû

koncepcionális és stratégiai tervezésben, programalkotásban;

c) az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának feladatait rögzítõ és ütemezõ munkaterv és intézkedési terv

elkészítésében;

d) az Európai Táj Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos döntés-elõkészítõ és egyéb szakmai dokumentumok

elõkészítésében;

e) a Magyar Tájdíj kapcsán beérkezett pályázatok megvizsgálásában, elbírálásában, és ennek során az Európa Tanács

Táj Díjára benyújtandó magyar pályázat kiválasztásában;

f) az Európa Tanács Táj Díjára benyújtandó magyar pályázat felterjesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésében.

3. A Munkacsoport elõsegíti

a) az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásához kapcsolódóan az egyes minisztériumok tájak védelmével,

kezelésével és tervezésével kapcsolatos tevékenységének összehangolását;

b) az Európai Táj Egyezmény végrehajtásához kapcsolódó képzési, oktatási és ismeretterjesztési programok

koordinációját;

c) az Európai Táj Egyezmény végrehajtásához kapcsolódó kutatási programok koordinációját.

4. A Munkacsoport figyelemmel kíséri az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának helyzetét, és közremûködik az Európa

Tanács felé készülõ jelentések összeállításában.

5. A Munkacsoport elnökét és titkárát a vidékfejlesztési miniszter jelöli ki.

6. A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport titkára készíti elõ, a többi tárca részérõl kijelölt tagok közremûködésével.

A titkár az üléseken tanácskozási joggal vesz részt.

7. A Munkacsoport tagja az elnök, továbbá a vidékfejlesztési miniszter, az emberi erõforrások minisztere, a nemzeti

fejlesztési miniszter, valamint a belügyminiszter által kijelölt egy-egy személy.

8. A Munkacsoport munkájában a tagok javaslata alapján az elnök által meghívott, az adott témában érintett

minisztériumok háttérintézményei és más minisztériumok képviselõi is részt vehetnek tanácskozási joggal.

9. A Munkacsoport tagjainak megbízatása két éves idõtartamra szól, és meghosszabbítható.

10. A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze.

11. A Munkacsoport elnöke – a tagok javaslata alapján – a munkacsoporti ülésekre meghívhat szakértõt, létrehozhat

állandó vagy eseti szakértõi részcsoportot.

12. A Munkacsoport mûködésének részletes szabályait a Munkacsoport által elfogadott ügyrend tartalmazza.

13. A Munkacsoport mûködtetését a vidékfejlesztési miniszter biztosítja.

14. A Munkacsoport tagjai, valamint a meghívott személyek, szakértõk díjazásban nem részesülnek.

15. A Kormány felhívja a 7. pont szerinti minisztereket, hogy gondoskodjanak a Munkacsoport tagjainak kijelölésérõl.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2012. június 30.
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16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az Európai Táj Egyezmény

Nemzeti Koordinációs Bizottságról szóló 18/2009. (X. 30.) KvVM–OKM–NFGM együttes utasítás.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1190/2012. (VI. 11.) Korm. határozata

a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány

által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm.

határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm.

határozat 9.1.1. pontja alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány

a) hozzájárul a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratának

(a továbbiakban: alapító okirat) módosításához és megállapítja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt

szövegét;

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ

aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban

az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány módosított,

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny

mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Szabadságharcosokért

Alapítványnak Szabadságharcosokért Közalapítvánnyá történõ átalakításáról szóló 1093/2003. (IX. 9.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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